
وحيد: كتاب  لت   ا
بن منده : املؤلف   ا

  التوحيد البن منده

ذكر ما وصف اهللا عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل ، وأنه أحد صمد ، مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له 
  كفوا أحد

أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، : وُسَف السُّلَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُي: أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، قَالَ - ١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، قَالَ : َوأَخَْبَرَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 

كَذََّبنِي َعْبِدي َولَمْ َيكُْن لَُه أَنْ ُيكَذِّبَنِي ، َوَشَتمَنِي َعْبِدي وَلَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك ، أَمَّا َتكِْذيُبهُ :  قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: وسلم 
َوأََنا الصََّمُد الَِّذي لَْم أَِلْد ، وَلَمْ اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ، : لَْن ُيِعيَدنِي كََما َبدَأَنِي ، َوأَمَّا َشْتُمُه إِيَّاَي ، فَقَْولُُه : إِيَّايَ أَنْ َيقُولَ 

  أُولَْد ، َولَْم َيكُْن ِلي كُفًْوا أََحٌد

: َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمحَمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ْبنِ الْمُْنِذرِ ، قَالَ : أَْخبََرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، قَالَ - ٢
نِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبِ ْبنِ أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعَحدَّثََن

ُن آَدَم َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك ، فَأَمَّا كَذََّبنِي اْب: قَالَ اللَُّه َتَعالَى : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
: ، فَقَْولُُه  لَْن يُِعيَدنِي كََما َبدَأَنِي ، وَلَْيَس أَوَّلُ الَْخلْقِ بِأَْهَونَ َعلَيَّ ِمْن إَِعاَدِتِه ، َوأَمَّا َشْتُمُه إِيَّاَي: َتكِْذيُبُه إِيَّاَي ، فَقَْولُُه 
  .ا اَألَحُد الصََّمُد ، لَْم أَِلْد وَلَْم أُولَْد ، وَلَْم َيكُْن ِلي كُفًْوا أََحٌداتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ، وَأََن

عِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َرَواُه الُْبخَارِيُّ ، َعْن أَبِي ُمِغَريةَ ، َوَرَواهُ ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َعْن َناِف
  نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلََّعبَّاسٍ ، َع

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ الزِّْبرِقَاِن ، َعْن َزْيِد ْبنِ الُْحَبابِ : أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن سَِعيٍد ، قَاالَ - ٣
 ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَِقيَنِي ِعْنَد َباَب، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ 

سْأَلُكَ بِأَنِّي أَْشَهُد أنْ الَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَ: الَْمْسجِِد ، فَأََخذَ بَِيِدي فَأَْدَخلَنِي الَْمْسجَِد ، فَإِذَا َرُجلٌ ُيَصلِّي وََيْدُعو َوُهَو َيقُولُ 
َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه إِلََه إِالَّ أَْنَت ، اَألَحدُ الصََّمُد ، الَِّذي لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد ، َولَْم َيكُْن لَُه كُفًْوا أََحٌد ، فَقَالَ 

ِه اَألعْظَمِ الَِّذي إِذَا سُِئلَ بِِه أَعْطَى ، َوإِذَا ُدِعَي بِِه أَجَاَب ، قَالَ زَْيدُ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، لَقَْد َسأَلَ َربَُّه بِاْسِم: وسلم 
َحدَّثَنِي أَُبو إِْسحَاَق ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ بَِهذَا : فََحدَّثُْت زَُهْيَر ْبَن ُمَعاوَِيةَ بَْعَد ذَِلَك بِِسنَِني ، فَقَالَ : ْبُن الُْحبَابِ 

َوأَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ بِِه ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، رََواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوغَْيُر َواِحدٍ : يِث بِعَْينِِه قَالَ َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ الَْحِد
مٍ الَْبْصرِيُّ ، َوَعْبدُ الَْوارِِث ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، َوأَْخَرَجُه النََّساِئيُّ ، َوَروَاُه إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمْسِل

  ُمَحمَِّد

اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن ْبنِ ُجحَاَدةَ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َوقَالَ َعْبُد الَْوارِِث ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْبِد 
  ْحَجنِ ْبنِ األَْدَرعَِحْنظَلَةَ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ ِم
__________  



وقيل الذي . وقيل هو الذي ال جَْوف له. وقيل هو الدائُم الباقي. السَّيد الذي انتهى إليه السُّوَدد: الصمد ) ١(
  .أي يُقَْصُد: ُيْصَمدُ يف احلوائج إليه 

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد الَْبصْرِيُّ نََزلَ ِمْصَر ، قَالَ : لَ أَْخبََرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ الْكَِنانِيُّ ، قَا- ٤
َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، أَنَّ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ : أَْحَمُد ْبنُ َصاِلحٍ ، قَالَ 

للَُّه َعْنَها ، أَنّ َجالِ ُمَحمََّد ْبَن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثَُه ، َعْن أُمِِّه َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اأََبا الرِّ
ِفي َصالَِتِه بِقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ،  َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ َرُجلًا َعلَى َسرِيٍَّة ، فَكَانَ َيقَْرأُ لِأَْصحَابِِه فََيْخِتُم

لِأَنََّها : َسلُوُه لِأَيِّ َشْيٍء َيْصَنُع ذَِلَك ؟ فَسَأَلُوُه ، فَقَالَ : فَلَمَّا َرَجُعوا ذَكَُروا ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  أَخْبُِروُه أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، ُيِحبُُّه: َرأَ بَِها ، قَالَ ِصفَةُ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ ، فَأََنا أُِحبُّ أَنْ أَقْ

ْبُن َعبَّاسٍ ، َرِضيَ اللَُّه  ، َهذَا َحِديثٌ ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَِّتِه ، الَِّذي ُبِعثَ َعلَى السَّرِيَِّة كُلْثُوُم ْبُن َزْهَدمٍ ، قَالَُه َعْبُد اللَِّه
  َعْنُهَما
: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ الزِّْبرِقَاِن ، قَالَ : َخْيثََمةُ ، قَالَ  أَْخَبرََنا - ٥

نَانِيِّ ، َعْن أََنسِ اْبنِ مَاِلٍك َرِضَي َحدَّثَنِي أَِخي أَُبو َبكْرٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ثَابِِت الُْب
إِنِّي أُحِبَُّها ، : ِلَم َتلَْزُم ِقَراَءةَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ؟ فَقَالَ : اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَِرُجلٍ 

  .لَّ الَْجنَّةَفَإِنَّ بِحُبَِّها أَْدَخلََك اللَُّه َعزَّ َوَج: قَالَ 
   ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َنْحوَُهَرَواُه الدَّرَاَورِْديُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َوَرَواُه ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ

َرَنا إِْسحَاُق الْقَاِضي ، وَأَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، أَخَْب: أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َحْمَزةَ الَْبْغَداِديُّ ، قَالَ - ٦
 :أَْخبََرَنا َعْبدُ اللَِّه ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِبَْراِهيمُ ْبُن َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد الُْمطَيُِّن ، قَالَ : َواْبُن الصَّقْرِ ، قَاالَ 

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ثَابِِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، كَانَ َرُجلٌ : َحدَّثََنا ُمْحرُِز ْبُن َسلََمةَ ، قَالَ 
َيقَْرأُ بَِها لَُهْم ِفي الصَّالَِة ، ِممَّا يَقَْرأُ بِِه افَْتَتحَ بِقُلْ ُهوَ  ِمَن األَْنَصارِ َيؤُمُُّهْم ِفي َمْسجِِد قَُباَء ، َوكَانَ كُلََّما افَْتَتَح ُسوَرةً ،

: فَكَلََّمُه أَْصحَاُبُه فَقَالُوا اللَُّه أََحٌد حَتَّى َيفُْرغَ ِمْنَها ثُمَّ يَقَْرأُ سُوَرةً أُْخَرى َمعََها ، َوكَانَ َيصَْنُع ذَِلَك ِفي كُلِّ َركَْعٍة ، 
أَنْ َتَدعََها َوَتقَْرأَ بِأُْخَرى ،  َتُح بَِهِذِه السُّوَرِة ثُّم الَ تََرى أَنََّها ُتْجزِئَُك حَتَّى َتقَْرأَ بِأُْخَرى ، فَإِمَّا أَنْ َتقَْرأَ بَِها َوإِمَّاإِنََّك َتفْ
كَرِهُْتْم َتَركُْتكُْم ، َوكَاُنوا َيَرْونَ أَنَُّه ِمْن أَفَْضلِهِْم ،  أََنا بَِتارِِكَها ، إِنْ أَْحبَْبُتْم أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَِلَك فََعلُْت ، َوإِنْ: فَقَالَ 

  َيا فُالَنُ: َوكَرُِهوا أَنْ َيؤُمَُّهْم غَْيُرُه ، فَلَمَّا أََتاُهُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبُروهُ الَْخَبَر فَقَالَ 

حُبَُّها َيا : أَْصَحاُبَك ، َوَما َحَملََك َعلَى لُُزومِ َهِذهِ السُّوَرِة ِفي كُلِّ َركَْعٍة ، فَقَالَ  ، َما َيْمَنُعَك أَنْ َتفَْعلَ َما َيأْمُُرَك بِِه
  .ُحبَُّها أَْدَخلَكَ الَْجنَّةَ: َرسُولَ اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن ُمَحمَّدِ : ، َعنِ الدَّارََوْرِديِّ أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، قَالَ  َرَواُه اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َوُمصَْعُب الزُّبَْيرِيُّ
ابٌِت الُْبنَانِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن فَقَالَ َحدَّثَنِي ثَ: ْبنِ أَبِي اَألشَْرسِ ، َوُمْصَعُب ْبُن َعْبدِ اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ قَالَ 

: ُحبَُّها ، قَالَ : َما قَالَ : ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُجلًا ، قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ُحبَُّك إِيَّاَها أَْدخَلََك الَْجنَّةَ رََواُه ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ

خللق قال اهللا تعاىل خمربا عن وحدانيته وتفرده باخللق من غري ظهري وال معني ما أشهدهتم خلق ذكر معرفة بدء ا
أشهدوا خلقهم : وقال اهللا عز وجل ) ١(السموات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني عضدا 



  )٢(ستكتب شهادهتم ويسألون 
__________  

  ٥١: الكهف آية رقم : سورة ) ١(
  ١٩: الزخرف آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، قَالَ  - ٧
َرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، َوأَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوعَْبُد َجاِمعِ ْبنِ َشدَّادٍ الُْمَحارِبِيِّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمحْرِزٍ ، َعْن ِعْم

َحدَّثََنا أَُبو : أَْخَبرََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفُرَاِت ، قَالَ : اللَِّه ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَاالَ 
ِعْمَرانَ ْبنِ  فَزَارِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد الُْمَحارِبِيِّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ ، َعْنإِْسحَاَق الْ

اقَْبلُوا : ي َتِميمٍ ، فَقَالَ أََتْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََعقَلُْت َناقَِتي َوَدَخلُْت فَأََتاُه َنفٌَر ِمْن بَنِ: ُحَصْينٍ ، قَالَ 
اقَْبلُوا الُْبشَْرى َيا أَْهلَ الَْيَمنِ ، : قَْد َبشَّْرتََنا فَأَْعِطَنا ، َوَجاَءُه َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ فَقَالَ : الُْبْشَرى ، َيا بَنِي َتِميمٍ ، قَالُوا 

: قَْد قَبِلَْنا ، َوجِئَْناكَ ِلَنَتفَقََّه ِفي الدِّينِ َولَِنْسأَلََك َعْن َبْدِء َهذَا اَألْمرِ ، فَقَالَ : الُوا إِذْ لَمْ َيقَْبلَْها إِْخوَاُنكُْم َبُنو َتمِيمٍ ، فَقَ
لََق السَّمََواتِ ٍء ، ثُمَّ َخكَانَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وَلَْم َيكُْن َشْيٌء غَْيُرُه َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء ، َوكََتَب ِفي الذِّكْرِ كُلَّ َشْي

  َواَألْرَض ،

أَْدرِْك َناقََتَك ذََهَبْت ، فََخَرْجُت فََوَجدُْتَها َيْنقَِطُع ُدونََها السََّراُب ، فََواللَِّه لََوِدْدتُ أَنِّي كُْنتُ : ثُمَّ َجاَءنِي َرُجلٌ فَقَالَ 
  َتَركُْتهَا

__________  
  ذي تُربط به اإلبل وحنوهاربطها بالعقال ، وهو احلبل ال: عقل الدابة ) ١(
  ملعان يبدو من البعد كأنه ماء ناتج عن انكسار الضوء يف شدة احلر ويظهر غالبا يف الصحراء: السراب ) ٢(
ا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ حَاِتمٍ ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، قَالَ  - ٨

َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، َعْن : ْبنِ َشِقيقٍ ، قَالَ 
سُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، إِذْ َجاَءُه قَْوٌم ِمْن َبنِي إِنِّي لَجَاِلٌس ِعْندَ َر: ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

فََدَخلَ َعلَْيِه َناٌس ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ : قَْد قَبِلَْنا ، َبشَّرَْتَنا فَأَْعِطَنا قَالَ : اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا بَنِي َتمِيمٍ ، فَقَالُوا : َتِميمٍ فَقَالَ 
قَْد قَبِلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه ، جِئَْناَك لَِنَتفَقََّه ِفي الدِّينِ : ُبْشَرى َيا أَْهلَ الَْيَمنِ إِذْ لَْم َيقَْبلَْها َبُنو َتِميمٍ ، فَقَالُوا اقَْبلُوا الْ: فَقَالَ 

  ْن َشْيٌء قَْبلَُه ، َوكَانَ َعْرُشُه َعلَىكَانَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وَلَْم َيكُ: َوِلَنسْأَلََك َعْن أَوَّلِ َهذَا اَألْمرِ َما كَانَ ، فَقَالَ 

َيا ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ : ثُمَّ أَتَانِي َرُجلٌ فَقَالَ : الَْماِء ، ثُمَّ َخلََق السَّمََواِت وَاَألْرَض ، َوكََتَب ِفي الذِّكْرِ كُلَّ َشْيٍء قَالَ 
فَإِذَا السَّرَاُب َيْنقَِطُع ُدوَنَها ، َوأَْيُم اللَِّه لََوِدْدتُ أَنََّها : ُت أَطْلُُبَها ، قَالَ فَاْنطَلَقْ: ، أَْدرِكْ َناقََتَك فَقَْد ذََهَبْت ، قَالَ 

َحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُم: ذََهَبْت َوإِنِّي لَْم أَقُْم ، رََواُه أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ أَخَْبَرَنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ 
َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمحْرِزٍ : َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، قَالَ : قَالَ 

  ، َعْن ِعْمَرانَ ، بِِمثِْلِه َسَواًء
  ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق األشياء

أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامِ : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ، قَالَ : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ - ٩



أََرأَيُْتْم َما أَْنفََق : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ : ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
ى الَْماِء ، َوبَِيِدِه اُألْخَرى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مُْنذُ أَنْ َخلََق السََّموَاِت َواَألْرَض ، فَإِنَُّه لَمْ َيْنقُْص َما ِفي َيمِينِِه ، َوَعْرُشُه َعلَ

  َهذَا َحِديثٌ ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَّتِِه الِْميَزانُ َيْرفَُع وََيخِْفُض ،

  اآلية) ١(إنا كل شيء خلقناه بقدر : ذكر ما يدل على أن اهللا قدر مقادير كل شيء قبل خلق اخللق قال اهللا تعاىل 
__________  

  ٤٩: القمر آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا : َنا أَُبو َيحَْيى اْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ َحدَّثَ: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ  - ١٠

 َحدَّثَنِي أَُبو: َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، قَالَ : َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ، قَالَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحبُِليُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن َيزِيَد قَالَ 
ُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه َهانٍِئ الَْخْوالَنِيُّ ، َسِمعَ أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ َر

  .َض بَِخْمِسَني أَلِْف َسَنٍةقَدََّر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْمقَادِيَر قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماوَاِت َواَألْر: وسلم َيقُولُ 
  َرَواُه َعْبدُ اللَِّه بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه ، َوَزاَد ِفيِه ِفيِه َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء

َحدَّثََنا َناِفعُ : َيَم ، قَالَ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي مَْر: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ : ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ بِِمْصَر ، قَالَ  - ١١
َحدَّثََنا أَُبو َهانٍِئ الْخَْوالَنِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو : ْبُن َيزِيَد ، َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ 

فََرغَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الَْمقَاِديرِ َوأُمُورِ الدُّْنَيا قَْبلَ أَنْ : ه وسلم قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا علي
  َيْخلَُق السََّموَاِت َواَألْرَض بَِخْمِسَني أَلِْف َسَنٍة ، لَفْظُ َناِفعِ ْبنِ يَزِيَد

أَْخَبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، : ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، قَالَ َحدَّ: أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألشَْعِث ، قَالَ  - ١٢
أَوَّلُ َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء الْقَلَمُ : َوالثَّْورِيِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

فََجَرى ِفي ذَِلَك الَْيْومِ بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى : اكُْتبِ الْقََدَر ، قَالَ : أَْي َربِّ َوَما أَكُْتُب ؟ قَالَ : اكُْتْب ، فَقَالَ : فَقَالَ ، 
الْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ ، َما أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ، ثُمَّ َرفََع ُبَخاَر الَْماِء َرفُْع الْقَلَمِ ، ثُمَّ قََرأَ اْبُن َعبَّاسٍ ن ، َو

  بَِمْجُنوٍن أََراَد النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ١: القلم آية رقم : سورة ) ١(
ا ُعَبْيُد اللَِّه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُحَسْيٌن ، قَالَ  - ١٣

أَْي َربِّ َوَما : اكُْتْب ، قَالَ : أَوَّلُ َما َخلََق اللَُّه َتعَالَى ِمْن َشْيٍء الْقَلَُم ، فَقَالَ لَُه : ظَْبَيانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ، ثُمَّ َرفََع ُبَخاَر الَْماِء فَفََتَق ِمْنُه السَّمََواِت ، ثُمَّ َخلََق النُّونَ ، الْقََدَر َوَما ُهَو كَاِئٌن إِلَى : أَكُْتُب ؟ قَالَ 

  .ثُمَّ َبَسطَ اَألْرَض َعلَى ظَْهرِ النُّوِن ، فَاْضطََرَبْت فََماَدْت فَأُثْبَِتتَ بِالْجِبَالِ فَهَِي تَفْخَُر
  ، رََواُه سَِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أََتمَّ ِمْن َهذَا َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ

ذكر ما يستدل به أولو األلباب من اآليات الواضحة اليت جعلها اهللا ، عز وجل ، دليال لعباده من خلقه على معرفة 
. . . . يها وخلق اإلنسان وحدانيته من انتظام صنعته ، وبدائع حكمته ، يف خلق السموات واألرض ، وما أحكم ف

قال اهللا ، عز وجل ، منبها على قدرته ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل . واألرواح وما ركب فيها . . . . . 
: اآلية وقال تعاىل ) ٢. . . (ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر : وقال تعاىل ) ١(شيء فاعبدوه 



إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل : وقال تعاىل ) ٣(وقعودا وعلى جنوهبم الذين يذكرون اهللا قياما 
  العقول وداللة على توحيد اهللا تعاىل. . . . . . بيان ذلك من األثر على أن ) ٤(والنهار آليات ألويل األلباب 

__________  
  ١٠٢: األنعام آية رقم : سورة ) ١(
  ٣: امللك آية رقم : سورة ) ٢(
  ١٩١: آل عمران آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٩٠: آل عمران آية رقم : سورة ) ٤(

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ  - ١٤
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيحَْيى : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ : ُن يُوُسَف الطُّوِسيُّ ، قَالَ أُوَْيسٍ ، َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْب

َد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ قََرأُْت َعلَى َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َمْخَرَمةَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َعْب: ، قَالَ 
َعْرضِ الْوَِساَدِة ، أَخَْبَرُه أَنَّهُ َباتَ لَْيلَةً ِعْنَد َمْيُموَنةَ زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي َخالَُتُه ، فَاْضطََجَع ِفي 

ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى انَْتَصَف َواضْطََجعَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوأَْهلُُه ِفي طُوِلَها ، فََناَم َرُس
 النَّْوَم َعْن َوْجهِِه بَِيِدِه ، اللَّْيلُ أَْو قَْبلَُه بِقَِليلٍ ، أَْو بَْعَدُه بِقَلِيلٍ ، اْسَتْيقَظَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَجََعلَ َيْمَسُح

ِمْن ُسوَرِة آلِ ِعْمَرانَ َيعْنِي إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّموَاِت َواَألْرضِ الْآَيةُ ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َشنٍّ  ثُمَّ قََرأَ الَْعْشَر الْآَياِت الَْخوَاِتَم
ذََهْبتُ  فَقُْمُت فََصَنْعُت ِمثْلَ َما َصَنَع ، ثُمَّ: ُمَعلَّقٍَة فََتَوضَّأَ ِمْنَها فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ، ثُمَّ قَاَم ُيصَلِّي ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

  فَقُْمُت إِلَى جَْنبِِه فََوضََع

 َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َركْعََتْينِ ، ثُمَّ َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى رَأِْسي وَأََخذَ بِأُذُنِي الُْيمَْنى فَفََتلََها ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ
 أَْوَترَ بِوَاِحَدٍة ، ثُمَّ اضْطََجَع َحتَّى أََتاُه الُْمَؤذِّنُ فَقَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ خَِفيفََتْينِ ، ثُمَّ َخَرَجَركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ 

  َرمَةَفََصلَّى الصُّْبَح ، َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ اْبنِ َسِعيٍد ، َوسَِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، والضحاك بن عثمان ، ومالك َعْن َمْخ
__________  

  ١٩٠: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمرَْيَم الِْمْصرِيُّ : َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  - ١٥
َحدَّثَنِي َشرِيُك ْبُن أَبِي َنِمرٍ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : نِ أَبِي كَِثريٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْب: ، قَالَ 

هِ صلى اهللا عليه َرقَْدُت ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ لَْيلَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَدَها لِأَْنظَُر كَْيَف َصالَةُ َرسُولِ اللَّ: 
 فََتَحدَّثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمَع أَْهِلِه َساَعةً ، ثُمَّ َرقََد ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّْيلِ الْآِخرِ أَْو: سلم بِاللَّْيلِ ، قَالَ و

اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ الْآَيةُ ، حَتَّى قََرأَ َهِذهِ  إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف: َبْعَضُه ، خََرَج فََنظََر ِفي السََّماِء فَقَالَ 
كْعََتْينِ ، ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى الْآيَاِت ، ثُمَّ قَاَم فََتَوضَّأَ ، فَاْسَتنَّ ، ثُمَّ َصلَّى إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِالَلٌ فََصلَّى َر

رٍ ُحَمْيدُ ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبدِ اللَِّه ، َورََواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ َوطَاوُوسِ ْبنِ ِللنَّاسِ الصُّْبَح ، َروَاُه أَُبو َصْخ
  كَْيَسانَ َعْن

__________  
  ١٩٠: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(



ثََنا حَبَّانُ ْبُن ُموَسى ، : َنا الَْحَسُن ْبُن ُسفَْيانَ ْبنِ َعاِمرٍ ، قَالَ َحدَّثَ: أَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَاالَ  - ١٦
هِ َحدَّثََنا أَُبو الُْمَتوَكِّلِ النَّاجِيُّ ، أَنَّ عَْبَد اللَّ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الْمَُباَرِك ، ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمسِْلمٍ الَْعْبِديُّ ، قَالَ : قَالَ 

وسلم ِمَن اللَّْيلِ ْبَن َعبَّاسٍ َحدَّثَ ، أَنَُّه بَاَت ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت لَْيلٍَة ، فَقَاَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه 
َموَاِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف اللَّْيلِ فََخَرَج فََنظََر ِفي السََّماِء ثُمَّ َتلَى َهِذِه الْآَيةَ ِفي آلِ ِعْمَرانَ الَِّتي إِنَّ ِفي َخلْقِ السَّ

َصلَّى ، ثُمَّ َربََّنا َما َخلَقَْت َهذا َباِطال سُْبحَاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ ثُمَّ َرَجَع فََتَسوََّك َوتََوضَّأَ ، ثُمَّ قَاَم فَ: َوالنََّهارِ َحتَّى قََرأَ 
السََّماِء ، ثُمَّ َتلَى َهِذِه الْآَيةَ ، ثُمَّ َرَجَع فََتسَوََّك َوتََوضَّأَ ثُمَّ قَاَم فََصلَّى ، ثُمَّ اضْطَجَعَ  اضْطََجَع ، ثُمَّ خََرَج أَْيًضا فََنظََر ِفي

أَُبو نَُعْيمِ ْبُن ُمْسِلمٍ ، ، َرَواهُ  ثُمَّ خََرَج أَْيًضا َوَنظََر ِفي السََّماِء ، ثُمَّ َتلَى َهِذهِ الْآَيةَ ، ثُمَّ َرَجَع فََتَسوََّك َوتََوضَّأَ ثُمَّ قَاَم
  َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ

__________  
  ١٩٠: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  ١٩١: آل عمران آية رقم : سورة ) ٢(

خللق السموات : ذكر ما بدأ اهللا ، عز وجل ، من اآليات الواضحة الدالة على وحدانيته قال اهللا ، عز وجل 
وقال تعاىل ) ٢(خلق السموات واألرض باحلق تعاىل عما يشركون : وقال تعاىل ) ١(لق الناس واألرض أكرب من خ

وقال ) ٤(وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني : وقال تعاىل ) ٣(خلق اهللا السموات واألرض باحلق : 
  اآلية. ) . ٥(أومل ير الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها : تعاىل 

__________  
  ٥٧: غافر آية رقم : سورة ) ١(
  ٣: النحل آية رقم : سورة ) ٢(
  ٤٤: العنكبوت آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٦: األنبياء آية رقم : سورة ) ٤(
  ٣٠: األنبياء آية رقم : سورة ) ٥(

: احلسن بن علي بن حبر قال حدثنا : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن معروف الصفار األصبهاين قال  - ١٧
حدثنا عبيد اهللا بن عمر الرقي ، عن زيد بن أيب أنيسة ، عن املنهال بن عمرو ، عن : حدثنا زكريا بن عدي قال 

قال رجل البن عباس إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي ، وقد وقع ذلك يف صدري ، فقال : سعيد بن جبري قال 
أمسع اهللا ، عز : ، ولكن اختالف قال فهلم ما وقع يف نفسك من ذلك ، فقال  ال: أتكذيب ؟ قال : ابن عباس 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : وقال يف آية أخرى ) ١(فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون : وجل ، يقول 
 هذه اآلية قبل خلق اآلية ، فبدأ خبلق السماء يف) ٣(أم السماء بناها رفع مسكها فسواها : وقال يف آية أخرى ) ٢(

فبدأ ) ٥(مث استوى إىل السماء : إىل قوله ) ٤(لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني : األرض وقال يف آية أخرى 
واهللا ربنا ما كنا : ، وقوله ) ٦(وال يكتمون اهللا حديثا : خبلق األرض يف هذه اآلية قبل خلق السماء ، وقوله 

وكان اهللا غفورا رحيما : ، وقوله ) ٨(وكان اهللا عزيزا حكيما : آلية ، وقوله ، فقد كتموا يف هذه ا) ٧(مشركني 
: هل وقع يف نفسك من ذلك ؟ قال : ، فكأنه كان مث مضى ، فقال ابن عباس ) ١٠(، وكان اهللا مسيعا بصريا ) ٩(

يف النفخة األوىل ، مث ينفخ  فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون ، فهذا: أما قوله : قال . إذا أنبأتين هبذا فحسيب 



يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا ، فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون ، 
  وال يكتمون اهللا: وأما قوله . فإذا كان يف النفخة األخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 

فإن اهللا تعاىل يغفر يوم القيامة ألهل اإلخالص ذنوهبم ، وال يتعاظم .  واهللا ربنا ما كنا مشركني: حديثا ، وقوله 
: إن ربنا يغفر الذنوب وال يغفر الشرك فتعالوا حىت نقول : ذلك عليه أن يغفره ، فلما رأى املشركون ذلك قالوا 

: قالوا ) ١١(زعمون أين شركاؤكم الذين كنتم ت: إمنا كنا أهل ذنوب ومل نكن أهل شرك ، فسأهلم اهللا ، عز وجل 
أما إذ كتمت اإلنس فاختموا على أفواههم : واهللا ربنا ما كنا مشركني وإمنا كنا أهل ذنوب ، فقال اهللا ، عز وجل 

، فختم اهللا ، عز وجل ، على أفواههم ؛ فنطقت أيديهم ، وشهدت أرجلهم مبا كانوا يكسبون ، فعند ذلك عرف 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو : حديثا ، فذلك قوله تعاىل  املشركون أن اهللا ، عز وجل ، ال يكتم

فإنه خلق األرض يف . السماء بناها رفع مسكها فسواها اآلية : تسوى هبم األرض وال يكتمون اهللا حديثا وأما قوله 
ن أخرج منها املاء أ: يومني مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين ، مث نزل إىل األرض فدحاها ، ودحوها 

، وخلق اجلبال والرمال ، واألكام وما بينهما يف يومني آخرين ، ) ١٢(واملرعى ، وشق فيها األهنار وجعل السبل 
لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون : وقوله ) ١٣(واألرض بعد ذلك دحاها : فذلك قوله ، عز وجل 

فخلقت األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيام ، وخلقت ) ١٤(للسائلني  يف أربعة أيام سواء: له أندادا إىل قوله 
وكان اهللا عزيزا حكيما ، وكان اهللا غفورا رحيما ، وكان اهللا مسيعا بصريا ، : السماء يف يومني وقوله ، عز وجل 

  ك ،أي مل يزل كذل: أحدا غريه ، وكان ) ١٥(فإنه ، عز وجل ، حنل نفسه بذلك أي وصف ، ومل ينحله 

احفظ عين ما حدثتك ، واعلم أن ما اختلف من القرآن أشباه ما حدثتك ، وإن اهللا ، : مث قال ابن عباس للسائل 
عز وجل ، مل يرد شيئا إال وقد أصاب به الذي أراد ، ولكن الناس ال يعلمون فال خيتلف عليك القرآن ، فإن كال 

ورواه مطرف ، عن املنهال بن عمرو ، وحديث زيد بن . . . . . . . . . من عند اهللا ، عز وجل رواه مجاعة عن 
  . . .أيب أنيسة 

__________  
  ١٠١: املؤمنون آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٧: الصافات آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٧: النازعات آية رقم : سورة ) ٣(
  ٩: فصلت آية رقم : سورة ) ٤(
  ٢٩: البقرة آية رقم : سورة ) ٥(
  ٤٢: ة رقم النساء آي: سورة ) ٦(
  ٢٣: األنعام آية رقم : سورة ) ٧(
  ٧: الفتح آية رقم : سورة ) ٨(
  ١٤: الفتح آية رقم : سورة ) ٩(
  ١٣٤: النساء آية رقم : سورة ) ١٠(
  ٢٢: األنعام آية رقم : سورة ) ١١(
  الطرق: السبل ) ١٢(



  ٣٠: النازعات آية رقم : سورة ) ١٣(
  ١٠: فصلت آية رقم : سورة ) ١٤(
  العطاء عن طيب نفس بدون عوض: النحلة ) ١٥(

حدثنا : حدثنا أبو األزهر أمحد بن منيع ، َحدَّثََنا إسحاق بن سليمان قال : أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم قال  - ١٨
عمرو بن أيب قيس ، عن مطرف بن طريف احلارثي ، عن املنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس 

وما : ال ، قال : ويلك هل سألت أحدا غريي ؟ قال : إن يف قليب من القرآن لشكا ، قال : قال أتاه رجل ف: قال 
، ) ٢(وال يكتمون اهللا حديثا : ، كأنه شيء قد كان ، ومسعته يقول ) ١(وكان اهللا : مسعت اهللا يقول : هو قال 

، ومسعته ) ٤(على بعض يتساءلون  وأقبل بعضهم: ومسعته يقول ) ٣(واهللا ربنا ما كنا مشركني : ومسعته يقول 
أما قولك وكان اهللا فإنه مل يزل ، وال يزال ، هو األول : فقال ) ٥(فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون : يقول 

وأما قولك وال يكتمون اهللا حديثا ، فإهنم إذا رأوا أن ال يدخل ) ٦(واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
تعالوا فلنجحده ، فيختم على ألسنتهم ، وتشهد أيديهم وأرجلهم مبا كانوا يكسبون : لصالة قالوا اجلنة إال أهل ا

وال يكتمون اهللا حديثا ، وأما قولك فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون فإنه إذا كانت النفخة األوىل وهلك 
اجلنة أقبل بعضهم على بعض . . . . . . ية اخللق فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون ، فإذا كانت النفخة الثان

هل بقي يف قلبك شيء ؟ إنه ليس من القرآن شيء إال وقد أنزل يف شيء ، ولكن : يتساءلون ، فقال له ابن عباس 
  ال تعرفون وجوهه ورواه غري مطرف حنو حديث ابن أيب أنيسة

__________  
  ٧: الفتح آية رقم : سورة ) ١(
  ٤٢: رقم النساء آية : سورة ) ٢(
  ٢٣: األنعام آية رقم : سورة ) ٣(
  ٢٧: الصافات آية رقم : سورة ) ٤(

  ١٠١: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٥(
  ٣: احلديد آية رقم : سورة ) ٦(

ذكر اآليات املتفقة املنتظمة الدالة على توحيد اهللا ، عز وجل يف صفة خلق السموات اليت ذكرها يف كتابه وبينها 
) ١(ومن آياته خلق السموات واألرض : قال اهللا ، عز وجل . صلى اهللا عليه وسلم تنبيها خللقه  على لسان رسوله

) ٣(اهللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا : اآلية وقال عز وجل ) ٢(ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره 
وات واألرض آية لذوي العقول واأللباب اآلية فأخرب أن يف السم) ٤(إن يف خلق السموات واألرض : وقال تعاىل 

أم : اآلية وأخرب بارتفاعها فقال ) ٥(ويتفكرون يف خلق السموات واألرض : ، مث أمرهم بالتفكر يف خلقهما فقال 
اآلية مث أخرب بكثافتها وارتفاعها ، وأن فوق ذلك العرش ، وبينها على لسان ) ٦(السماء بناها رفع مسكها فسواها 

  اهللا عليه وسلمرسوله ، صلى 
__________  

  ٢٢: الروم آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٥: الروم آية رقم : سورة ) ٢(



  ٢: الرعد آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٦٤: البقرة آية رقم : سورة ) ٤(
  ١٩١: آل عمران آية رقم : سورة ) ٥(
  ٢٧: النازعات آية رقم : سورة ) ٦(

أَْخبََرَنا َعْبدُ : َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، قَالَ : ْحَيى ، َوَعْمُرو ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، قَاالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َي - ١٩
َعِمَريةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ : الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ 

َما : كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََمرَّْت َسَحاَبةٌ فَقَالَ : اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ 
أََتْدُرونَ كَْم َبْيَن اَألْرضِ : َوالَْعَنانُ قَالَ : َعَنانُ ، قُلَْنا وَالْ: َوالُْمْزنُ قَالَ : وَالُْمْزنُ ، قُلَْنا : َهذَا ؟ ، قُلَْنا السَّحَاُب قَالَ 

أََحٌد َوَسْبُعونَ أَوْ اثَْنْينِ َوَسْبُعونَ أَْو ثَالَثٌ َوَسْبُعونَ َسَنةً ، ثُمَّ سَْبُع : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ : إِلَى السََّماِء ؟ ، قُلَْنا 
الٍ ، َبْيَن ثُمَّ فَْوَق ذَِلَك َبْحٌر َبْيَن أَْعالَُه وَأَْسفَِلِه َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، َوفَْوَق ذَِلَك ثََمانَِيةُ أَوَع َسَماوَاٍت كَذَِلَك ،

  .فَْوَق الْعَْرشِ أَظْالَِفهِنَّ َوُركَبِهِنَّ َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، وَالْعَْرُش فَْوَق ذَِلَك ، وَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ،
: ِد ْبنِ َيْعقُوَب ، قَالَ َرَواُه إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ ، َوَعْنَبَسةُ ْبُن َسعِيٍد ، َوَجَماَعةٌ ، َعْن ِسَماٍك أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد بْنِ

ثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، بَِهذَا َورََواُه : َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ : ا أَحَْمُد ْبُن َحفْصٍ ، قَالَ َحدَّثََن: َحمُّوَيه ْبنِ َعبَّاٍد ، قَالَ 
ائَِة َعامٍ َمِسَريةُ كُلِّ َسَماٍء َخْمِسِم: َشْيَبانُ َوغَْيُرُه َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  َوكَذَِلَك َروَاُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ َخْمِسِمائَِة َعامٍ
__________  

  السحاب: املزن ) ١(
حابه ، رضوان مساء فوق مساء ووصفه ذلك ألص. . . . . . . . إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ليلة املعراج 

  .اهللا عليهم 

: َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ أَْحَمُد ْبُن اَألزَْهرِ ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ  - ٢٠
ِلٍك ، َعْن َماِلِك ْبنِ َصْعَصَعةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا َحدَّثََنا أََنُس ْبُن َما: َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ قَالَ 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ، وََيحَْيى ْبُن إِْسَماِعيلَ : ُعرَِج بِِه إِلَى السََّماِء وَأَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحْرِث ، قَالَ 
َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، عْن : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : حدثنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسالَمٍ ، قَالَ : رِيُّ ، قَاالَ الُْبخَا

َبيَْنا أََنا ِعْنَد : اهللا عليه وسلم قَالَ  َحدَّثََنا نَبِيُّ اللَّهِ صلى: قََتاَدةَ ، عْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، عْن َماِلِك ْبنِ َصْعَصَعةَ ، قَالَ 
أََحُد الثَّالَثَِة َبْيَن الرَُّجلَْينِ ، أُتِيُت فَاْنطُِلَق بِي فَشُرَِح َصْدرِي إِلَى : الْبَْيِت َبْيَن الَْيقْظَاِن وَالنَّاِئمِ إِذْ َسِمْعُت قَاِئلًا َيقُولُ 

سُْتْخرَِج قَلْبِي ، ثُمَّ أُِتيُت بِطَْسٍت ِمْن ذََهبٍ ِفيَها َماُء َزْمَزَم فَُغِسلَ ، ثُمَّ أُعِيَد َمكَاَنُه كَذَا َوكَذَا ، َيعْنِي أَسْفَلَ َبطْنِِه فَا
ُه ِعْنَد أَقَْصى لِ َيقْطَعُ َخطَْوَوُحِشَي إِميَاًنا َوِحكَْمةً ، ثُمَّ أُتِيُت بَِدابٍَّة أَبَْيُض ُيقَالُ لَُه الْبَُراُق ، فَْوقَ الِْحَمارِ َوُدونَ الْبَْغ

  طَْرِفِه

: َمْن َهذَا ؟ قَالَ : ُم ، َوِقيلَ فَُحِملُْت َعلَْيِه ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتيَْنا السََّماَء الدُّنَْيا ، فَاْسَتفَْتَح جِْبرِيلُ ، َعلَْيِه السَّالَ
َمْرحًَبا بِِه ، َولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء ، ثُمَّ : َح لََنا الَْباُب ، َوقَالُوا فَفُِت: ُمَحمٌَّد قَالَ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، ِقيلَ 



َمْرَحًبا بِاِلاْبنِ الصَّاِلحِ : َهذَا أَُبوَك آَدُم ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ : َيا جِْبرِيلُ َمْن َهذَا ؟ قَالَ : أَتَْيُت َعلَى آَدَم فَقُلُْت 
َوَمنْ : جِبْرِيلُ ، ِقيلَ : َمْن َهذَا ؟ قَالَ : ِلحِ ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتيَْنا السََّماَء الثَّانَِيةَ ، فَاْسَتفَْتَح جِبْرِيلُ ، قِيلَ َوالنَّبِيِّ الصَّا
أََتْيُت َعلَى ِعيَسى وََيحَْيى ، َعلَْيهَِما مَْرَحًبا بِِه َولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء ، فَ: ُمَحمٌَّد ، فَفُِتَح لََنا ، َوقَالُوا : َمَعَك ؟ قَالَ 

: اْبَنا الَْخالَِة ، قَالَ : أَْحِسُبُه قَالَ : َهذَاِن ِعيَسى وََيْحَيى ، قَالَ َسعِيٌد : َيا جِبْرِيلُ َمْن َهذَاِن ؟ قَالَ : السَّالَُم ، فَقُلُْت 
اِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا حَتَّى أََتْيَنا السََّماَء الثَّاِلثَةَ فَكَانَ مِثْلُ قَْوِلهِمْ َمْرَحًبا بِاَألخِ الصَّ: فََسلَّْمُت َعلَْيهَِما فَقَاالَ 

مَّ اْنطَلَقَْنا حَتَّى َمْرَحًبا بِاَألخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، ثُ: ، فَأََتْيُت َعلَى ُيوُسَف َعلَْيِه السَّالَُم ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ 
  أََتيَْنا السََّماَء الرَّابَِعةَ ،

َمْرَحًبا بِاَألخِ الصَّاِلحِ وَالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْيَنا : فَأََتْيَنا َعلَى إِْدرِيَس َعلَْيِه السَّالَُم ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ 
َمْرَحًبا بِاَألخِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، ثُمَّ : فَأََتْيُت َعلَى َهاُرونَ َعلَْيِه السَّالَُم ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ  السََّماَء الَْخاِمَسةَ

َمْرَحًبا بِاَألخِ الصَّاِلحِ : َعلَْيِه فَقَالَ اْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْيَنا السََّماَء السَّاِدَسةَ ، فَأََتْيُت َعلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالَُم ، فََسلَّْمُت 
َيا َربِّ ، َهذَا غُالٌَم َبَعثَْتُه بَْعِدي ُتْدِخلُ ِمْن أُمَِّتهِ : َما ُيْبِكيَك ؟ فَقَالَ : َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، فَلَمَّا َجاَوْزُتُه َبكَى ، فَُنوِدَي 

َمْن : ِتي ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْيَنا السََّماَء السَّابَِعةَ ، فَاْسَتفَْتَح جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ، فَِقيلَ الَْجنَّةَ أَكْثََر ِممَّا ُتْدِخلُ ِمْن أُمَّ
: ِتَح لََنا ، َوقَالُوا َنَعْم ، فَفُ: َوقَْد ُبِعثَ إِلَْيِه ؟ قَالَ : ُمَحمٌَّد ، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : َهذَا ؟ قَالَ 

، َيْعنِي ِمَن اْسِتفْتَاحِ جِْبرِيلَ َمْرَحًبا بِِه َولَنِْعمَ الَْمجِيُء َجاَء قَالَ سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ِعْنَد كُلِّ َسَماٍء ِقيلَ لَُهْم مِثْلُ َهذَا 
  َهذَا أَُبوَك: َيا جِْبرِيلُ َمْن َهذَا ؟ قَالَ : َراِهيَم ، َعلَْيِه السَّالَُم ، فَقُلُْت َعلَْيِه السَّالَُم ، َوِمْن قَْوِلهِْم لَُه ، فَأََتْيُت َعلَى إِْب

َيا : َمْرَحًبا بِاِلاْبنِ الصَّاِلحِ َوالنَّبِيِّ الصَّاِلحِ ، ثُمَّ ُرِفَع لََنا الَْبْيُت الَْمْعُموُر ، قُلُْت : إِبَْراهِيُم ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقَالَ 
 َهذَا الَْبْيتُ الَْمْعُموُر ، َيْدُخلُُه كُلَّ َيْومٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك ، إِذَا َخَرجُوا ِمْنُه الَ َيعُوُدونَ إِلَْيِه: جِبْرِيلُ َما َهذَا ؟ قَالَ 

أَنَّ َوَرقََها مِثْلُ آذَاِن الِْفيلَِة َوأَنَّ :  عليه وسلم آِخُر َما َعلَْيهِْم ، ثُمَّ ُرِفَعْت لََنا ِسْدَرةُ الْمُْنَتَهى فََحدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى اهللا
أَنَُّه َرأَى أَْرَبَعةَ أَنَْهارٍ َيخُْرْجَن ِمْن أَْصِلَها َنْهَرانِ َباِطَنانِ : َنْبقََها مِثْلُ ِقالَلِ َهَجرٍ ، َوَحدَّثَ النَّبِيُّ ، صلى اهللا عليه وسلم 

أَمَّا النَّْهَرانِ الظَّاِهَراِن النِّيلُ وَالْفُرَاُت ، َوأَمَّا الْبَاِطَنانِ : َما َهِذِه األَْنَهارُ َيا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ : ُت ، َوَنْهَراِن ظَاِهَراِن ، فَقُلْ
آَخُر لََبٌن ، فَُعرَِضا َعلَيَّ فََنْهَراِن ِفي الَْجنَِّة قَالَ نَبِيُّ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ أُتِيُت بِإَِنائَْينِ أََحُدُهَما َخْمٌر ، َوالْ

  أََصْبَت ، أَصَاَب اللَُّه بَِك ، أُمَُّتَك َعلَى الِْفطَْرِة ، ثُمَّ فُرَِضْت َعلَيَّ الصَّالَةُ: فَاْخَتْرتُ اللََّبَن ، فَقَالَ ِلي 
__________  

  مثرها: نبقها ) ١(
نا وأن قريشا أنكرت ذلك ، ولو كان رؤيا مل تنكر ذكر ما يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرج ببدنه يقظا

  عليه

: َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو طَاِهرٍ أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو ، قَالَ  - ٢١
ابٍ قَالَ أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َسِمْعُت جَابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه قَالَ اْبُن ِشَه: َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، قَالَ 

لَمَّا كَذََّبتْنِي قَُرْيٌش ، قُْمُت ِفي الِْحْجرِ فََجلَّى اللَُّه َعزَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َعْنُه َيقُولُ 
  .، ِلَي بَْيَت الَْمقِْدسِ ، فَطَِفقُْت أُْخبِرُُهْم َعْن آَياِتِه َوأََنا أَنْظُُرَوَجلَّ 

  َرَواُه َعقِيلٌ ، َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، وَاْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ



__________  
  أظهر وأبان: جلى ) ١(
  أخذ يف فعله واستمر فيه: طفق يفعل الشيء ) ٢(

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن خَاِلدٍ الَْوهْبِيُّ الْحِْمِصيُّ ، : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، قَالَ : ةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ أَْخَبرََنا َخْيثََم - ٢٢
َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ : قَالَ 

لَقَدْ رَأَْيتُنِي َوأََنا ِفي الِْحْجرِ َوقُرَْيٌش َتْسأَلُنِي َعْن َمِسريِي ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
الْمَقِْدسِ ، َوكَرِْبُت كَْرًبا َما كَرِْبُت ِمثْلَُه ، فََرفََعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِلَيَّ  فََسأَلُونِي َعْن أَْشَياَء ، فَلَْم أُثْبِْتَها ِمْن بَْيِت: قَالَ 

ِه السَّالَُم قَاِئمٌ َياِء ، فَإِذَا ُموَسى َعلَْيأَْنظُُر إِلَْيِه ، فََما َيسْأَلُونِي َعْن َشْيٍء إِالَّ أَنَْبأْتُُهْم بِِه ، َوقَْد َرأَيُْتنِي ِفي َجَماَعٍة ِمَن اَألْنبِ
ُعْرَوةُ ْبُن َمْسُعودٍ  ، َوإِذَا َرُجلٌ ضَْرٌب جَْعٌد كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ َشُنوَءةَ ، وَإِذَا ِعيَسى ْبُن َمرَْيَم أَقَْرُب النَّاسِ بِِه َشبًَها

  .فَحَاَنِت الصَّالَةُ: النَّاسِ بِِه صَاحُِبكُْم َيعْنِي نَفَْسُه قَالَ الثَّقَِفيُّ ، َوإِذَا إِْبَراهِيُم ، َعلَْيِه السَّالَُم قَاِئٌم ُيصَلِّي أَْشَبُه 
  َرَواُه أَُبو َداُوَد ، َوُحَجْيُن ْبُن الْمُثَنَّى ، وغريمها ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ

__________  
  اهلم والغم: الكرب ) ١(
  اخلفيف اللحم املمشُوق املُسَْتِدّق: الضرب ) ٢(

فاملْدح َمْعناه أن يكون َشِديد األْسرِ واخلَلْق، أو يكون َجْعدَ :  ِصفات الرجال يكون َمْدحا َوذَّما يف: اجلَْعد ) ٣(
  وقد ُيطْلق على البخِيل أيضا. الشََّعر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصري املُتَرّدد اخلَلْق

  قرب وقته: حان األمر ) ٤(
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َراِفعٍ ، َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن نَُعْيمٍ ، قَالَ : ْبُن يُوُسَف ، قَالَ  أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب - ٢٣

َحدَّثََنا : نَّى ، قَالَ َحدَّثََنا ُحَجْيُن ْبُن الْمُثَ: َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن َحْربٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ أَبِي أَحَْمَد ، قَالَ : َحْمَزةُ ، قَالَ 
قَالَ : َي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِض

ْيٌش َتْسأَلُنِي َعْن َمْسَراَي ، فََسأَلُونِي َعْن أَْشَياَء ِمْن َبْيتِ رَأَْيتُنِي ِفي الِْحْجرِ ، َوقَُر: َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
إِلَْيِه ، فََما َيسْأَلُونِي َعْن َشْيٍء إِالَّ  الَْمقِْدسِ لَْم أُثْبِْتَها فَكَرِْبُت كَْرًبا َما كَرِْبُت ِمثْلَُه قَطُّ ، فََرفََعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ِلي أَْنظُُر

ذَا َرُجلٌ َضْربٌ َجْعٌد كَأَنَُّه ِمْن أْتُُهْم بِِه ، َوقَْد َرأَيُْتنِي َوَجَماَعةً ِمَن اَألْنبَِياِء ، فَإِذَا مُوَسى َعلَْيِه السَّالَُم قَاِئٌم ُيَصلِّي ، َوإِأَْنَب
  َبهًارِجَالِ َشُنوَءةَ ، وَإِذَا ِعيَسى ْبُن َمرَْيَم قَاِئمٌ ُيَصلِّي أَقَْرُب النَّاسِ بِِه َش

 ، فَحَاَنِت الصَّالَةُ فَأََمْمتُُهْم ، ُعْرَوةُ ْبُن َمْسُعوٍد الثَّقَِفي ، وَإِذَا إِبَْراِهيُم قَاِئٌم ُيَصلِّي أَْشَبُه النَّاسِ بِِه َصاحُِبكُمْ َيْعنِي َنفَْسُه
  َصاِحُب النَّارِ فََسلِّْم َعلَْيِه ، فَالْتَفَتُّ فََبدَأَنِي بِالسَّالَمِ َيا ُمحَمَُّد َهذَا مَاِلٌك: فَلَمَّا فََرغُْت ِمَن الصَّالَِة ، قَالَ ِلي قَاِئلٌ 

__________  
  اإلسراء: املسرى ) ١(
  أحتقق منها وأضبطها: أثبتها ) ٢(
  اهلم والغم: الكرب ) ٣(
  مبعىن أبدا ، وفيما مضى من الزمان: قط ) ٤(



  اخلفيف اللحم املمشُوق املُسَْتِدّق: الضرب ) ٥(
فاملْدح َمْعناه أن يكون َشِديد األْسرِ واخلَلْق، أو يكون َجْعدَ : يف ِصفات الرجال يكون َمْدحا َوذَّما : اجلَْعد ) ٦(

  وقد ُيطْلق على البخِيل أيضا. الشََّعر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصري املُتَرّدد اخلَلْق

َحدَّثََنا َرْوُح ْبنُ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أَبِي اَألْزَهرِ ْبنِ َمنِيعٍ ، قَالَ : َحَسنِ ، قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الْ - ٢٤
نِ َبْحرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْب: ُعَباَدةَ ، َوأَْخَبرََنا أَُبو عَْبِد اللَِّه ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْعُروٍف ، قَالَ 

قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي : َحدَّثََنا َعْوُف ْبُن أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن ُزرَاَرةَ ْبنِ أَوْفَى ، قَالَ : َحدَّثََنا َهْوذَةُ ْبُن َخِليفَةَ ، قَاالَ : قَالَ 
ةَ أُْسرِيَ بِي وَأَصَْبْحتُ بَِمكَّةَ ، َعَرفُْت أَنَّ النَّاَس لَمَّا كَانَ لَْيلَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُهَما 

لَسَ إِلَْيِه فَقَالَ لَهُ ُمكَذِّبِيَّ ، فَقََعَد َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُمْعتَزِلًا حَزِيًنا فََمرَّ بِِه أَُبو جَْهلٍ ، فََجاَء حَتَّى َج
إِلَى : أَْيَن ؟ قَالَ : إِنَُّه أُسْرَِي بِيَ اللَّْيلَةَ ، قَالَ : َما ُهو ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : ٍء ؟ قَالَ َهلْ كَانَ ِمْن َشْي: كَالُْمْستَْهزِئِ 

ْجَحَدُه الَْحِديثَ إِذَا فَلَْم َيَر أَنَّهُ ُيكَذُِّبُه َمَخافَةَ أَنْ َي: َنَعْم ، قَالَ : ثُمَّ أَصَْبْحَت َبْيَن ظَهَْرانِيَنا ؟ قَالَ : َبْيِت الَْمقِْدسِ قَالَ 
  َهيَّا َمْعشََر: نََعْم ، قَالَ : أََرأَْيَت إِنْ َدَعْوُت قَْوَمَك ُتَحدِّثُُهْم بَِما َحدَّثَْتنِي إِنْ َدَعْوتُُهْم لََك ؟ قَالَ : َدَعا قَْوَمُه إِلَْيِه قَالَ 

َحدِّثْ قَْوَمَك بَِما َحدَّثَْتنِي ، فَقَالَ َرُسولُ : لَُسوا إِلَْيهَِما ، فَقَالَ لَُه فََجاُءوا َحتَّى َج: َبنِي كَْعبِ ْبنِ لَُؤيٍّ َهلُمُّوا ، قَالَ 
ثُمَّ أَصَْبْحَت َبْيَن : إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ ، قَالُوا : إِلَى أَْيَن ؟ قَالَ : أُْسرِيَ بَِي اللَّْيلَةَ ، قَالُوا : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

: فَِمْن َبْينِ ُمَصفِّقٍ َوِمْن َبْينِ َواِضعٍ َيَدُه َعلَى رَأِْسِه ُمَتَعجًِّبا ِللْكَِذبِ َزَعَم ، َوقَالُوا : نََعْم ، قَالَ : ؟ قَالَ ظَْهرَانِيَنا 
أَى الَْمْسجَِد قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى َوِفي الْقَْومِ َمْن قَْد َسافََر إِلَى تِلَْك الْبَلَِد َوَر: أََتْسَتِطيُع أَنْ َتْنَعَت لََنا الَْمْسجَِد ؟ قَالَ 

فَجِيَء بِالَْمْسجِدِ : فَذَهَْبُت أَنَْعُت لَُهْم ، فََما زِلُْت أَْنَعُت وَأَْنَعُت حَتَّى أُلْبَِس َعلَيَّ بَْعُض النَّْعِت قَالَ : اهللا عليه وسلم 
أَمَّا النَّْعتُ : فَقَالَ الْقَْوُم : فََنَعتُُّه َوأََنا أَنْظُْر إِلَْيِه ، قَالَ : دَارِ ِعقَالٍ ، قَالَ  َوأََنا أَْنظُُر إِلَْيِه ِحَني ُوِضَع ُدونَ َدارِ َعِقيلٍ أَْو
َنا ُمحَمَُّد ْبُن ثَ: َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ النَّسَاِئيُّ ، قَالَ : فََواللَِّه قَْد أََصاَب ، أَْخبََرَنا اْبُن َسْعٍد ، قَالَ 

  اسٍَحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْوِف ْبنِ أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن ُزرَاَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعنِ اْبنِ َعبَّ: َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ 

لَمَّا كَاَنتْ لَْيلَةَ أُسْرَِي بِي َوأَْصَبْحُت بَِمكَّةَ ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
  فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه َنْحوَُه

__________  
  اإلنكار: اجلحود ) ١(
  اسم فعل مبعىن تعال أو أقبل أو هات: هلم ) ٢(
  بيننا: بني ظهرانينا ) ٣(

والشمس : خلق الشمس والقمر قال اهللا ، عز وجل ،  ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا تعاىل وبديع صنعته يف
وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل : اآلية وقال تعاىل ) ١(جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم 

 )٣(وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار : اآلية وقال تعاىل ) ٢(وجعلنا آية النهار مبصرة 
  اآلية

__________  
  ٣٨: يس آية رقم : سورة ) ١(



  ١٢: اإلسراء آية رقم : سورة ) ٢(
  ٣٣: إبراهيم آية رقم : سورة ) ٣(

نِ أَبِي َداُوَد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اللَِّه ْب: أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َوُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ، قَاالَ  - ٢٥
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َوأَخَْبَرَنا ُعَمُر ْبنُ : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَاالَ : ، َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َجِميًعا ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن : الَْحلَبِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُخلَْيٍد: ُمَحمٍَّد الَْعطَّارُ بِِمْصَر ، قَالَ 
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسجِدِ : إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

فَإِنََّها َتذَْهُب : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : َيا أََبا ذَرٍّ أََتْدرِي أَْيَن َتغُْرُب الشَّْمُس ؟ قُلُْت : الشَّْمسِ فَقَالَ  ِعْنَد غُُروبِ
َوالشَّْمُس َتجْرِي : ِلَك قَْولُُه اطْلُِعي ِمْن َمكَانِِك فَذَ: َحتَّى َتْسُجَد َتْحتَ الْعَْرشِ ِعْندَ َربَِّها ، َعزَّ َوَجلَّ ، فَُيقَالُ لََها 

  .ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِ
  َرَواُه َوِكيٌع َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع مكرر

__________  
  ٣٨: يس آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْبِسيُّ ، َوأَْخَبرََنا : ُن ْبُن َعاِمرٍ قَالَ َحدَّثََنا الَْحَس: أَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، قَالَ  - ٢٦
أَُبو َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، قَاالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي طَاِلبٍ قَالَ : َحسَّانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ 

َوَرسُولُ اللَِّه صلى اهللا :  ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ
اللَُّه : ذَْهُب َهِذِه ؟ قُلُْت َيا أََبا ذَرٍّ أََتْدرِي أَْيَن َت: عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس ، قال َدَخلْتُ الَْمْسجَِد 

اْرجِِعي ِمْن َحْيثُ جِئْتِ : فَإِنََّها َتذَْهُب فََتْسَتأِْذنُ ِفي السُُّجوِد ، فَُيْؤذَنُ لََها ، َوكَأَنََّها ِقيلَ لََها : َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ 
  اَءِة َعْبِد اللَِّه َوذَِلَك ُمْسَتقَرٌّ لَهَاثُمَّ قََرأَ ِفي ِقَر: فََتطْلُُع ِمْن َمْغرِبَِها قَالَ : قَالَ 

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسلََمةَ ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  - ٢٧
َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ : يٌع ، قَالَ أَْخبََرَنا َوِك: إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالَ 

َوالشَّْمُس َتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ، : َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعْن قَْولِ اللَِّه َتَعالَى : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ُمْسَتقَرَُّها َتْحَت الْعَْرشِ:  قَالَ

__________  
  ٣٨: يس آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَؤمِّلُ ْبُن ِهَشامٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ  - ٢٨
ْنُه ، أَنّ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن إِبَْراِهيَم ْبنِ َيزِيَد التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َع إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ

إِنَّ : َرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ اللَُّه َو: أََتْدُرونَ أَْيَن َتذَْهُب َهِذِه الشَّْمُس ؟ قَالُوا : َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيْوًما 
اْرَتِفِعي اْرجِِعي : الَ لََها َهِذِه َتْجرِي ِحنيَ َتْنتَهِي إِلَى ُمْسَتقَرَِّها َتْحَت الْعَْرشِ فََتِخرُّ سَاجَِدةً ، فَالَ َتزَالُ كَذَِلَك َحتَّى يُقَ

َها ، ثُمَّ َتْجرِي ِحنيَ َتْنتَهِي إِلَى ُمْسَتقَرَِّها ذَِلَك َتْحَت الْعَْرشِ ، فََتِخرُّ ِمْن َحْيثُ جِئِْت ، فَتَْرجُِع فَُتصْبُِح طَاِلَعةً ِمْن َمطْلَِع
اْرجِِعي ِمْن َحْيثُ جِئِْت ، فَُتصْبُِح طَاِلَعةً ِمْن َمطْلَِعَها ، ثُمَّ َتْجرِي ، الَ : َساجَِدةً ، فَالَ َتزَالُ كَذَِلَك حَتَّى ُيقَالَ لََها 

اْرَتفِِعي ، أَصْبِِحي طَاِلَعةً ِمْن َمْغرِبِِك ، : اُس مِْنَها َشيْئًا حَتَّى َتنَْتهِي إِلَى ُمْسَتقَرَِّها ذَِلَك َتْحتَ الْعَْرشِ فَُيقَالُ لََها ُيْنِكُر النَّ



كُْم ؟ ِحَني الَ َيْنفَُع نَفًْسا إَِمياُنَها لَْم أََتْدُرونَ َمَتى ذَِل: فَُتصْبُِح طَاِلَعةً ِمْن َمْغرِبَِها ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  َتكُْن آَمَنْت ِمْن

  .قَْبلُ أَْو كَسََبْت ِفي إِميَانَِها َخيًْرا
  َرَواُه َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه

__________  
  ١٥٨: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

: َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َجابِرٍ ، قَالَ : نِ الْعَبَّاسِ الِْكَنانِيُّ ، قَالَ أَْخَبرََنا أَُبو الْقَاِسمِ َحمَْزةُ ْبُن ُمَحمَّدِ ْب - ٢٩
َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ،: َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبكَْيرٍ ، قَالَ 

الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ا إَِميانُهَا، فَإِذَا طَلََعْت َوَرآَها النَّاُس آَمُنوا أَْجَمُعونَ ، َوذَِلَك ِحَني الَ َيْنفَُع نَفًْس

__________  
  ١٥٨: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، : ثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ الَْبصْرِيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسَف الطََّرائِِفيُّ ، قَالَ  - ٣٠
َسِمْعتُ : ْسحَاَق ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِ

إِذَا : كَفَى بِالَْمْرِء إِثًْما أَنْ ُيَضيَِّع َمْن َيقُوتُ ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثُ َعنِ الشَّْمسِ : َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
لَْيَها لَْيلَةٌ ، فََتْسُجُد غََرَبْت صَِعَدْت إِلَى السََّماِء فََسلََّمْت َوَسَجَدْت فَأُِذنَ لََها َوبَاَتْت َتْجرِي ، فَهَِي كَذَِلَك حَتَّى تَأِْتي َع

َها ، َوَتلْتَِمُس َمْن َيْشفَُع لََها ، فَالَ َتجِدُ لََها أََحًدا َيْشفَعُ فَالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها ، وَُتَسلُِّم فَالَ يَُردُّ َعلَْيَها ، َوَتسَْتأِْذنُ فَالَ يُْؤذَنُ لَ
اطْلُِعي ِمْن َمكَانِِك فَذَِلَك ِحَني الَ َيْنفَعُ : لََها ، فََتقُولُ إِنَّ الَْمْشرِقَ َبِعيٌد ، فَالَ ُيْؤذَنُ لََها ، فَإِذَا طَلََع الْفَْجُر ِقيلَ لََها 

ا ، أَوَّلُ الَْحِديثِ َرَواهُ الثَّْورِيُّ َوغَْيُرُه ، َوآِخُر الَْحِديِث من قول عبد اهللا بن عمر ، وهذا إسناد صحيح َنفًْسا إِميَاُنَه
  على رسم النسائي ، ووهب بن جابر روى عنه ابنه سعيد وغريه

__________  
  ١٥٨: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، : َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوَعْبدُ اللَِّه ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن - ٣١
الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ  أَخَْبَرَنا أَُبو َداُوَد ، َوإِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ: قَالَ 

: َنظََر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الْقََمرِ فَقَالَ : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
َب ، َهذَا َخَبٌر ثَابٌِت َعلَى َرْسمِ النََّساِئيِّ َوَجَماَعٍة ، أَْخَرَجهُ اْسَتعِيِذي بِاللَِّه ، َعزَّ َوَجلَّ ِمْن شَرِِّه ، فَإِنَُّه الَْغاِسُق إِذَا َوقَ

  ِفي التَّفْسِريِ
__________  

  دخل وأقبل بظالمه: وقب ) ١(
والنجوم : ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا ، عز وجل ، وعظيم قدرته يف خلق النجوم قال اهللا تعاىل 

إنا زينا السماء الدنيا : اآلية وقال اهللا تعاىل ) ٢(ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح :  وقال تعاىل) ١(مسخرات بأمره 



  )٣(بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 
__________  

  ٥٤: األعراف آية رقم : سورة ) ١(
  ٥: امللك آية رقم : سورة ) ٢(
  ٦: الصافات آية رقم : سورة ) ٣(

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ : َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرِ ْبنِ سَابِقٍ ، قَالَ : ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ، قَالَ  أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد - ٣٢
ْينِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمِ ْبنِ شَِهابٍ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَس: ، قَالَ 

وَأَْخبََرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، : َحدَّثَنِي رِجَالٌ ، ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
َحدَّثَنِي األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعِليِّ : َرنِي أَبِي الَْوِليُد قَالَ أَْخَب: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزِيَد ، قَالَ : قَاالَ 

أَنَُّهمْ َبْيَنا ُهْم ُجلُوٌس لَْيلَةً َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : َحدَّثَنِي رَِجالٌ ِمَن اَألْنَصارِ : ْبنِ الُْحَسْينِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 
َما كُنُْتْم َتقُولُونَ ِفي الَْجاِهِليَِّة إِذَا رُِمَي : َي بَِنْجمٍ فَاْسَتنَاَر ، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم وسلم إِذْ رُِم

لَّْيلَةَ َرُجلٌ َعِظيٌم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، كُنَّا َنقُولُ وُِلَد اللَّْيلَةَ َرُجلٌ َعظِيٌم ، َوَماَت ال: بِِمثْلِ َهذَا ، قُلَْنا 
إِنََّها الَ ُترَْمى ِلَمْوِت أََحٍد َوالَ ِلَحَياِتِه ، َولَِكنَّ َربََّنا ، َعزَّ َوَجلَّ ، إِذَا قََضى أَمًْرا سَبََّحتْ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  َحَملَةُ

يَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ ُيسَبُِّح أَْهلُ السََّماِء الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، َحتَّى َيْبلُغَ التَّسْبِيحُ أَْهلَ الْعَْرشِ ، ثُمَّ ُيَسبِّحُ أَْهلُ السََّماِء الَِّذ
أَْهلُ السَّمََواتِ َماذَا قَالَ رَبُّكُْم ؟ فَُيْخبُِروَنُهْم َماذَا قَالَ ، ِفيسَْتْخبِرُ : السََّماِء الدُّْنَيا ، َيقُولُ الَِّذيَن َيلُونَ َحَملَةَ الْعَْرشِ 

ى أَْوِلَياِئهِْم وَُيْرَمْونَ بِالشَِّهابِ ، َبْعضُُهْم بَْعًضا حَتَّى َيْبلُغَ الَْخَبُر َهِذهِ السََّماَء الدُّنَْيا فََتْخَتِطُف الْجِنُّ السَّْمَع ، ِفيلْقُوَنُه إِلَ
  .يَقْرِفُونَ ِفيِه َوَيزِيُدونَ فَلَمَّا َجاُءوا بِِه َعلَى َوْجهِِه فَُهَو الَْحقُّ َولَكِنَُّهْم

، َوُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ،  َرَواُه الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ َوأَُبو الُْمِغَريِة ، َورََواُه َجَماَعةٌ َعنِ الزُّْهرِيِّ ِمْنُهمْ صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ
ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َوَرَواُه َمْعَمٌر َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعنِ َوَمْعِقلُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ، َوزِيَاُد ْبُن َسْعٍد ، َو

ْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َورََواُه ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُعَمَر اْبَن أَبِي ُعَمَر ، َع
  رَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَبِيَبةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسيْنِال

حدثنا : حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن مسلم أبو حيىي الرازي قال : أخربنا عمرو بن إبراهيم البزار قال  - ٣٣
عيد بن حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن زكريا بن أيب زائدة ، عن أيب إسحاق ، عن س: سهل بن عثمان قال 

إن الشياطني كانت هلم مقاعد يستمعون فيها الوحي ، فلما بعث : جبري ، عن ابن عباس ، رضي اهللا عنهما قال 
ما هو إال ألمر حدث ، فانظروا نواحي األرض ، : النيب صلى اهللا عليه وسلم منعوا ، فشكوا إىل إبليس ، فقال 

. . . . . إذا رأيتم : قال ابن عباس . ئم يصلي بني جبلي خنلة فانطلقوا فإذا هم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
رواه ابن أيب إسحاق وحممد بن أبان ، . . . . . . فتواروا فإنه ال خيطئ ، وهو حيرق ما أصاب وال يقتل . . . . 

ورواه  ورواه عن سعيد بن جبري ، عطاء بن السائب ، وأبو بشر ، ورواه عن ابن عباس عكرمة ، ومروان السلمي ،
  مرسال عكرمة ، وعامر الشعيب ، وأيوب ، عن سعيد بن جبري



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  - ٣٤
: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن النَّْضرِ ْبنِ َسلََمةَ الْجَاُروِديُّ ، قَالَ : َبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُنَس ، قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ ، وَأَْخ

َحدَّثََنا : اللَّفْظُ لَُه ، قَالُوا ، َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َمْخلٍَد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ أَبِي ُعَمَر ، َوأَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ 
َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا : ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، قَالَ 

ْمَر ِفي السََّماِء ضََرَبِت الَْمالَِئكَةُ بِأَجْنِحَِتَها ُخْضَعاًنا ِلقَْوِلِه كََصْوتِ إِنَّ اللََّه َتعَالَى إِذَا قََضى اَأل: عليه وسلم ، قَالَ 
: َماذَا قَالَ رَبُّكُْم ؟ قَالُوا الَْحقَّ قَالَ الَِّذي قَالُوا لَهُ الَْحقَّ : السِّلِْسلَِة َعلَى الصَّفَْواِن ، فَإِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم ، قَالُوا 

فََيْسَمُعَها ُمْسَترِقُو السَّْمعِ َوُهْم َهكَذَا َواِحٌد فَْوَق وَاِحٍد ، وَاِحٌد فَْوَق َواِحٍد ، : لَ الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري قَالَ قَا
َق بَْعضٍ َوفََرَجَها ، فََيْسَمُع الْكَِلَمةَ َواِحٌد فَْوَق وَاِحٍد ، وَاِحٌد فَْوَق َواِحٍد ، َوأََشاَر سُفَْيانُ بِأُْصُبِعِه َنَصبََها َبْعُضَها فَْو

  فَُيلِْقيَها إِلَى َمْن َتْحتَُه

، َوَهذَا إِلَى َهذَا حَتَّى  فَُربََّما أَْدَركَُه الشِّهَاُب قَْبلَ أَنْ َيْرِمَي بَِها إِلَى َصاِحبِِه فََيْرِمي بَِها إِلَى َهذَا ، َوَهذَا إِلَى َهذَا: قَالَ 
أَلَْم ُيخْبِْرَنا َيْوَم كَذَا بِكَذَا ، َوَيْوَم : فََيكِْذُب َمَعَها ِمائَةَ ِكذَْبٍة فَُيَصدَُّق ، فَُيقَالُ : ى فَمِ َساِحرٍ أَْو كَاِهنٍ قَالَ ُتلْقَى َعلَ

  كَذَا بِكَذَا ، فََوَجْدَناُه حَقًّا ؟ َوِهَي الْكَِلَمةُ الَِّتي ُسِمَعْت ِمَن السََّماِء
__________  

  كشف عنهم الفزع وأزيل: زع عنهم ف) ١(
  خطفه، وحاول أن يسمع خفية: استرق السمع ) ٢(
  الذي ينقَض يف الليل شبه الكوكب ، وهو يف األصل الشعلة من النار: الشهاب ) ٣(

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبنُ : قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمرٍو ،: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ، قَالَ  - ٣٥
َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُشعَْيبِ ْبنِ أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َخِليٍّ ، قَالَ : َناِفعٍ ، َوأَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ 

قَالَْت : أَْخَبرَنِي َيحَْيى ْبُن ُعْرَوةَ ، أَنَّهُ َسِمَع ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، َيقُولُ : زُّهْرِيِّ ، قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ ال: َحْمَزةَ ، قَالَ 
: سَأَلَ نَاٌس َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الْكُهَّاِن ؟ فَقَالَ لَُهْم َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعاِئَشةُ 
َيا َرسُولَ اللَِّه فَإِنَُّهْم ُيَحدِّثُونَ أَْحيَاًنا بِالشَّْيِء َيكُونُ َحقًّا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : ا بَِشْيٍء ، قَالُوا لَْيسُو

  اَجِة فََيْخِلطُونَ َمَعَها أَكْثََر ِمْن ِمائَِة ِكذْبٍَةِتلَْك الْكَِلَمةُ ِمَن الَْحقِّ َيْخطَفَُها الْجِنِّيُّ فََيقُرَُّها ِفي أُذُِن َوِليِِّه قَرَّ الدََّج: وسلم 
__________  

  الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار: الكاهن ) ١(

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ : مَُّد ْبُن يُوُنَس ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسلََمةَ ، َوأَخَْبَرَنا ُمَح: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ  - ٣٦
: أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، قَالَ : النَّْضرِ ، قَاالَ 

فَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن أَبِي َجْع
لسََّحابُ إِنَّ الَْمالَِئكَةَ َتنْزِلُ ِفي الَْعَناِن َوُهَو ا: اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

كِْذُبونَ َمعََها ِمائَةَ ِكذَْبٍة ِمْن فََتذْكُُر األَْمَر قُِضَي ِمَن السََّماِء فََيْستَرُِق الشَّيْطَانُ السَّْمَع فََيْسَمُعُه فَُيوِحيهِ إِلَى الْكُهَّاِن فََي
  ِعْنِد أَنْفُِسهِْم



__________  
  بل الزمان ويدعي معرفة األسرارالذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستق: الكاهن ) ١(

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن أَبِي : َوَرَوى َعْبُد اللَِّه ْبُن صَاِلحٍ ، قَالَ  - ٣٧
إِنَّ : اللَُّه َعْنَها ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  اَألْسَوِد ، أَنَّ ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ أَْخَبَرُه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي

ِمنُْهُم الْكَِلَمةَ فَُتِقرَُّها ِفي الَْمالَِئكَةَ َتَحدَّثُ ِفي الْعََناِن ، َوالَْعَنانُ الَْغَماُم ، بِاَألْمرِ َيكُونُ ِفي اَألْرضِ فََيْسَمُع الشََّياِطُني 
  كََما ُتِقرُّ الْقَاُروَرةُ ِفيزِيدُوا َمَعَها ِمائَةَ ِكذْبٍَةأُذُِن الْكَاِهنِ 

__________  
  السحاب وما وراءه: العنان ) ١(

ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق من لطيف صنعته وبديع حكمته يف تكوير ساعات الليل على النهار وإيالج 
يكور الليل : اآلية وقال تعاىل ) ١(ار ويوجل النهار يف الليل يوجل الليل يف النه: قال اهللا عز وجل . النهار على الليل 

اآلية بيان ) ٣(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر : اآلية وقال تعاىل ) ٢(على النهار ويكور النهار على الليل 
  ذلك من األثر

__________  
  ٦١: احلج آية رقم : سورة ) ١(
  ٥: الزمر آية رقم : سورة ) ٢(
  ٣٧: فصلت آية رقم : ورة س) ٣(

النَّهَاُر اثَْنَتا : قَال أَُبو إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيُّ َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه  - ٣٨
النََّهاُر اثْنََتا : َمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْشَرةَ َساَعةً ، َوكَذَِلَك رُوَِي َعن الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُع
: كَْم َتجُِدونَ الُْحقََب ِفي كَِتابِ اللَِّه َتَعالَى ؟ فَقَالَ : َعْشَرةَ َساَعةً َوقَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِللَْهَجرِيِّ 

يٌد ، اثَْنا َعَشرَ َشهًْرا ، الشَّْهرُ ثَالَثُونَ َيْوًما ، الَْيْوُم أَلُْف َسَنٍة ، لَْيَس لِلِْحقَابِ اْنِقطَاٌع ، َوقَالَ سَِع َنجُِدُه ثَمَانَِني السََّنةُ
السَّمََواِت وَاَألْرَض ِمنَْها أَْرَبَعةٌ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ ِعْندَ اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهًرا ِفي كَِتابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق : َعْن قََتاَدةَ ، قَْولُُه 

ارِسُ َعَمَدِت الَْعَرُب فََزاَدتْ َشهًْرا ِفي السََّنِة فَكَاَنِت السََّنةُ ثَالَثَةَ َعَشَر شَْهًرا ِفي َعَددِِهْم ، َوَعَمَدْت فَ: ُحُرٌم ، قَالَ 
  إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ عِْنَد اللَِّه: ُه َعزَّ َوَجلَّ فََزاُدوا أََحَد َعَشَر َيْوًما ، َونَقََصِت الرُّوُم قَالَ اللَّ

__________  
  ٣٦: التوبة آية رقم : سورة ) ١(

ِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدٍ الْعَْب: َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، قَالَ  - ٣٩
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق الْقَاِضي ، قَالَ : َوأَخَْبَرَنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ 

ِخْتيَانِيُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعْبدِ الَْمجِيِد ، َعْن أَيُّوَب السِّ: الُْمقَدَِّميُّ قَاالَ 
إِنَّ الزََّمانَ قَِد اسَْتدَاَر كََهْيئَِتِه َيْوَم َخلََق اللَُّه السََّمَواتِ : َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ 

ذُو الْقَْعَدِة ، َوذُو الِْحجَِّة ، وَالُْمَحرَُّم َوَرَجٌب َشهْرُ : ثَالَثَةٌ ُمَتوَاِلَياٌت : َر َشْهًرا مِْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم َواَألْرضَ السََّنةُ اثَْنا َعَش
ةَ َوَسمَّاُه اْبَن َعْوٍن ، َوقُرَّةَ ، ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوشَْعَبانَ ، َهكَذَا رََواُه الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب وَلَْم ُيَسمِّ اْبَن أَبِي َبكَْر



  يِث الثَّقَِفّي َعْن أَيُّوَبَعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه أَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم ِمْن َحِد
__________  

احلساب والوضع الذي اختاره اهللا وذلك أن العرب كانوا  املراد رجع أمر احلج إىل أصل: استدار كهيئته ) ١(
  يؤخرون احملرم ليقاتلوا فيه

: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَالَ  - ٤٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : ُنبِّئُْت أَنَّ أََبا َبكَْرةَ ، قَالَ : ٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْي

نَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْندَ إِنَّ الزََّمانَ قَِد اسَْتدَاَر كََهْيئَِتهِ َيْوَم َخلََق اللَُّه السََّمَواِت َواَألْرَض ، َوإِ: وسلم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ 
نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهًرا ِمنَْها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ، ثُمَّ ذَكََرُه َورََوى َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ ال

َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي عَْبِد اللَِّه الَْبْصرِيِّ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن  َنحَْوُه َوَروَاُه إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن
  ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ : بِي َخْيثََمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُسْيٍد ، قَالَ  - ٤١
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ : الرَّقِّيُّ ، قَالَ 

إِنَّ ِفي : ِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَُّهَما َحدَّثَاُه أَنَُّهَما َسِمَعا َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ُهَرْيَرةَ ، وَأَبِي َسِعيدٍ َر
فَخََرْجتُ : ُبو َسلََمةَ ، قَالَ أَالُْجُمَعِة َساَعةٌ الَ يَُواِفقَُها َعْبٌد َوُهَو ُيَصلِّي ، َيْسأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َشْيئًا إِالَّ أَْعطَاُه 

إِنِّي َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ وَأََبا َسعِيٍد َيقُوالَِن ذَِلَك ، فَلَْم ُيَعرِّْض عَْبُد اللَِّه بِِذكْرِ : فَلَِقيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َسالَمٍ ، فَقُلُْت 
اللَِّه ، َعزَّ َوَجلَّ ثِْنَتا َعْشَرةَ َساَعةً ، َوإِنََّها لَِفي آِخرِ َساَعةٍ  النََّهاُر ِفي كَِتابِ: َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

أََو َما َبلََغَك أََو َما َسِمْعَت أَنَّ النَّبِيَّ صلى : فَإِنَُّهَما قَاالَ َوُهَو ُيَصلِّي وَلَْيَستْ ِتلَْك َساَعةَ َصالٍَة قَالَ : ِمَن النَّهَارِ ، قُلُْت 
َمةَ الْعَْبُد ِفي َصالٍَة َما اْنَتظََر الصَّالَةَ َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َعْن أَبِي َسلَ: وسلم ، قَالَ اهللا عليه 

،  

  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوْحدَُه
خمربا : السحاب يف جو السماء قال اهللا ، عز وجل ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا ، عز وجل يف إمساكه 

) ١(عما عجز عن وصفه املخلوق وتاهت فيه العقول واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت 
  املزن ، والعنان ، والصوب ، واملعصرات ، واحلامالت ، بيان ذلك من األثر: وأمساء السحاب يف كتاب اهللا تعاىل 

__________  
  ٩: فاطر آية رقم : سورة ) ١(

: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ النُّْعَماِن ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم أَُبو َحفْصٍ الَْبزَّاُز ، قَالَ  - ٤٢
ثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعِمَريةَ َحدَّ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ َسابِقٍ ، قَالَ 

كُْنُت َجاِلًسا ِفي ِعصَاَبٍة َوَرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه : ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الْعَبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، قَالَ 
َهلْ َتْدُرونَ َما : ذْ َمرَّْت َسحَاَبةٌ َعلَْيهِْم ، فََنظَُروا إِلَْيَها ، فَقَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم وسلم جَاِلٌس إِ

لُْمْزنُ ، فَقَالَ َوا: وَالُْمْزنُ ، قَالُوا : نََعْم ، َهِذِه السَّحَاُب ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اْسُم َهِذِه ؟ قَالُوا 
  وَالَْعَنانُ ، فَقَالَ َرسُولُ: َوالْعََنانُ ، قَالُوا : َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 



ا إِمَّا فَإِنَّ ُبْعَد َما َبيَْنُهَم: وَاللَِّه الَ َنْدرِي قَالَ : كَمْ ُبْعُد َما َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ ؟ قَالُوا : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
َوَما فَْوقَ : اٍت ، ثُمَّ قَالَ َواِحٌد َوإِمَّا اثَْناِن َوإِمَّا ثَالَثٌ َوَسْبُعونَ َسَنةً ، وَالسََّماُء الثَّانَِيةُ فَْوقََها َحتَّى َعدَّ َسْبَع َسمََو

فَْوَق ذَِلكَ ثََمانَِيةُ أَْوَعالٍ َما َبْيَن أَظْالَِفهِنَّ َورُكَبِهِنَّ كََما َبْيَن السَّابَِعِة َبْحرٌ َبْيَن أَْعالَُه َوأَْسفَِلِه َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، َو
  .َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، َواللَُّه َتعَالَى فَْوَق ذَِلَك

  َسِعيٍد ، وَالْوَِليُد ْبُن أَبِي ثَْورٍ َعْن ِسَماٍكَهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ أَخَْرَجُه النََّساِئي ، َوَروَاُه إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َوَعْنَبَسةُ ْبُن 
__________  

  السحاب: املزن ) ١(
  املراد مالئكة تتصور هبيئة الغزالن: األوعال ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو : يبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َحبِ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُنَس ، َوغَْيُر َواِحٍد قَالُوا  - ٤٣
َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن : َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونُ ، قَالَ : َداُوَد ، قَالَ 

َبْيَنَما َرُجلٌ بِفَالٍَة إِذْ َسِمعَ َرْعًدا ِفي َسَحابٍ : لى اهللا عليه وسلم قَالَ أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه ص
 إِلَى اْسقِ َحِديقَةَ فُالٍَن ، بِاْسِمِه ، فََجاَء ذَِلَك السََّحاُب إِلَى َحرٍَّة فَأَفَْرغَ َما ِفيِه ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ َجاَء: َسِمَع ِفيِه كَالًَما 

ِئٌم ِفي فَاْنتََهى إِلَى شََرجِِه قَِد اْسَتْوَعَب الَْماَء ، َوَمَشى الرَُّجلُ َمَع السَّحَاَبِة حَتَّى انَْتَهى إِلَى الرَُّجلِ قَا ذَُنابِ َشَرجٍ
إِنِّي َسِمْعُت ِفي َسحَابٍ : لَ َوِلَم َتْسأَلُ ؟ قَا: َيا َعْبَد اللَِّه ، َما اسُْمَك ؟ قَالَ : َحِديقَِتِه ُيَحوِّلُ الَْماَء بِِمْسحَاِتِه ، فَقَالَ 

أََما إِذْ قُلَْت ذَِلَك فَإِنِّي َجَعلُْتَها َعلَى : اْسقِ َحِديقَةَ فُالٍَن ، بِاْسِمَك ، فََما َتْصَنُع ِفيَها إِذَا َصَرْمَتَها ؟ قَالَ : َهذَا َماُؤُه 
  .لُثَا ِفيَها ، وَأَْجَعلُ ثُلُثَا ِفي الَْمَساِكنيِ وَالسَّاِئِلَني َواْبنِ السَّبِيلِثَالَثَِة أَثْالٍَث أَجَْعلُ ثُلُثًا ِلي وَِلأَْهِلي ، َوأَُردُّ ثُ
  َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح ُمتَِّصلٌ ، َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ

، َعْن  الَْماجُِشوِن ، َويَزِيدَ ْبنِ َهاُرونَ ، وابن رجاء ، وروى هذا احلديث من حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن األصم
  أَبِي ُهَرْيرَةَ

__________  
  اليت ال ماء هبا وال أنيس: الصحراء واملفازة ، والقفر من األرض ، وقيل : الفالة ) ١(
  الفأس أو اجلاروف وهي جمرفة من حديد: املسحاة ) ٢(
  قَطُع الثَّمرة واْجتِناُؤها: الصَّرام ) ٣(

أو : جز عن وصفه املخلوق وتاهت فيه العقول قوله عز وجل ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا عز وجل مما ع
  )١(كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 

__________  
  ١٩: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ : قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْولِيِد الْفَحَّاُم ،: أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، قَالَ  - ٤٤
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الْوَِليِد الِْعْجِليُّ ، كُوِفيٌّ َوأَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْحَمدَ : ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن الَْولِيِد الِْعْجِليُّ ، : َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ قَالَ : اِهيُم ْبُن َنْصرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْبَر: الَْجالَُّب ، بِهََمذَانَ ، قَالَ 
لَى َرُسولِ اللَِّه أَقَْبلَتِ الَْيُهوُد إِ: َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 



َملٌَك ِمَن الَْمالَِئكَِة ُمَوكَّلٌ بِالسََّحابِ ، : َيا أََبا الْقَاِسمِ أَْخبِرَْنا َعنِ الرَّْعِد َما ُهَو ؟ قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم فَقَالُوا 
: فََما َهذَا الصَّْوُت الَِّذي َنْسَمُع ؟ قَالَ : لَّ ، قَالُوا َمَعُه َمَخارِيُق ِمْن َنارٍ َيُسوُق بِهِ السََّحاَب َحْيثُ َيَشاُء اللَُّه َعزَّ َوَج

  .َصَدقَْت: َزجُْرُه السََّحاَب إِذَا َزَجَرهُ َحتَّى َيْنتَهَِي إِلَى حَْيثُ أُِمَر ، قَالُوا 
  َهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َوُروَاُتُه َمَشاِهُري ثِقَاٌت ، أَخَْرَجُه النَّسَاِئيُّ

__________  
  ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً أراد آلة تسوق هبا املالئكة السحاب: املخراق ) ١(

َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم الَْمْهرِيُّ ، : َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن شَرِيٍك ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ  - ٤٥
َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، : ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، قَالَ َحدَّ: قَالَ 

َديْبَِيِة ، فَأَصَاَبَنا َمطٌَر ذَاَت لَْيلٍَة ، فَلَمَّا َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنَُّه كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعاَم الُْح
الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلََّمَنا اللَُّه َوَرسُولُُه ، : َهلْ َتْدُرونَ َماذَا قَالَ َربُّكُْم ؟ فَقُلَْنا : اْنَصَرَف ِمَن الصُّْبحِ أَقَْبلَ َعلَْيَنا فَقَالَ 

أَصَْبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن بِي َوكَاِفٌر بِي ، فَأَمَّا َمْن قَالَ ُمِطْرَنا بَِنْوِء كَذَا ، َوكَذَا : قَالَ رَبُّكُْم : قَالَ ذَِلكَ ثَالَثًا ، قَالَ 
  .اِفٌر بِالنَّْجمُِمِطْرَنا بَِرْحَمِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَذَِلَك ُمْؤِمٌن بِي َوكَ: فَذَِلَك ُمْؤِمٌن بِالنَّْجمِ ، كَاِفٌر بِي ، َوَمْن قَالَ 

  ِلحٍَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َوعَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َوالدَّارََوْرِدّي َعْن صَا
__________  

ع ُسقوط املنزِلة مثان وعشرون َمْنزلةً، ينزل القََمر كلَّ ليلة يف منزلة منها وكانت العرب تزُعم أن م: األنواء ) ١(
  وطلُوع َرقيبها يكون َمطر

حدثنا عفان بن مسلم ، : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : أخربنا احلسن بن يوسف الطرائفي ، مبصر قال  - ٤٦
حدثنا أبو بشر جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، رضي اهللا عنهما ، : عن هشيم بن بشر قال 

  .شكركم أنكم تكذبون وجتعلون« أنه قرأ 
مطرنا بنجم كذا وكذا ، فكان ذلك كفر منهم ، فقال اهللا : نزلت يف األنواء ، كانوا إذا مطروا قالوا « قال |

كذا ) ٢(والرزق أنكم تكذبون مطرنا بنوء ) ١(نزلت يف الغيث : قال . « . . وجتعلون شكركم : تبارك وتعاىل 
  وكذا هذا إسناد صحيح على رسم اجلماعة

__________  
  املطر اخلاص باخلري: الغيث ) ١(
مثان وعشرون َمْنزلةً، ينزل القََمر كلَّ ليلة يف منزلة منها وكانت العرب تزُعم أن مع ُسقوط املنزِلة : األنواء ) ٢(

  وطلُوع َرقيبها يكون َمطر
. إن يف خلق السموات واألرض : ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا ، وأنه مرسل الرياح والريح قال اهللا تعاىل 

وهو : وقال ) ٢(وأرسلنا الرياح لواقح : اآلية وقال ) ١. . . (وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح . . . . . 
، بيان أمساء الرياح والريح من الكتاب ) ٤. . . (ومن آياته أن يرسل الرياح : وقال ) ٣. . . (الذي أرسل الرياح 

، واملخيلة ، واللواقح ، واألزيب ، والذاريات ، واملثرية ، واملنشورة ، واملؤلفة ، والعقيم ، واألثر ، وهي الرمحة 
  الصباء ، والشمال ، واجلنوب ، والدبر: والقاصف ، والصرصر ومن األثر 

__________  



  :سورة ) ١(
  ٢٢: احلجر آية رقم : سورة ) ٢(
  ٤٨: الفرقان آية رقم : سورة ) ٣(
  ٤٦: آية رقم  الروم: سورة ) ٤(

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْرزُوقٍ أَُبو إِْسَحاقَ الَْبْصرِيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسَف ، قَالَ  - ٤٧
ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َحدَّثََنا: ُعَمَر ْبنِ فَارِسٍ ، َوأَُبو َعاِمرٍ عَْبُد الَْمِلِك ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

ُنِصْرُت بِالصََّباِء ، َوأُْهِلكَْت َعادٌ بِالدَّبُورِ َهذَا َحِديثٌ : َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ُشْعَبةَ ِفي َموَاضَِع َصحِيٌح أَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ ِمْن َحدِيِث

__________  
  الريح اليت تقابل الصبا أو هي الريح الغربية: الدبور ) ١(

: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سَْهلِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو عِيَسى ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ ، قَالَ  - ٤٨
كَانَ إِذَا  ُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلمَحدَّثََنا أَ

َعْنُه ، فََعرَّفَْتُه َعاِئَشةُ بِذَِلَك فَقَالَ  َرأَى ِفي السََّماِء َمِخيلَةً َدَخلَ َوخََرَج َوأَقَْبلَ َوأَدَْبَر َوَتلَوَّنَ َوْجُهُه ، فَإِذَا أَْمطََرتْ ُسرَِّي
ا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُوا َهذَا عَارٌِض ُمْمِط:    .ُرَنا َبلْ ُهَوَما َنْدرِي لََعلَُّه كََما قَالَ قَْوٌم ، فَلَمَّ

ْبُن ُمحَمٍَّد َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ ، َورََواُه سَاِلمٌ أَُبو النَّْضرِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َوَروَاُه َجْعفَُر 
  ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا

__________  
  السحابة اخلليقةُ باملَطَر: املخيلة ) ١(
  الكشف واإلزالة وتأيت مبعىن التخفيف: التسرية ) ٢(
  ٢٤: األحقاف آية رقم : سورة ) ٣(

ثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َمْعُروفٍ الِْحْمِصيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن َمْنُصورٍ اِإلَماُم ، بِِحْمَص ، قَالَ  - ٤٩
َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، : لٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَ: َيحَْيى ْبُن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ قَالَ 

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، إِذَا كَانَ الَْيْوُم ذُو الرِّيحِ : َسِمْعُت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َتقُولُ : قَالَ 
إِنِّي : فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ : َوْجهِِه َوأَقَْبلَ َوأَْدَبَر ، فَإِذَا َمطََرْت ُسرَّ بِِه َوذََهَب َعْنُه ذَِلَك قَالَْت َوالْغَْيمِ ُعرَِف ذَِلَك ِفي 

  .َرْحَمةً: َخشِيُت أَنْ َيكُونَ َعذَاًبا ُسلِّطَ َعلَى أُمَِّتي ، َوَيقُولُ إِذَا َرأَى الَْمطََر 
  ُهَرَواُه الْقَْعنَبِيُّ َوغَْيُر

معىن الرياح : إن اهللا يرسل الريح للنقمة ، والرياح للرمحة ، ومن قال : ذكر الفرق بني الريح والرياح ومن قال 
فأرسلنا عليهم رحيا : وقال تعاىل ) ١(فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها : قال اهللا عز وجل . والريح واحد 

: ما ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو إذا رأى الريح اآلية وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه) ٢(صرصرا 
  .اللهم اجعلها رياحا ، وال جتعلها رحيا

  ما كان يف القرآن الرياح فهي الرمحة ، والريح العذاب: وقال أيب بن كعب رضي اهللا عنه |



__________  
  ٩: األحزاب آية رقم : سورة ) ١(
  ١٦: فصلت آية رقم : سورة ) ٢(

: َحدَّثََنا َخْيُر ْبُن ُمَوفَّقٍ أَُبو ُمْسِلمٍ الِْمْصرِيُّ ، قَالَ : رََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد السَّالَمِ الْبَْيُروِتيُّ ، قَالَ أَْخَب - ٥٠
َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن سَاِلمٍ أَبِي  َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد ،: َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، قَالَ 

َما َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : النَّْضرِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها قَالَْت 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا َرأَْوا : أَْو غَْيًما ُعرَِف ذَِلَك ِفي َوْجهِِه ، فَقُلُْت  ُمْسَتْجِمًعا ضَاِحكًا ، َوكَانَ إِذَا َرأَى رًِحيا

مُِّننِي َيا َعاِئَشةُ ، َوَما ُيَؤ: غَْيًما فَرُِحوا بِِه َرَجاَء أَنْ َيكُونَ َمطًَرا ، وَأَْنَت إِذَا َرأَْيَتُه ُعرَِف ِفي َوْجهِكَ الْكََراِهَيةُ ؟ فَقَالَ 
  .اأَنْ َيكُونَ ِفيِه َعذَاٌب ، قَْد ُعذَِّب قَْوٌم بِالرِّيحِ ، َوقَْد َرأَى قَْوٌم الَْعذَاَب قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَن

  َرَواُه َعطَاٌء َوغَْيُرُه َعْن َعاِئشَةَ
__________  

  مبالغا يف الضحك: مستجمعا ) ١(
  ٢٤: األحقاف آية رقم : سورة ) ٢(

أَْخبََرنِي : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد ْبنِ مَزِيٍد ، قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  - ٥١
أََخذَ النَّاسَ رِيٌح ِفي : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  أَبِي ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ثَابٍِت الزُّرَِقيِّ ، أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ

َما الرِّيُح ؟ فَلَْم َيْرجِعُوا إِلَْيِه َشيْئًا ، : طَرِيقِ َمكَّةَ ، َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ حَاجٌّ ، فَاْشَتدَّْت َعلَْيهِْم ، فَقَالَ ُعَمُر ِلَمْن َحْولَُه 
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، َبلََغنِي أَنَّكَ َسأَلَْت َعنِ : ُعَمُر ، فَاْسَتحْثَثُْت َراِحلَِتي حَتَّى أَْدَركُْتُه فَقُلُْت  فََبلََغنِي الَِّذي سَأَلَ َعْنُه

لرَّْحَمِة وََتأِْتي الرِّيُح ِمْن ُروحِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َتأِْتي بِا: الرِّيحِ ، َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 
َها ، َهذَا َحِديثٌ َمْشهُورٌ بِالَْعذَابِ ، فَالَ َتُسبُّوَها ، َوَسلُوا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخْيَرَها ، َواْسَتعِيذُوا بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َشرِّ

ْيِديُّ ، َواْبُن جُرَْيجٍ ، َوَمْعَمٌر ، َوُعقَْيلٌ ، َوثَابٌِت ُهَو اْبُن قَْيسٍ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ رََواُه زَِيادُ ْبُن َسْعٍد ، وَالزَُّب
لَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ الزَُّرِقيُّ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمشُْهوٌر ، َرَوى َعْنُه الزُّهْرِيُّ َوغَْيُرُه ، َوُروَِي ِمْن َحِديثِ اْبنِ َسْعدٍ ا

  نَّبِيَّ َصلَّى، أَنّ ال

  أَْسأَلَُك َخْيرََها ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّهَا: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
الَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى ، قَ: َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ  - ٥٢

َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلُ ، َعْن : َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ : 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : للَُّه َعْنُهَما ، قَالَ َدرَّاجٍ أَبِي السَّْمحِ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ ِهالَلٍ الصَّدَِفيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي ا

أَيْ : َيعْنِي الْخَزَّانَ : الرِّيُح ُمْسَجٌن ِفي اَألْرضِ الثَّانَِيِة ، فَلَمَّا أََرادَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَنْ ُيْهِلَك َعاًدا قَالَ : عليه وسلم 
إِذًا َتكَفَّأُ اَألْرُض َوَمْن َعلَْيَها ، َولَِكْن أَْرِسلْ : ْنَخرِ الثَّْورِ ، فَقَالَ الَْجبَّاُر َعزَّ َوَجلَّ َربِّ أَْرِسلْ َعلَْيهُِم الرِّيَح قَْدَر ِم

إِال َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ  َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه: َعلَْيهِْم ِمَن الرِّيحِ قَْدَر خَاَتمٍ ، فَهَِي الَِّتي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِكَتابِِه 
رَّاٌج ، َوَرَوى َعْنُه ، ِعيَسى ْبُن ِهالَلٍ الصََّدِفيُّ ِمصْرِيُّ َمْشهُوٌر ، َرَوى َعْنُه كَْعُب ْبُن َعلْقََمةَ ، َوَعيَّاُش ْبُن َعبَّاسٍ ، َوَد

  اللَِّه ْبُن َعيَّاشٍ ، َوعَْبُد ُعَمُر ْبُن الْحَارِِث ، َواللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َوغَْيُر وَاِحٍد ، َوَعْبُد



  اللَِّه ْبُن ُسلَْيَمانَ ِمْن ِثقَاِت الِْمصْرِيَِّني قَالَُه أَُبو َسعِيِد ْبنِ ُيوُنَس
__________  

  ٤٢: الذاريات آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، قَاالَ : ا َعْبدُوٌس ، قَالَ َحدَّثََنا السُّرِّيُّ ْبُن َيْحَيى ، وَأَْخبََرَن: أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ، قَالَ  - ٥٣

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ : قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، قَالَ 
َما أَْرَسلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َعلَى َعاٍد ، َيْعنِي ِمَن الرِّيحِ ، إِالَّ قَْدَر َخاَتِمي َهذَا ، َورََوى َعْن : لَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَا

  فُوًعاُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َواْبنِ ُعَمَر َمْرفُوًعا َوَعاِصمُ ْبُن أَبِي َواِئلٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َحسَّاٍن َمْر

ومن آياته خلق السموات : ذكر اآليات اليت تدل على وحدانيته يف خلق األرض وما فيها قال اهللا ، عز وجل 
ومن آياته أن : وقال تعاىل ) ٢(خلق السموات واألرض باحلق : وقال تعاىل ) ١(واألرض وما بث فيهما من دابة 

الذي جعل لكم : وقال تعاىل ) ٤(ض مهدا الذي جعل لكم األر: وقال تعاىل ) ٣(تقوم السماء واألرض بأمره 
واألرض بعد ذلك : وقال تعاىل ) ٦(واهللا جعل لكم األرض بساطا : وقال تعاىل ) ٥(األرض فراشا والسماء بناء 

وقال ) ٨(أخرج منها ماءها ومرعاها : أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعاىل : وقال تعاىل ) ٧(دحاها 
ما : وقال تعاىل ) ١٠(واهللا أنبتكم من األرض نباتا : وقال تعاىل ) ٩(وضعها لألنام فيها فاكهة واألرض : تعاىل 

  بيان ذلك من األثر) ١١(أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم 
__________  

  ٢٩: الشورى آية رقم : سورة ) ١(
  ٧٣: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٥: الروم آية رقم : سورة ) ٣(
  ٥٣: طه آية رقم : سورة ) ٤(
  ٢٢: البقرة آية رقم : سورة ) ٥(
  ١٩: نوح آية رقم : سورة ) ٦(
  ٣٠: النازعات آية رقم : سورة ) ٧(
  ٣١: النازعات آية رقم : سورة ) ٨(
  ١٠: الرمحن آية رقم : سورة ) ٩(
  ١٧: نوح آية رقم : سورة ) ١٠(
  ٥١: الكهف آية رقم : سورة ) ١١(

: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ الزِّْبرِقَاِن ، قَالَ : رََنا أَُبو عَْبِد اللَِّه ُمحَمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ إِْسحَاَق الْقَطَّانُ ، قَالَ أَْخَب - ٥٤
َعْن أَيُّوَب ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  قَالَ اْبُن ُجرَْيجٍ أَْخبََرنِي إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ ،: َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ 

: أََخذَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدي فَقَالَ : َراِفعٍ ، َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
سَّْبِت ، َوَخلََق النُّورَ َيْوَم اَألْربَِعاِء ، َوَخلََق ِفيَها الدََّوابَّ َيْوَم الَْخِميسِ ، َوَخلََق آَدَم َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، التُّْرَبةَ َيْوَم ال

  ْيلَِبْعَد الَْعْصرِ ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة ، آِخرُ الَْخلْقِ ِمْن آِخرِ َساَعِة الُْجُمَعِة ِفيَما َبْيَن الَْعْصرِ إِلَى اللَّ



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ أَْخَبَر - ٥٥
َمْسُعوٍد ، َعْن أَِخيِه َعْبدِ اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ،  َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْوِن ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ

إِنَّ ِفي الُْجُمَعِة لََساَعةٌ الَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : قَالَ 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، ابَْتَدأَ الَْخلَْق فََخلََق : ا إِالَّ أَْعطَاُه ، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه ْبُن َسالَمٍ َيسْأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َعْبٌد ِفيَها شَْيئً

ِفي اَألْرضِ ِمْن َشْيءٍ َواَت َوَما اَألْرَض َيْوَم اَألَحِد وَاِلاثَْنْينِ ، َوَخلََق السَّمََواِت َيْوَم الثُّالَثَاِء َوَيْوَم اَألْربَِعاِء ، َوَخلََق اَألقْ
رِ إِلَى غُُروبِ الشَّْمسِ ، َيْوَم الَْخِميسِ َوَيْوَم الُْجُمَعِة ، َوفََرغَ ِمْن ذَِلكَ َصالَةَ الَْعْصرِ فَِتلْكَ السَّاَعةُ َما َبْيَن َصالَِة الَْعْص

لسُّكَّرِيُّ ، َوَروَاُه اْبُن أَبِي ِذئْبٍ وَاْبُن َعْجالَنَ ، َوغَْيُرُهَما ، َعْن َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ مِْنُهْم أَُبو َحْمَزةَ ا
  َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسالَمٍ قَْولَُه

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسلََمةَ : نِ أَيُّوَب ، قَاالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، وَأَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْب - ٥٦
َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُمَضرٍ ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، : َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، قَالَ : النَّْيسَاُبورِيُّ ، قَالَ 

أَتَْيُت الطُّوَر فََوَجْدُت ثَمَّ كَْعًبا فََمكَثُْت أَيَّاًما أَُحدِّثُُه َعْن َرُسولِ : رَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُه
َخْيرُ َيْومٍ :  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم وَُيَحدِّثُنِي َعنِ التَّْوَراِة ، فَقُلُْت لَُه َيْوًما 

 ، َوِفيِه قُبَِض ، َوِفيِه َتقُوُم طَلََعْت ِفيِه الشَّْمسُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، َوِفيِه أُْهبِطَ ، َوِفيِه ِتيَب َعلَْيِه
ُجُمَعِة َوِهَي ُمصِيَخةٌ ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمسُ َشفَقًا ِمَن السَّاَعِة إِالَّ السَّاَعةُ َما َعلَى اَألْرضِ ِمْن َدابَّةٍ إِالَّ َوِهيَ ُتصْبُِح َيْوَم الْ

ذَِلكَ : ْعطَاُه إِيَّاُه ، قَالَ كَْعٌب اْبُن آَدَم ، ِفيِه َساَعةٌ الَ ُيصَاِدفَُها ُمْؤِمٌن َوُهَو ِفي الصَّالَِة َيسْأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َشْيئًا إِالَّ أَ
َصَدَق َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َبلْ ِهَي ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة ، فَقََرأَ كَْعٌب التَّْوَراةَ ، ثُمَّ قَالَ : كُلِّ َسَنٍة ، قُلُْت ِفي 

  ِهَي ِفي كُلِّ

لَْو لَِقيُتكَ : ِمَن الطُّورِ ، فَقَالَ : ئَْت ؟ فَقُلُْت ِمْن أَْيَن جِ: ُجُمَعٍة ، فََخَرْجُت فَلَِقيُت َبْصَرةَ ْبَن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيَّ فَقَالَ 
الَ ُتْعَملُ الَْمِطيُّ : لِأَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : ِلَم ؟ قَالَ : ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأِْتَيهُ لَْم َتأِْتِه ، قُلُْت 
لَْو رَأَْيتُنِي خََرْجُت إِلَى الطُّورِ فَلَِقيُت كَْعًبا فَقُلُْت لَُه ِفي : ُت فَلَِقيُت اْبَن َسالَمٍ ، فَقُلُْت إِالَّ إِلَى ثَالَثَِة َمسَاجَِد ، فَقَِدْم

َصَدقَ : كَذََب كَْعٌب ثَالَثًا ، ثُمَّ قََرأَ كَْعٌب فَقَالَ : ِهَي ِفي كُلِّ َسَنٍة ، فَقَالَ اْبُن َسالَمٍ : َساَعِة الُْجُمَعِة فَقَالَ كَْعٌب 
َصَدَق كَْعٌب ، إِنِّي لَأَْعلَُم ِتلْكَ : َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِهَي ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة ، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه ْبُن َسالَمٍ 

أَلَْيسَ : لَ أَنْ تَِغيَب الشَّْمُس ، قُلُْت ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة قَْب: َيا أَِخي َحدِّثْنِي بَِها ، قَالَ : السَّاَعةَ ، فَقُلُْت 
َمْن َجلَسَ َيْنَتِظرُ الصَّالَةَ فَُهَو ِفي َصالٍَة : الَ ُيَصاِدفَُها ُمْؤِمٌن ُيصَلِّي ، قَالَ أَلَْيَس قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َدَخلُْت َعلَى اْبنِ َسالَمٍ فََسأَلُْتُه َعنِ السَّاَعِة الَِّتي ِفي : َسلََمةَ ، قَالَ  َرَواُه فُلَْيٌح ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الْحَارِِث َعْن أَبِي
  الُْجُمَعِة َوَروَاُه َماِلكُ ْبُن أََنسٍ َعنِ اْبنِ

ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوأُْسِكَن : فَقَالَ  الْهَاِد ، َوَرَوى ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َوذَكََر َيْوَم الُْجُمَعِة
  الَْجنَّةَ َوِفيِه َساَعةٌ َوِهَي الَِّتي َخلََق اللَُّه ِفيَها آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم

__________  
  مستمعة مصغية: مصيخة ) ١(
  خوفا: شفقا ) ٢(



  ط يف سريها أي متدُّمجع مطية وهي الدابة اليت يركب مطاها أي ظهرها ، أو هي اليت مت: املطي ) ٣(
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن مَْرُزوقٍ ، قَالَ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسَف الطََّرائِِفيُّ بِِمْصَر ، قَالَ  - ٥٧

: َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسالَمٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن: ، قَالَ 
نِ ، َوقَدََّر ِفيهَِما أَقْوَاَتَها ِفي َبَدأَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخلَْق اَألْرضِ ، فََخلََق َسْبعَ أََرِضَني ِفي َيْوَمْينِ ، َيْومِ اَألَحِد َوَيْومِ اِلاثَْنْي

 ِفي آِخرِ َيْومِ الُْجُمَعِة ، الثُّالَثَاِء َوَيْومِ اَألْربَِعاِء ، فَاْستََوى إِلَى السََّماِء فََخلَقَُهنَّ ِفي َيْوَمْينِ َيْومِ الَْخمِيسِ َوقََضاُهنَّ َيْومِ
ْرضِ دَابَّةٌ إِالَّ وَِهَي َتفَْزُع ِلَيْومِ الُْجُمَعِة أَنْ َوِهَي السَّاَعةُ الَِّتي َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ِفيَها آَدَم َعلَى َعجِلٍ ، َما َعلَى اَأل

  َتقُوَم ِفيَها السَّاَعةُ إِالَّ اِإلْنَسانُ وَالشَّْيطَانُ ، َوُروَِي َعْن َسعِيٍد الَْمقْبُرِيِّ َوغَْيرِِه

  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َمْرفُوًعا
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َصاِلحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : الَ أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، قَ - ٥٨

: قَالَ لَُّه َعْنُهَما ، َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي ال
قُلْ : نِ ، فَذَِلَك قَْولُُه َتَعالَى َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، السََّموَاِت ِمْن ُدَخاٍن ، ثُمَّ اْبَتَدأَ َخلَْق اَألْرضِ َيْوَم اَألَحِد َوَيْوَم اِلاثَْنْي

: يَها أَقَْواَتَها ِفي َيْومِ الثُّالَثَاِء َوَيْومِ اَألْربَِعاِء ، فَذَِلَك قَْولُُه أَئِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي َيْوَمْينِ ثُمَّ قَدََّر ِف
ا بِالنُُّجومِ وَالشَّْمسِ َوالْقََمرِ َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ ، ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فََسَمكََها َوَزيََّنَه

ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، َوَخلََق  ْجَراُهَما ِفي فَلَِكهَِما ، َوَخلََق بَِها َما َشاَء ِمْن َمالَِئكَِتِه َوَخلِْقِه ، َيْوَم الَْخمِيسِ ، َوَخلََق الَْجنَّةَفَأَ
َما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ، َوَسبََّت كُلَّ َشْيٍء َيْوَم السَّْبِت َخلََق السََّموَاِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُه: آَدَم ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، فَذَِلَك قَْولُُه 

  نَُّه اْبَتدَأَفََعظََّمِت الَْيُهوُد َيْوَم السَّْبِت ، لِأَنَُّه سُبَِّت ِفيِه كُلُّ َشْيٍء ، َوَعظََّمِت النَّصَاَرى َيْوَم اَألَحِد لِأَ

ُمونَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، ِلأَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، فََرغَ ِفيِه ِمْن َخلِْقِه َوَخلََق َيْوَم الُْجُمَعةِ ِفيِه َخلَْق كُلِّ َشْيٍء ، َوَعظََّم الُْمْسِل
  أَْعظَُمهَا َتْوَبُتُه وَِهَيَرْحَمَتُه ، َوَجَمَع ِفيِه آَدَم ، َعلَْيِه السَّالَُم ، َوِفيِه أُْهبِطَ ِمَن الَْجنَِّة إِلَى اَألْرضِ ، َوِفيِه قُبِلَْت 

__________  
  ٩: فصلت آية رقم : سورة ) ١(
  ١٠: فصلت آية رقم : سورة ) ٢(
  ٥٩: الفرقان آية رقم : سورة ) ٣(
  انقطع: سبت ) ٤(

َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبنُ : قَالَ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْدرِيَس الرَّازِيُّ ،: أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيَساُبورِيُّ ، قَالَ  - ٥٩
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ : َيحَْيى ، قَالَ 

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى : الَلٍ الصََّدِفيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلُ ، َعْن َدرَّاجٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ ِه
ى طََرفَاهُ إِنَّ اَألَرِضَني َبْيَن كُلِّ أَْرضٍ َوالَِّتي َتِليَها َمِسَريةُ َخْمِسمِائَِة َعامٍ ِمْنَها َعلَى ظَْهرِ حُوٍت قَِد الْتَقَ: اهللا عليه وسلم 

  .اِء ، وَالُْحوُت َعلَى َصخَْرٍة َوالصَّْخَرةُ بَِيِد َملٍَكِفي السََّم
يَّاُش ْبُن َعبَّاسٍ ، َوَعْبُد َهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َمْشُهوٌر عِْنَد الِْمْصرِيِّنيِ ، َوعِيَسى ْبُن ِهالَلٍ رََوى َعْنُه كَْعُب ْبُن َعلْقََمةَ ، َوَع

 ِه ْبُن َعيَّاشٍ َمْشُهوَراِن َوَدرَّاٌج ُهَو اْبُن َسْمَعانَ ، اْسُمُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َواْبُن َجْزٍءاللَِّه ْبُن ُسلَْيَمانَ َوَعْبُد اللَّ
  ْعلَى اَألالزَُّبْيِديُّ َرَوى َعْنُه َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث وَاللَّْيثُ َوَجَماَعةٌ قَالَُه ِلي أَُبو َسعِيِد ْبُن ُيوُنَس ْبُن َعْبِد



حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمر العقدي : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : أخربنا احلسن بن يوسف قال  - ٦٠
إن كعبا يزعم أن السماء : جاء رجل إىل عبد اهللا قال : حدثنا سفيان ، عن األعمش ، عن أيب وائل قال : قال 

  )٢(إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال : ل إن اهللا يقو. كذب : فقال . ملك ) ١(تدور على منكب 
__________  

  ُمْجَتَمع رأس الكتف والعضد: املنكب ) ١(
  ٤١: فاطر آية رقم : سورة ) ٢(

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا يف خلق اجلبال وما أخرب عما فيها من املنافع ووصف ألواهنا قال اهللا ، عز 
) ٢(، و واجلبال أوتادا ) ١( خلق اجلبال وأهنا رواسي وأوتادا واجلبال أرساها خمربا عن بديع حكمته يف: وجل 

وإن من احلجارة ملا يتفجر منه : مث أخرب عن منافعها فقال ) ٣(وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم : وقال تعاىل 
مث أخرب عن ألواهنا فقال ، عز وجل  )٤(األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا 

  .بيان ذلك من األثر ) ٥(ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود : 
__________  

  ٣٢: النازعات آية رقم : سورة ) ١(
  ٧: النبأ آية رقم : سورة ) ٢(
  ١٥: النحل آية رقم : سورة ) ٣(
  ٧٤: البقرة آية رقم : سورة ) ٤(
  ٢٧: اطر آية رقم ف: سورة ) ٥(

اجلبال الرواسي ، واحلديد : أشد خلق ربك ، عز وجل ، عشرة : قال علي بن أيب طالب ، رضي اهللا عنه  - ٦١
ينحت به اجلبال ، والنار تأكل احلديد ، واملاء يطفئ النار ، والسحاب املسخر بني السماء واألرض ، والريح تقل 

ده ويذهب ، والسكر يغلب اإلنسان ، والنوم يغلب السكر ، واهلم السحاب ، واإلنسان يغلب الريح يتقيها بي
  يغلب النوم ، فأشد خلق ربك اهلم رواه زكرياء بن أيب زائدة عن الشعيب

ا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْيرٍ َحدَّثََن: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، قَالَ  - ٦٢
أَوَّلُ َما َخلَقَ : ا ، قَالَ الْهَْمدَانِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ُحَصْيُن ْبُن جُْنُدبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَم

اكُْتبِ الْقََدَر ، فَجََرى بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى أَنْ َتقُومَ : َما أَكُْتُب ؟ فَقَالَ : اكُْتْب ، فَقَالَ : اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْقَلَُم ، فَقَالَ لَُه 
فَاْضطَرََبْت ثُمَّ اْرتَفََع ُبَخارُ الَْماِء فَفََتَق ِمْنُه السَّمََواِت ، ثُمَّ َخلََق النُّونَ ، ثُمَّ َبَسطَ اَألْرَض َعلَى ظَْهرِِه : السَّاَعةُ ، قَالَ 

  َدِت اَألْرُض فَأُثْبَِتتْ بِالْجِبَالِ ، فَإِنََّها لَتَفَْخُر َعلَْيهَافََما
__________  

  نِيَنانٌ: أي احلُوت، ومجُعه : النون ) ١(

َحدَّثََنا : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َمْسُعوٍد الَْمْرَوزِيُّ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َمْحُبوبٍ الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ  - ٦٣
ُه َحدَّثََنا الَْعوَّاُم ْبُن حَْوَشبٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْن: َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، قَالَ 

الَى اَألْرضَ َجَعلَْت َتِميُد ، فََخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، الْجَِبالَ لَمَّا َخلََق اللَُّه َتَع: ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
َيا َربُّ َهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمَن الْجِبَالِ ؟ : فَأَلْقَاَها َعلَْيَها فَاْسَتقَرَّْت ، فََعجَِبِت الَْمالَِئكَةُ ِمْن َخلْقِ الْجَِبالِ فَقَالَْت 



َهلْ ِمْن َخلِْقَك : َنَعْم ، النَّاُر ، قَالَْت : َيا َربُّ َهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمَن الَْحِديِد ؟ قَالَ : ُد ، قَالَْت الَْحِدي: قَالَ 
َنَعْم ، الرِّيُح ، : َماِء ؟ قَالَ َيا َربُّ فََهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمَن الْ: َنَعْم ، الَْماُء ، قَالَْت : َشْيٌء أََشدُّ ِمَن النَّارِ ؟ قَالَ 

  .نََعْم ، اْبُن آَدَم يََتَصدَُّق بَِيِمينِهِ ُيخِْفيَها ِمْن ِشَمالِِه: فََهلْ ِمْن َخلِْقَك َشْيٌء أََشدُّ ِمَن الرِّيحِ ؟ قَالَ : قَالَْت 
  لَْيَمانَ َبْصرِيٌّ ، َرَوى َعْنُه أَُبو َمْسلََمةَ َسِعيدُ ْبُن َيزِيَد َوغَْيرُُهَهذَا إِْسَنادٌ ثَابٌِت َعلَى َرْسمِ النَّسَاِئيِّ َوُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي ُس

__________  
  تتحرك وتضطرب: متيد ) ١(

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا تعاىل من لطيف صنعته يف خلق املاء الذي جعله اهللا ، عز وجل ، حياة جلميع 
: وقال تعاىل ) ٢(وأنزلنا من السماء ماء : وقال تعاىل ) ١(ن املاء كل شيء حي وجعلنا م: قال اهللا تعاىل . خلقه 

إىل ) ٤(أمن جعل األرض قرارا : وقال تعاىل ) ٣(أفرأيتم املاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون 
وقال ) ٧(أخرج منها ماءها ومرعاها : عاىل وقال ت) ٦(اآلية وقال تعاىل وأسقيناكم ماء فراتا ) ٥(أإله مع اهللا : قوله 
  بيان ذلك من األثر) ٨(قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني : تعاىل 

__________  
  ٣٠: األنبياء آية رقم : سورة ) ١(
  ١٨: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٢(
  ٦٨: الواقعة آية رقم : سورة ) ٣(
  ٦١: النمل آية رقم : سورة ) ٤(
  ٦٠: النمل آية رقم : سورة ) ٥(
  ٢٧: املرسالت آية رقم : سورة ) ٦(
  ٣١: النازعات آية رقم : سورة ) ٧(
  ٣٠: امللك آية رقم : سورة ) ٨(

: ا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  - ٦٤
ُه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ ِدَعاَمةَ ، َعْن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَّ

كُلُّ َشْيٍء ُخِلَق ِمَن : تْ َنفِْسي َوقَرَّْت َعْينِي فَأَْنبِئْنِي َعْن كُلِّ َشْيٍء ، قَالَ إِنِّي إِذَا رَأَْيُتَك طَاَب: اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
  .الَْماِء

لُْهذَِليُّ َعْن اللَِّه ْبُن َمْعَمرٍ ا َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن َهمَّامٍ َنْحَوُه َوكَذَِلكَ َرَواهُ َسِعيدُ ْبُن َبِشريٍ َوغَْيُرُه َعْن قََتاَدةَ ، َورََواُه َعْبُد
بِي َعُروَبةَ َوغَْيُرُه َعْن قََتاَدةَ ، أَبِي َداُوَد ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوقَالَ َسعِيُد ْبُن أَ

  يه وسلم َنْحوَُهذَكََر لََنا َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعنِ النَّبِيِّ ، صلى اهللا عل: قَالَ 
__________  

  برود العني وهدوؤها ويعرب هبا عن املسرة ورؤية ما حيبه اإلنسان: القرة ) ١(

َحدَّثََنا مِْنَجاُب ْبنُ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَِعيٍد ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الَْحَسنِ الَْمدِينِيُّ ، قَالَ  - ٦٥
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْبِسيُّ ، : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعاِمرٍ ، قَالَ : لَْحارِِث ، وَأَْخبََرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، قَالَ ا



نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُخَبْيبِ ْب: قَاالَ 
  .النِّيلُ وَالْفَُراُت َوَسْيَحانُ َوجَْيَحانُ ِمْن أَنَْهارِ الَْجنَِّة: أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  َمْيرٍ ، وابن بشري ، وغريهمَرَواُه أَُبو أَُساَمةَ ، وَاْبُن ُن

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا تعاىل وأنه منزل املاء من املزن وفالق احلب والنوى ، ومنبت النبات وألوان 
األشجار اليت حتمل ألوان الثمار خمتلفة األطعمة واأللوان من أزواج شىت من كل زوج هبيج قال اهللا ، عز وجل ، 

فلينظر اإلنسان إىل : وقال تعاىل ) ١(أخرج منها ماءها ومرعاها : وحسن صنعته من خلقه خمربا عن لطيف قدرته 
أمل تر أن اهللا : وقال تعاىل ) ٣(متاعا لكم وألنعامكم : اآلية إىل قوله تعاىل ) ٢. . . . . . (طعامه أنا صببنا املاء صبا 

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من : ل تعاىل وقا) ٤(أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفا ألواهنا 
واهللا أنزل من السماء ماء ، فأحيا : وقال تعاىل ) ٥(نبات شىت كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات ألويل النهى 

سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت : مث جمد نفسه عند قصر علم عباده فقال ) ٦(به األرض بعد موهتا 
  بيان ما تقدم من األثر وأقاويل أهل التأويل) ٧(ألرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون ا

__________  
  ٣١: النازعات آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٤: عبس آية رقم : سورة ) ٢(
  ٣٣: النازعات آية رقم : سورة ) ٣(
  ٢٧: فاطر آية رقم : سورة ) ٤(
  ٥٣: طه آية رقم : سورة ) ٥(
  ٦٥: ية رقم النحل آ: سورة ) ٦(
  ٣٦: يس آية رقم : سورة ) ٧(

حدثنا عبد الواحد بن زياد : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : أخربنا احلسن بن يوسف الطرائفي ، مبصر قال  - ٦٦
عند عمر بن : حدثين أيب ، عن عبد اهللا بن عباس ، رضي اهللا عنه أنه قال : حدثنا عاصم بن كليب قال : قال 

إن اهللا ، عز وجل ، خلق األشياء سبعا يف حديث ، ومما أنبت األرض سبعا ، فقال «  عنه ، اخلطاب ، رضي اهللا
أنا « كلما قلت فقد عرفت غري هذا ، ما تعين ما أنبت األرض سبعا ، فقال ابن عباس ، رضي اهللا عنهما : عمر 

) ١(وخنال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا صببنا املاء صبا مث شققنا األرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا 
  .فاحلدائق كل ملتف حديقة ، واألب ما أنبتت األرض مما ال يأكل الناس

  أعجزمت أن تقولوا مثل ما قال هذا الغالم الذي مل يستو سوى رأسه: فقال عمر رضي اهللا عنه |
__________  

  ٢٥: عبس آية رقم : سورة ) ١(
حدثنا شعبة بن : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : أخربنا احلسن بن يوسف قال  - ٦٧

) ١(صنوان وغري صنوان : احلجاج ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء بن عازب ، رضي اهللا عنه يف قوله ، عز وجل 
  حاقالصنوان النخلة حتتها النخالت ، وغري الصنوان النخل املتفرق رواه مجاعة عن أيب إس: قال . اآلية 



__________  
  ٤: الرعد آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَبْيدِ : َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبنِ حَبِيبٍ ، قَاالَ  - ٦٨
ُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْي: اللَِّه الَْغْيالَنِيُّ ، قَالَ 

الدَّقَلُ :  ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َونُفَضِّلُ َبْعَضَها َعلَى َبْعضٍ ِفي األُكُلِ ، قَالَ
  .ارِِسيُّ َوالُْحلُْو وَالَْحاِمُضَوالْفَ

  َمْوقُوٌف: َرَواُه َسْيُف ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اَألْعَمشِ َمْرفُوًعا ، وَالصََّواُب 
__________  

  ٤: الرعد آية رقم : سورة ) ١(
  الرديء اليابس من التمر: الدقل ) ٢(

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ، قَالَ : ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسَف الطََّرائِِفيُّ ، َو - ٦٩
َعْن َسِعيِد ْبنِ : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن حَُرْيٍث ، ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، قَالَ : أَُبو َعاِمرٍ ، قَالَ 

الْكََماةُ ِمَن الَْمنِّ ، َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ ، أَْو َدَواٌء ِللَْعيْنِ : ِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ زَْي
ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َوجَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َوجَرِيُر ْبُن  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُشْعَبةَ ، َورََواُه َجَماَعةٌ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ِمْنُهْم

ةَ ، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، َعْبِد الَْحِميِد ، َواْبُن ُعَيْيَنةَ وَُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َوَرَواُه ُمطَرٌِّف َوُشْعَبةُ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَيْيَن
َواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َعْن ُعَمَر ْبنِ ُحَرْيٍث ، َوَر

  ِفيِه ِشفَاٌء ِمَن السُّمِّ َمْشُهوٌر َعنُْه: عليه وسلم َوقَالَ 

شيها من تراب آدم ، عليه السالم ، مث من ذكر اآليات الدالة على وحدانية اهللا ، عز وجل ، وأنه خالق اخللق ومن
ومن : نطفة ولده وخلق منها زوجها حواء قال اهللا عز وجل منبها عباده على وحدانيته وربوبيته وبديع صنعته خللقه 

آياته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون ، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
مث أخرب عن كيفية بدء خلق آدم عليه السالم ، من ) ١(مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون وجعل بينكم 

تراب ، فجبله طينا الزبا ، مث جعله محأ مسنونا ، مث جعله صلصاال كالفخار ، مث نفخ فيه من روحه ، فقال عز وجل 
مث ) ٣(واألفئدة قليال ما تشكرون : تعاىل إىل قوله ) ٢(الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني : 

ما أشهدهتم خلق السموات واألرض : أخرب عز وجل بتفرده خبلق األشياء كلها من غري معني ، فقال ، عز وجل 
  بيان ذلك من األثر) ٥(أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم ويسألون : وقال تعاىل ) ٤(وال خلق أنفسهم 
__________  

  ٢٠: ة رقم الروم آي: سورة ) ١(
  ٧: السجدة آية رقم : سورة ) ٢(
  ٧٨: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٣(
  ٥١: الكهف آية رقم : سورة ) ٤(
  ١٩: الزخرف آية رقم : سورة ) ٥(



أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، :  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، قَالَ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، قَالَ  - ٧٠
َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َعْن َمْعَمرٍ ، َوأَْخَبَرَنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َجِميًعا ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ : ُن َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْب: ِخَداشٍ الُْمَهلَّبِيُّ ، قَالَ 
ُخِلقَتِ : لم ، قَالَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وس

  ِمْن ُنورٍ ، َوُخِلَق إِْبلِيُس ِمْن َنارِ َسُمومٍ ، َوُخِلَق آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، ِممَّا قَْد ُوِصَف لَكُْمالَْمالَِئكَةُ 

ا يُوُنُس ، أَْخبََرَن: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن َحمَْزةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد ، قَالُوا  - ٧١
َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوبَ ْبنِ َيْحَيى ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَالَ : قَالَ 

ةَ ، َعْن ثَابِِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََم: َسلََمةَ ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ 
لَمَّا صُوَِّر آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، ِفي الَْجنَِّة َتَركَُه َما َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَنْ : أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

وٌر َعْن َحمَّاِد ْبنِ َعلَ إِْبلِيُس ُيِطيفُ بِِه َوَيْنظُرُ إِلَْيِه ، فَلَمَّا َرآُه أَْجَوَف َعِلَم أَنَُّه ُخِلَق َخلْقًا الَ َيَتَمالَُك َمْشُهَيْتُركَُه ، فََج
  َسلََمةَ

ْينِ النَّْيَسابُورِيُّ بَِها ، َوأَُبو ُعَمَر أَْحَمُد ْبنُ أَْخَبرََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى الرَّازِيُّ بَِها ، َوَعْبدُوُس ْبُن الُْحَس - ٧٢
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ، : َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، قَالُوا 

كُْنُت َجاِلًسا : َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن أَبِي َربَاحٍ ، قَالَ : َحدَّثَنِي قَْيسُ ْبُن َسْعٍد ، قَالَ : ْبُن َحسَّاٍن ، قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم: قَالَ 
اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َيا أََبا َعبَّاسٍ أََرأَْيَت السَّاَعةَ الَِّتي ذَكَرََها ذَكََرَها َرُسولُ: ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 

اللَُّه أَْعلَُم ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َخلََق آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، َيْوَم الُْجُمَعِة بَْعَد : ِفي الُْجُمَعِة ، َهلْ ذَكََر لَكُْم ِمنَْها ، فَقَالَ 
آَدُم ، أَالَ َتَرى أَنَّ ِمْن وَلَِدِه اَألْسَوُد َواَألْحَمُر ، َوالَْخبِيثُ ، َوالطَّيُِّب ، ثُمَّ  الَْعْصرِ ، َخلَقَُه ِمْن أَِدميِ اَألْرضِ كُلَِّها فََنِسَي

ْشُهورٌ  الَْجنَِّة َهذَا َحدِيثٌ َمَعهَِد إِلَْيِه فََنِسَي فَُسمِّيَ اِإلْنَسانَ ، فَبِاللَِّه إِنْ غَاَبِت الشَّْمُس ِمْن ذَِلَك الَْيْومِ حَتَّى أُْهبِطَ ِمَن
  َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َناِفعٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ  - ٧٣
َيا : َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ ، أَْو سُِئلَ ، فَِقيلَ لَُه : ْعتُ َسِعيدَ ْبَن ُجَبْيرٍ ، قَالَ َسِم: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ : قَالَ 

دِ اللَُّه أَْعلَُم ، َخلََق آَدَم ، َعلَْيِه السَّالَُم ، ِمْن َبْع: اْبَن َعبَّاسٍ السَّاَعةُ الَِّتي ُتذْكَُر ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 
ْنَسانَ ، فَوَاللَِّه إِنْ غَاَبتِ الَْعْصرِ َيْوَم الُْجُمَعِة َوَخلَقَُه ِمْن أَِدميِ اَألْرضِ ، فََسَجدُوا لَُه ، ثُمَّ عَهَِد إِلَْيِه فََنِسَي فَُسمِّيَ اِإل

  .الشَّْمُس حَتَّى خََرَج ِمْنَها
اِهيَم َنْحَوهُ َرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َناِفعٍ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َرَواُه اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ َوُمحَمَُّد ْبُن َعْن إِْبَر

بَِها َنْحوَ ِدَها َوَخبِيثَِها َوطَيَِّسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَزاَد ِفيِه ، قَالَ َخلَقَُه ِمْن أَِدميِ اَألْرضِ كُلَِّها أَْحَمرَِها وَأَْسَو
  األَوَّلِ َروَاُه أَُبو َحِصنيٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما

َحدَّثََنا : الَ َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن َرَجاٍء ، قَ: َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ، قَالَ : َوأَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ  - ٧٤
إِنََّما ُسمَِّي آَدُم ، ِلأَنَّهُ ُخِلَق ِمْن أَِدميِ اَألْرضِ : إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .َوإِنََّما ُسِميَ اِإلْنَسانَ ، ِلأَنَُّه َنِسَي
: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ الُْحَمْيِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ،  - ٧٥



قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
 إِنَّ الْمَْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلْعٍ لَْن َتْسَتِقيمَ لََك َعلَى طَرِيقٍَة ، فَإِنْ ذََهْبَت ُتِقيُمَها كََسرَْتَها ، َوإِنْ: اهللا عليه وسلم 

  .اْسَتْمتَْعَت بَِها اْسَتْمَتْعتَ بَِها َوِفيَها ِعَوٌج
  .َعْن أَبِي الزِّنَاِدَرَواُه َجَماَعةٌ 

النَّبِيِّ صلى اهللا َوَرَوى َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ  - ٧٦
  ْن أَْضالَِعِه فََخلََق ِمْنُه َحوَّاَءلَمَّا َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، آَدَم اْنتََزَع ِضلًْعا ِم: عليه وسلم ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ : َحدَّثََنا َخْيُر ْبُن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُعْتَبةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ  - ٧٧
بُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَارِيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُو: َخالٍَد اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ ، قَالَ 

إِنَّ مُوَسى َعلَْيِه السَّالَُم ، قَالَ ِلآَدَم َعلَْيِه : أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ 
: كُْن ، فَكُْنَت ، ثُمَّ قَالَ : َيا آَدُم ، َخلَقَكَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِيِدِه ، َوَنفََخ فِيَك ِمْن ُروِحِه ، ثُمَّ قَالَ لََك : ُم ، السَّالَ

ْم َتعْلَْم أَنَّ اللََّه قَدََّرَها َعلَيَّ قَْبلَ أَلَ: اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فََنهَاَك َعْن َشَجَرٍة َواِحَدٍة فََعَصْيَت ، فَقَالَ آَدُم ِلمُوَسى 
لَقَدْ َحجَّ آَدُم ُموَسى َعلَْيهَِما السَّالَُم ، ثَالَثَ مَرَّاتٍ َرَواهُ : أَنْ َيْخلُقَنِي ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  اُوٌس ،ِمْنُهمْ أَُبو َسلََمةَ ، َوطَ: َجَماَعةٌ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ وََهِذِه الْلَفْظَةُ ِفي َحدِيٍث : َوأَُبو َصاِلحٍ ، َوغَْيُرُهْم ، َولَْم َيذْكُْر ِمنُْهْم َواِحٌد ِفي َحِديِثِه 
  ُروَِي َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه

__________  
  ١٩: األعراف آية رقم : سورة ) ١(

: حدثنا عمرو بن محاد قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن النعمان قال : أخربنا أمحد بن حممد بن عاصم قال  - ٧٨
حدثنا أسباط بن نصر ، عن إمساعيل السدي ، عن أيب مالك ، وعن أيب صاحل ، عن ابن عباس ، وعن مرة بن 

أخرج إبليس من اجلنة : وسلم قالوا  شراحبيل ، عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه
فكان ميشي فيها وحشيا ليس له ) ١(اسكن أنت وزوجك اجلنة : ولعن ، وأسكن آدم ، عليه السالم ، حني قال له 

زوج يسكن إليها ، فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها اهللا ، عز وجل ، من ضلعه ، فسأهلا ما 
فقالت له املالئكة ، عليهم السالم ، ينظرون ما بلغ . لتسكن إيل : ومل خلقت ؟ قالت : قال  امرأة ،: أنت ؟ قالت 

ألهنا خلقت من شيء حي ، فقال اهللا ، عز : مل مسيت حواء ؟ قال : حواء ، قالوا : ما امسها يا آدم ؟ قال : علمه 
والرغد اهلين وال تقربا هذه ) ٢(يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما : وجل ، له 

يا آدم أال أدلكما على : واهللا إين لكما ملن الناصحني ، وقال : الشجرة فتكونا من الظاملني ، مث إن إبليس حلف هلما 
، وإمنا أراد أن يبدي هلما سوءاهتما ما توارى عنهما ، ) ٣(شجرة اخللد وملك ال يبلى ، وعلم أن هلما سوءة 

  يا آدم ، كل ؛ فإين: فتقدمت حواء ، فأكلت ، مث قالت ويهتك لباسهما ، 

خيصفان عليهما من ورق اجلنة ، ) ٤(قد أكلت ؛ فلم يضرين ، فلما أكل آدم ؛ بدت هلما سوءاهتما ، وطفقا 
إنه حلف : فقال آدم ) . ٥(أمل أهنكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني : ونادامها رهبما 

: قال ) ٦(بك ومل أكن أظن أن أحدا من خلقك حيلف بك كاذبا ، وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين يل 



اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، فأهبطهم إىل األرض ، آدم وحواء وإبليس واحلية ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل 
ن محاد ، وأسباط بن نصر يف كتابه ، وهذا أخرج مسلم بن احلجاج ، عن مرة ، وعن السدي ، وعمرو ب) ٧(حني 

  إسناد ثابت
__________  

  ١٩: األعراف آية رقم : سورة ) ١(
  ٣٥: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(
  يف األصل الفَْرج والعورة، مث نُِقل إىل كُلّ ما ُيسَْتْحيا منه إذا ظََهر من قول أو فعل: السَّْوأَةُ ) ٣(
  فعله واستمر فيهأخذ يف : طفق يفعل الشيء ) ٤(
  ٢٢: األعراف آية رقم : سورة ) ٥(
  ٢٣: األعراف آية رقم : سورة ) ٦(
  ٢٤: األعراف آية رقم : سورة ) ٧(

ولقد خلقنا : ذكر آية تدل على وحدانية اهللا ، عز وجل ، من انتقال اخللق من حال إىل حال فقال اهللا ، عز وجل 
أمل خنلقكم : وقال ، عز وجل ) ٢(فتبارك اهللا أحسن اخلالقني : ىل قوله إ) ١. . . . . . (اإلنسان من ساللة من طني 

اآلية إىل ) ٤. . . . . . (قتل اإلنسان ما أكفره من أي شيء خلقه : وقال ) ٣(من ماء مهني فجعلناه يف قرار مكني 
ذكورا إنا خلقنا هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا م: وقال ) ٥(متاعا لكم وألنعامكم : قوله 

أفرأيتم ما متنون أأنتم : وقال . إىل آخر السورة ) ٧(أمل يك نطفة من مين ميىن : اآلية وقال ) ٦(اإلنسان من نطفة 
  بياهنا من األثر) ٨(ختلقونه أم حنن اخلالقون 

__________  
  ١٢: املؤمنون آية رقم : سورة ) ١(
  ١٤: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٠: املرسالت آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٧: عبس آية رقم : سورة ) ٤(
  ٣٣: النازعات آية رقم : سورة ) ٥(
  ١: اإلنسان آية رقم : سورة ) ٦(
  ٣٧: القيامة آية رقم : سورة ) ٧(
  ٥٨: الواقعة آية رقم : سورة ) ٨(

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : وَب ، قَاالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُ - ٧٩
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، قَالَ : اللَِّه ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ، قَالَ 

َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ : ْبُن َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاالَ  ُعَمُر
َخلَْق أََحِدكُمْ ُيْجَمُع ِفي َبطْنِ  إِنَّ: َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو الصَّاِدُق الَْمْصدُوُق : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

للَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِلَْيِه َملَكًا بِأَْرَبعِ أُمِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيكُونُ ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيْبَعثُ ا
َن َورِْزقَُه َوشَِقيٌّ أَْو َسعِيٌد ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بِعََملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َحتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه َوَبْي اكُْتْب أََجلَُه: كَِلَماٍت ، فََيقُولُ 



النَّاَر ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ بَِعَملِ  الَْجنَِّة إِالَّ ِذَراٌع ، فََيْغِلُب َعلَْيِه الِْكتَاُب الَِّذي َسَبَق فَُيْخَتمُ لَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ فَُيْدَخلُ
  ُم لَُه بِعََملِ أَْهلِأَْهلِ النَّارِ حَتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه وََبْيَنَها إِالَّ ِذرَاٌع فََيْغِلُب َعلَْيِه الِْكتَاُب الَِّذي َسَبَق فَُيخَْت

  اُه َجَماَعةٌ ِمَن اَألِئمَِّة الثِّقَاِت َعنِ اَألْعَمشِالَْجنَِّة ، َهذَا َحِديثٌ ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَِّتِه ، َرَو
__________  

  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ١(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٢(
  وحدة قياس تقدر بطول ذراع الرجل: الذراع ) ٣(

  ذكر خلق آدم ، عليه السالم ، وطوله ووقت خروجه من اجلنة
، َعْن َهمَّامِ ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ أَْخَبرََنا  - ٨٠

َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، آَدَم ، : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ : ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
عَْبُد الرَّْحَمنِ : ْنُهْم َعلَْيِه السَّالَُم ، َعلَى ُصوَرِتِه َوطُوِلِه ِستُّونَ ِذَراًعا ، َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َجَماَعةٌ ِم

َبانِيُّ ، وَأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوأَُبو أَيُّوَب ، َوأَُبو َراِفعٍ الصَّاِئغُ ، اَألعَْرُج ، َوَسِعيدٌ الَْمقْبُرِيُّ ، َوأَُبو ُعثَْمانَ الشَّْي
اللَّهِ يِّ ، َوَجابِرِ ْبنِ َعْبِد َوأَُبو َصاِلحٍ ، وَأَُبو ُيوُنَس ُسلَْيُم ْبُن ُجبَْيرٍ َوُروَِي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َوأَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِ

أَنَّ اللََّه َتَعالَى : َوغَْيرِِه اْخَتلََف أَْهلُ التَّأْوِيلِ ِفي َمعَْنى َهذَا الْحديث وََتكَلَُّموا َعلَى ُضرُوبٍ شَتَّى ، وَاَألْحَسُن ِمْنَها 
  َخلََق آَدَم ، َعلَْيِه السَّالَُم ، َعلَى ُصوَرتِِه

بِيا ، ثُمَّ َشابا ثُمَّ كَْهلًا ، ثُمَّ شَْيًخا ، ُهَو اَألَصحُّ ِمْنَها َما َجاَء َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه لَمْ َيْخلُقُْه ِطفْلًا ، ثُمَّ َص: َمْعَناُه 
  وسلم بِاِإلسَْناِد الثَّابِِت

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : أَحَْمُد ْبُن َشيَْبانَ قَالَ َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َهاُرونَ السََّمْرقَْنِديُّ قَالَ  - ٨١
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ ، أَْخَبَرَنا : ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ وَأَْخبََرَنا الَْولِيُد ْبُن الْقَاِسمِ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ 

َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي : للَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َوأَخَْبَرَنا َخْيثََمةُ ، قَالَ قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ا
َسعِيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن: َمَسرَّةَ ، قَالَ 

الَ َيقُولَنَّ أََحدُكُْم قَبَّحَ اللَُّه َوجَْهَك ، َوَوْجَه َمْن أَْشَبَه َوْجَهَك ، : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ 
  .فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َخلََق آَدَم َعلَى ُصوَرتِِه

 الُْبخَارِيُّ ، َوَمْعَناهُ ا إِْسَناٌد َمْشُهوٌر مُتَِّصلٌ َصحِيٌح ، َواْبُن َعْجالَنَ أَخَْرَج َعْنُه ُمْسِلٌم ، َوالنَّسَاِئيُّ ، وَالَْجَماَعةُ إِالََّهذَ
  َصحِيٌح ، َوإِنََّما أَرَاَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ْشبِهُ لََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق بَنِي آَدَم َعلَى ُصوَرِة آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، فَإِذَا ُشِتمَ أََحٌد ِمْن َولَِدِه َوَمْن ُيَوَسلََّم بَِهذَا الْكَالَمِ أَنَّ ال
  َوْجَهُه فَقَْد شُِتَم آَدُم ، َعلَْيِه السَّالَُم ، فََنَهى َعْن ذَِلَك

ثنا موسى بن هارون ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا معاوية حد: أخربنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب رجاء قال  - ٨٢
أن آدم ، ، عليه السالم ، ملا أهبط إىل األرض هبط « بن عمار الدهين ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، 

جلبار باهلند وأن رأسه كان ينال السماء وأن األرض شكت إىل رهبا ، عز وجل ، ثقل آدم ، عليه السالم ، فوضع ا
رب هذا العبد الذي جعلت بيين وبينه : منه سبعون ذراعا ، فلما أهبط قال ) ١(، عز وجل ، يده على رأسه فاحنط 



: قال . رب زدين : قال . ال يولد لك ولد إال وكلت به ملكا : فقال . عداوة إن مل تعينين عليه ال أقوى عليه 
باب التوبة له مفتوح ما دام الروح : قال . رب زدين : قال . يد أجازي بالسيئة السيئة ، وباحلسنة عشرا إال ما أز

ال يولد له ولد : قال . يا رب ، هذا العبد الذي أكرمته إن مل تعينين عليه ال أقوى عليه : فقال إبليس . يف اجلسد 
أجلب : قال . رب زدين : قال . جتري جمرى الدم وتتخذ يف صدورهم بيوتا : قال . رب زدين : قال . إال ولد لك 

أخرج مسلم هبذا اإلسناد حديثا ، وروى . عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد هذا إسناد صحيح 
ملا أهبط « حيىي بن أيوب عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أول احلديث 

  ة بنورواه طلح. آدم واحنط منه سبعني باعا ، مثله 

  عمر ، عن عطاء ، عن ابن عباس من قوله حنو حديث جابر
__________  

  هبط ونزل: احنط ) ١(
فلينظر : ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا وأنه خمرج النطفة إىل الرحم بنقلهم من حال إىل حال قال اهللا تعاىل 

، خيرج من بني الصلب والترائب إ : قال ابن عباس ) ١(نه على رجعه لقادر اإلنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق 
أربعة أضالع من ذا اجلانب ، وأربعة أضالع من ذا اجلانب أسفل أضالعه ، وقيل عنه هو موضع القالدة : الترائب 

  بيان ذلك من األثر. 
__________  

  ٥: الطارق آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الْهَْيثَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ ، وَأَْخبََرَنا : اعِيلَ قَالَ أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَم - ٨٣
نِ السََّمْرقَْنِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن نَُعْيمٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَم: ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّيَْبانِيُّ قَالَ 

: أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الُْمَعلَّى ْبنِ يَزِيَد قَالَ : ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحسَّاٍن ، َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َعْبدِ الَْمِلِك قَالَ 
أَْخَبرَنِي أَِخي َزْيُد ْبُن َسالَمٍ َسالَمٍ أَنَّهُ َسِمَع أََبا َسالَمٍ ، : َيةُ ْبُن َسالَمٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاوِ: َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالُوا 

كُْنُت قَاِعًدا ِعْندَ َرسُولِ : َحدَّثَنِي أَُبو أَْسَماَء الرَّْحبِيُّ ، َعْن ثَْوَبانَ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َيقُولُ 
ِلَم : فََدفَْعُتُه َدفَْعةً َحتَّى َصَرْعُتُه ، فَقَالَ : السَّالَُم َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد ، قَالَ : ِه فَأََتاهُ َحْبٌر ِمْن أَحَْبارِ الَْيهُوِد فَقَالَ اللَّ

ْيُتُه بِاِلاْسمِ الَِّذي َسمَّاُه بِِه أَْهلُُه ، فَقَالَ َرُسولُ إِنِّي َسمَّ: َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ فَقَالَ الَْيُهوِديُّ : أَالَ َتقُولُ : َتْدفَعُنِي ؟ فَقُلُْت 
  جِئُْتَك لِأَْسأَلََك َعْن َواِحَدٍة الَ َيْعلَُمهَا: أََجلْ إِنَّ أَْهِلي َسمُّونِي ُمَحمًَّدا ، فَقَالَ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

: َسلْ َعمَّا َبَدا لََك ، قَالَ : أَْسَمُع بِأُذُنِي ، فَقَالَ : َهلْ َيْنفَُعَك إِنْ أَْخبَْرُتَك ، فَقَالَ  :إِالَّ نَبِيٌّ أَْو َرُجلٌ أَْو َرُجالَِن ، قَالَ 
أَْصفَرٌ  أَمَّا َماُء الرَُّجلِ غَِليظٌ أَبَْيٌض ، َوَماُء الْمَْرأَِة: ِمْن أَْيَن َيكُونُ ِشْبهُ الَْولَِد ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

َء الرَُّجلِ آَنثَ بِإِذِْن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َرِقيٌق ، فَإِنْ َعالَ َماُء الرَُّجلِ الَْمْرأَةَ أَذْكََر بِإِذِْن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوإِنْ َعالَ َماُء الَْمْرأَِة َما
لَقَْد َسأَلَنِي ِحنيَ َسأَلَنِي : الَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ ذََهَب فَقَ: َصَدقَْت َوأَْنتَ َنبِيٌّ قَالَ : فَقَالَ : ، قَالَ 

  َيةَ ْبنِ َسالَمٍ ، َوَعْنُه َمْشهُوٌرَوَما ِعْنِدي ِمْنُه ِعلٌْم َحتَّى أَْنبَأَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَخَْرَجُه ُمْسِلُم ْبُن الَْحجَّاجِ ِمْن َحِديِث ُمَعاوِ
__________  

  غلبته: عته صر) ١(



َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسَحاقَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ  - ٨٤
ِه ْبَن َسالَمٍ ، َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ عَْبَد اللَّ

إِذَا َسَبَق َماُء الرَُّجلِ َنَزَعُه وَإِذَا َسَبَق : أَْخَبرَنِي جِْبرِيلُ ، َعلَْيِه السَّالَُم ، آنِفًا فَقَالَ : الَْولَِد يَْنزِعُ إِلَى أَبِيِه أَْو أُمِِّه ؟ فَقَالَ 
  َعهَاَماُء الَْمْرأَةِ َنَز

أمل خنلقكم من ماء مهني ، : ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وأنه املقر يف األرحام ما يشاء قال اهللا ، عز وجل 
وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان : اآلية وقال ربك عز وجل ) ١(فجعلناه يف قرار مكني 

  بيان ذلك من األثر) ٣(ونقر يف األرحام ما نشاء : وقال ) ٢(ربك قديرا 
__________  

  ٢٠: املرسالت آية رقم : سورة ) ١(
  ٥٤: الفرقان آية رقم : سورة ) ٢(
  ٥: احلج آية رقم : سورة ) ٣(

حدثنا علي بن عثمان ، حدثنا محاد : حدثنا حممد بن أيوب قال : أخربنا حممد بن سعد ، وغري واحد قالوا  - ٨٥
عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق ، رضي اهللا عنه ، كان إذا خطبنا يذكر ابن  بن سلمة ، حدثنا ثابت البناين ،

، مث خيرج ) ٢(، مث مضغة ) ١(آدم ، ويذكر بدء خلقه أنه خرج من خمرج البول ، مث يقع يف الرحم نطفة ، مث علقة 
  من بطن أمه فيتلوث يف بوله وخريه ، فلم يزل يتتبع هذا حىت أن أحدنا ليقزز نفسه

__________  

  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ١(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٢(

: َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي اَألسَْوِد ، قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب قَالَ  - ٨٦
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َماِلِك ْبنِ الْحَُوْيرِثِ اللَّيِْثيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ : ْبُن َسوَّارٍ الَْجرِْميُّ ، أَُخو قََتاَدةَ ْبنِ سَوَّارٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُنْيُس

ةَ طَاَر َماُؤُه ِفي كُلِّ عِْرقٍ َوُعْضوٍ ِمْنَها إِنَّ اللََّه َتَعالَى إِذَا أََرادَ َخلَْق َعْبٍد َواقََع الرَُّجلُ الْمَْرأَ: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
السَّالَُم ، ِفي أَيِّ صُوَرٍة َما  فَإِذَا كَانَ الَْيْوُم السَّابُِع َجَمَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ أَْحَضَرُه كُلُّ عِْرقٍ لَُه ُدونَ آَدَم ، َعلَْيِه

  .َشاَء َركََّبُه
  َمْشُهوٌر َعلَى َرْسمِ أَبِي ِعيَسى َوالنََّساِئيِّ َوغَْيرِِهمَا َوَهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ

َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٨٧
َسِمْعُت أََبا َسرَِحيةَ ُحذَْيفَةَ ْبَن أُسَْيٍد الِْغفَارِيَّ : َسمِْعُت أََبا الطُّفَْيلِ ، َيقُولُ : َيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ ُسفَْيانُ ْبُن ُع

ِقرُّ ِفي الرَِّحمِ بِأَْرَبِعَني أَْو قَالَ َيْدُخلُ الَْملَُك َعلَى النُّطْفَةِ َبْعَد َما َتْسَت: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َيقُولُ 
ُه أَْي َربِّ أَشَِقيُّ أَْم َسعِيٌد ، أَذَكٌَر أَْم أُنْثَى ؟ فََيقُولُ اللَُّه َتعَالَى ، وََيكْتَُباِن ، ثُمَّ َيكُْتُب َعَملَ: َخْمسٍ وَأَْرَبِعَني ، فََيقُولُ 

إِلَى َيْومِ : ثُمَّ َيطْوِي الصَِّحيفَةَ فَالَ ُيَزاُد ِفيَها َوالَ ُينْقَُص ِمْنَها ، وَأَيِّهَِما ، قَالَ ُسفَْيانُ َورِْزقَُه وَأََجلَُه َوأَثََرُه وَُمِصيَبَتهُ 
  لِي الطُّفَْيالِْقَياَمِة وََهذَا َحدِيثٌ َصحِيٌح رََواُه ِعكْرَِمةُ ْبُن خَاِلٍد َوأَُبو الزَُّبْيرِ َوكُلْثُوُم ْبُن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِ

__________  
  املين: النطفة ) ١(



َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْبَراِهيَم قَالَ  - ٨٨
َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْيسََرةَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ ، َحدَّثََنا حَرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ الرَّحْبِيُّ ، َحدَّثَ

ى َيقُولُ اللَُّه أَنَّ: َبَصَق َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي كَفِِّه ثُمَّ َوَضَع َعلَْيِه أُْصُبَعُه السَّبَّاَبةَ ، ثُمَّ قَالَ : َجحَّاشٍ قَالَ 
وَِلَألْرضِ ِمْنَك َوِئيٌد ، ثُمَّ ُتْعجِزُنِي َيا اْبَن آَدَم َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن ِمثْلِ َهِذِه ، إِذَا سَوَّيُْتَك َوَعَدلُْتَك َمَشْيتَ َبْيَن ُبرَْدْينِ 

  .ِه ، قُلَْت أََتَصدَُّق َوأَنَّى أََوانُ الصََّدقَِةَجَمْعَت َوَمَنَعَت ، حَتَّى إِذَا َبلََغْت نَفُْسَك إِلَى َها ُهَنا ، وَأَشَاَر إِلَى َحلِْق
رِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد َرَواُه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َوآَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ َوغَْيُرُهْم َعْن َحرِيزٍ ، َوَرَوى َيحَْيى ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن ثَْو

  .َوُه وَبِْشُر ْبُن َجحَّاشٍ َصَحابِيُّ ِعَداُدُه ِفي الِْحْمِصيَِّنيالرَّْحَمنِ ْبنِ َمْيَسَرةَ بِإِسَْناِدِه َنْح
  َوَهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ ثَابٌِت َعلَى َرْسمِ الَْجَماعَِة

__________  
رض يسمع ِشدَّةُ الوطِء على اَأل: والوئيد أيضا . أي املَْوُءود، ألن منهم من كان َيِئدُ الَبنَني عند املَجاعة: الوئيد ) ١(

  .كالدَّوِّي من ُبعد

. ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وأنه ناقل أحوال النطفة إىل العلقة وإىل املضغة إىل العظام إىل إنشائه بشرا سويا 
  بيان ذلك من األثر

َحدَّثََنا أُسَْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، : ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد - ٨٩
ْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َع: قَالَ 

أَنَّ َخلَْق أََحدِكُْم ُيْجَمُع ِفي َبطْنِ : للَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو الصَّاِدُق الَْمْصدُوُق َحدَّثََنا َرسُولُ ا: َمْسُعوٍد ، قَالَ 
لَكًا بِأَْرَبعِ كَِلَماتٍ َعزَّ َوَجلَّ ، إِلَْيِه َم أُمِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةً ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َيكُونُ ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َيبَْعثُ اللَُّه

  اكُْتْب أََجلَُه َورِْزقَُه َوشَِقيٌّ أَْو سَِعيٌد َوذَكََر الَْحِديثَ: فََيقُولُ 
__________  

  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ١(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيُع ْبنُ : ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الْوَِليِد ْبنِ بُْرٍد قَالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحْمَدانَ ، َحدَّثََنا  - ٩٠
خٍ ، أَنَُّه ي َعْبدُ اللَِّه ْبُن فَرُّوَناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَمٍ ، َعْن أَِخيِه زَْيُد ْبُن َسالَمٍ ، َعْن أَبِي َسالَمٍ الْحََبِشيِّ ، َحدَّثَنِ

ُخِلَق كُلُّ إِْنَساٍن ِمْن َبنِي آَدَم َعلَى ِستَِّني وَثَالَِثمِائَةِ : أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َسِمَع َعاِئَشةَ ، َتقُولُ 
َتغْفََر اللََّه ، َوَعَزلَ َحَجًرا َعْن طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ َمفِْصلٍ ، فََمْن كَبََّر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوحَِمَد اللََّه ، َوَهلَّلَ اللََّه ، َواْس

ِة السُّالََمى فَإِنَُّه ُيْمِسي َوقَْد َعَزلَ َشْوكَةً َعْن طَرِيقِ النَّاسِ أَْو أََمَر بَِمْعرُوٍف ، أَْو نََهى َعْن ُمْنكَرٍ َعَدَد السِّتَِّني َوالثَّالَِثِمائَ
  نَّارَِزحَْزَح َنفَْسُه َعنِ ال
__________  

  رفع صوته بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: هلل ) ١(
  عظام األصابع واألكف واألرجل، مث استعمل يف سائر عظام اجلسد ومفاصله: السالمى ) ٢(



ثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ قَالَ  - ٩١
ْبُد اللَِّه ْبُن فَرُّوخٍ ، أَنَّهُ أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َسالَمٍ ، َعْن َجدِِّه أَبِي َسالَمٍ ، َحدَّثَنِي َع

ُخِلَق كُلُّ إِْنَساٍن ِمْن بَنِي آَدَم َعلَى ِستَِّني وَثَالَِثمِائَِة : بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَنَُّه إِنَّ النَّ: َسِمَع َعاِئَشةَ ، َتقُولُ 
  َمفِْصلٍ
َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ َعْبدُ الَْمِلِك ْبنِ ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن: أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ قَالَ  - ٩٢

ُسالََمى اْبنِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
  ةٌآَدَم ثَالَثُمِائٍَة َوِستُّونَ َعظًْما َعلَْيِه ِفي كُلِّ َيْومٍ ِلكُلِّ َعظْمٍ َصَدقَ

__________  
  عظام األصابع واألكف واألرجل، مث استعمل يف سائر عظام اجلسد ومفاصله: السالمى ) ١(

َحدَّثََنا َعبَّاسُ الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بْنُ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب قَالَ  - ٩٣
ِفي اِإلْنسَاِن ثَالَثُِِمائَةٍ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : اِقٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َو

  َوِستُّونَ َمفِْصلًا ، فََعلَْيِه أَنْ َيَتَصدََّق َعْن كُلِّ َمفِْصلٍ ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةً
ية تدل على وحدانية اخلالق وأنه خيرج من النطفة امليتة بشرا حيا إذا شاء وأن املمين يتمىن الولد فال يقدر ذكر آ

أفرأيتم ما متنون أأنتم : قال اهللا تعاىل منبها على قدرته على ذلك . الرب ، عز وجل ، ويكره ويعزل ، فيقدر 
  )١(ختلقونه أم حنن اخلالقون 

__________  
  ٥٨: واقعة آية رقم ال: سورة ) ١(

َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ، وَأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن الرَّبِيعِ قَالَ  - ٩٤
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن : يُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلََمةَ ْبنِ قَْعَنبٍ قَاالَ الْبِيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِ

 َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَرَأَْيُت: الَ َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّاٍن ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمحَْيرِيزٍ قَ
خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ فََجلَْسُت إِلَْيِه فََسأَلُْتُه َعنِ الَْعْزلِ ، فَقَالَ أَُبو َسعِيٍد 

اشَْتدَّْت َعلَْيَنا الُْعْزَبةُ َوأَحَْبْبَنا الِْفَداَء ، َوذَكََر ِفي غَْزَوِة َبنِي الُْمْصطَِلقِ فَأَصَْبَنا نَِساًء ِمْن َسْبيِ الَْعَربِ فَاْشَتَهيَْنا النَِّساَء َو
  الَْحِديثَ

__________  
  البعد واخلفاء: العُْزبة ) ١(

َحيةُ ْبُن ُيوُنَس ، َوَشرِ أَْخَبرََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الدَّْيبُِليُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، - ٩٥
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنعَْيمٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسعِيٍد ، قَالُوا : َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّيَْبانِيُّ قَالَ 
: بِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّاٍن ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي َربِيَعةُ ْبُن أَ

 َيا أََبا سَِعيٍد َهلْ َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا: َدَخلُْت أََنا َوأَُبو ِصْرَمةَ َعلَى أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ فََسأَلَهُ أَُبو ِصْرَمةَ فَقَالَ 
َنَعْم ، غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم غَْزَوةَ الُْمْصطَِلقِ ، فََسَبيَْنا كَرَاِئمَ : عليه وسلم َيذْكُُر الْعَْزلَ ؟ قَالَ 

َنفَْعلُ ذَِلَك َوَرسُولُ اللَِّه صلى : عْزِلَ ، فَقُلَْنا الْعََربِ ، فَطَالَْت َعلَْيَنا الُْعْزَبةُ ، َوَرِغْبَنا ِفي الِْفَداِء ، فَأََردَْنا أَنْ َنْسَتْمِتَع َوَن



الَ َعلَْيكُُم أَنْ الَ َتفَْعلُوا ، َما كََتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َخلَْق َنَسَمٍة : اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظْهُرَِنا الَ َنسْأَلُُه ، فََسأَلَْناُه فَقَالَ 
  .َياَمِة إِالَّ َسَتكُونُِهَي كَاِئَنةٌ إِلَى َيْومِ الِْق

  َرَواُه َوغَْيُرُهَما َوسَِعيُد ْبُن َسلََمةَ ْبنِ أَبِي الُْحَسامِ َيحَْيى بُْن

  أَيُّوَب الِْمْصرِيُّ َعْن َربِيعَةَ
__________  

  أخذناهم أسرى: سبيناهم ) ١(
  البعد واخلفاء: العُْزبة ) ٢(
  احلْمل َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر: العزل ) ٣(
  بيننا: بني أظهرنا ) ٤(

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ : َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َجابِرٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ ، بِِمْصَر قَالَ  - ٩٦
الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد َعْبِد اللَِّه ْبنِ ذَكَْوانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ  َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد

 صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحبَّاٍن ، َعنِ اْبنِ ُمحَْيرِيزٍ ، أَنَّ أََبا َسِعيدٍ الُْخْدرِيَّ َحدَّثَُه أَنَّ َبْعَض النَّاسِ كَلَُّموا َرُسولَ اللَِّه
لَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا ِن الَْعْزلِ ، وَذَِلَك ِفي غَْزَوِة َبنِي الُْمْصطَِلقِ فَأَصَاُبوا ِمنُْهْم سَْبًيا َوكَرُِهوا أَنْ َيِلْدنَ ِمنُْهْم فَقَاَشأْ

  .ٌق إِلَى َيْومِالَ َعلَْيكُْم أَالَ َتْعزِلُوا فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، قَْد قَدََّر َما ُهَو خَاِل: عليه وسلم 
ى ْبنِ َحبَّاٍن ، َورََواهُ َرَواُه مُوَسى ْبُن ُعْتَبةَ وَالضَّحَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق َوغَْيرُُهْم ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَي

رٍو الشَّيَْبانِيُّ َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ َورََواُه َعنِ الزُّهْرِيِّ ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ َوَمكُْحولٌ الشَّاِميُّ َوَيْحَيى ْبُن أَبِي َعْم
  َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ َوُعقَْيلُ بُْن

َخاِلٍد ، وحممد بن الوليد الزبيدي ، ويونس بن يزيد األيلي ، وشعيب بن أيب محزة ، ومالك بن أنس ، والليث بن 
، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َوقَالَ إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن  سعد ، َوقَالَ َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ

ْعٍد َوكُلَُّها َوْهمٌ ْن َسْهلِ ْبنِ َسَعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َوَرَوى َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع
ُن ِسريِيَن َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ، َوالصَّحِيُح َحدِيثُ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ ، َورََواُه َعْن أَبِي َسِعيٍد وَأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَمْعَبدُ ْب

انَ َوقََزَعةُ ْبُن َيحَْيى وَأَُبو الَْودَّاكِ َجْبُر ْبُن نَْوٍف َوأَُبو ُمطِيعِ ْبنِ ْبُن بِْشرٍ األَْنصَارِيُّ َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَب
أَبِي كَِثريٍ َوَرَوى َعْن َعْوٍف أََحِد َبنِي رِفَاَعةَ ، َوِقيلَ أَُبو رِفَاَعةَ ِمْن َحِديِث ُمَعاِذ ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َيْحَيى ْبنِ 

َت ِمْن ْيٍد َوأَبِي ُهَريَْرةَ َوجَابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، وابن عباس من وجوه الَ تَثُْبُت ، َوالَِّذي ثََبأَُساَمةَ ْبنِ َز
  طُُرقٍ ، َحدِيثُ أَبِي َسعِيٍد أَْخَرْجَناَها ِفي َمْوضِِعهَا

__________  
  ْملَعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احل: العزل ) ١(
  األسرى من النساء واألطفال: السيب ) ٢(

ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وإحكام صنعته يف خلق الرحم واملشيمة يف مدة استقرار النطفة فيها إىل التارات 
 خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء: قال اهللا ، عز وجل . اليت متر عليها إىل أن تصري بشرا حيا 

ومحله وفصاله ثالثون : وقال ) ٣(يف ظلمات ثالث : وقال ) ٢(فمستقر ومستودع : وقال ) ١(إىل أجل مسمى 



  بيان ذلك من األثر) ٤(شهرا 
__________  

  ٥: احلج آية رقم : سورة ) ١(
  ٩٨: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(
  ٦: الزمر آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٥: األحقاف آية رقم : سورة ) ٤(

من تراب : روى عن عبد اهللا بن عباس ، وابن عمرو أن هالال اهلجري ، سأهلما عن بدء اخللق ، فقاال مجيعا  - ٩٧
ماء ينبوع : فما بدء اخلمس الذي ذكرمتا ؟ فقال ابن عمرو : ومن ماء ومن طني ومن ظلمة ومن نار ، فقال هالل 

  )١(مجيعا  وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض: ، وقال ابن عباس 
__________  

  ١٣: اجلاثية آية رقم : سورة ) ١(
  من ماء وريح وظلمة وتراب ونار: خلق اإلنسان من مخس : وذكر عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال  - ٩٨

َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو : الُوا أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن َحمَْزةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَزةَ ، قَ - ٩٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، قَدْ : لَ َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َرفََعُه قَا

َربِّ ُنطْفَةٌ ؟ أَْي َربِّ َعلَقَةٌ ؟ أَْي َربِّ ُمْضَغةٌ ؟ فَإِذَا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَنْ َيقِْضيَ أَْي : َوكَّلَ بِالرَِّحمِ َملَكًا فََيقُولُ 
ي َبطْنِ َهذَا ُتُب كَذَِلَك ِفَخلْقََها ، قَالَ الَْملَكُ أَْي َربِّ ذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ شَِقيٌّ أَْم َسِعيٌد ؟ فََما الرِّْزُق ؟ فََما اَألَجلُ ؟ فََيكْ

  َخَبٌر ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَِّتِه ِمْن َهذَا الَْوجِْه
__________  

ووكَّل فالنٌ فالناً، إذا اسْتكْفاه أمَره ثقةً بكفاَيِته، . أي ألْجأته إليه واعتََمْدُت فيه عليه: وكَلُْت األمر إىل فالن ) ١(
  أو َعجْزاً عن الِقيام بأمر نفسِه

  وما يتكون يف رحم املرأة نتيجة اختالط مين الرجل مع بويضة املرأة املين ،: النطفة ) ٢(
  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ٣(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٤(

أخربنا إمساعيل بن عمرو ، حدثنا حممد بن حامد بن محيد ، حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي ، حدثنا  - ١٠٠
اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض : ن أيب هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قوله هشيم بن بشري ، عن داود ب

إن رأته مخسة أيام وضعت تسعة أشهر ومخسة أيام ، وإن رأته عشرة « فقال ابن عباس ) . ١(األرحام وما تزداد 
  أيام وضعته لتسعة أشهر وعشرة أيام ، فذلك غيض األرحام

__________  
  ٨: عد آية رقم الر: سورة ) ١(

حدثنا عتاب : حدثنا حممد بن إسرائيل اجلوهري قال : أخربنا إمساعيل بن يعقوب البغدادي ، مبصر قال  - ١٠١
حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، أخربين أبو عبيد ، موىل ابن أزهر أنه : بن زياد قال 

إنه رفع إيل امرأة ولدت لستة أشهر من حني دخل عليها : هو خيطب فقال مسع عثمان بن عفان ، رضي اهللا عنه و



والوالدات يرضعن : يا أمري املؤمنني ، قال اهللا ، عز وجل ، يف كتابه : زوجها ، فدخل عليه ابن عباس فقال 
لها ستة فإذا متت الرضاع كان مح) ٢(ومحله وفصاله ثالثون شهرا : ويف آية أخرى ) ١(أوالدهن حولني كاملني 

  فنجت: أشهر ، قال 
__________  

  ٢٣٣: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ١٥: األحقاف آية رقم : سورة ) ٢(

ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق ، وأن األنثى حتمل وتضع بإذنه قال اهللا تعاىل منبها على قدرته وتقديره يف أعمار 
: وقال ) . ١(عمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه وما ي: خلقه 

ومنكم من يرد إىل أرذل : وقال . مث لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوىف : إىل قوله ) ٢(من تراب  هو الذي خلقكم
  بيان ذلك من األثر) . ٣(العمر 

__________  
  ١١: فاطر آية رقم : سورة ) ١(
  ٦٧: غافر آية رقم : سورة ) ٢(
  ٧٠: النحل آية رقم : سورة ) ٣(

إبراهيم بن حممد بن برة الصنعاين ، أخربنا عبد الرزاق ، حدثنا  حدثنا: أخربنا خيثمة بن سليمان قال  - ١٠٢
حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، أخربنا حبان بن هالل ، حدثنا : سفيان ، وأخربنا احلسن بن يوسف الطرائفي قال 

عمركم أومل ن: قوله عز وجل : وهيب ، مجيعا عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، عن جماهد ، عن عبد اهللا بن عباس 
. وهو العمر الذي أعذر اهللا تعاىل فيه إىل بين آدم : ستون سنة ، زاد وهيب : قال ) ١(ما يتذكر فيه من تذكر 

  بضع وثالثون ، وبلغ أربعني سنة: قال ) ٢(حىت إذا بلغ أشده : وقوله 
__________  

  ٣٧: فاطر آية رقم : سورة ) ١(
  ١٥: األحقاف آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَخَْبَرَنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، : رََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم قَالَ أَْخَب - ١٠٣
ْبدُ ِستَِّني َسَنةً فَقَدْ أَْعذَرَ اللَُّه َعزَّ إِذَا َبلَغَ الَْع: َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَجلَّ إِلَْيِه ِفي الُْعُمرِ ، أَْو َبلَغَ إِلَْيِه ِفي الُْعذْرِ
__________  

  بلغ به أقصى العذر: أعذر ) ١(
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َمْسلََمةَ : هِِد ْبنِ َحكِيمٍ قَالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن فَ - ١٠٤

ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ ْبنِ قَْعَنبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُر
  َمْن َعمََّرُه اللَُّه السِّتَِّني فَقَْد أَْعذََر اللَُّه إِلَْيِه ِفي الُْعمُرِ: وسلم قَالَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه 
__________  

  بلغ به أقصى العذر: أعذر ) ١(



يَزِيَد الُْمقْرِيُّ ، ثََنا َسعِيُد ْبُن أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسَف الطََّرائِِفيُّ ، ثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، ثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن  - ١٠٥
َمْن :  عليه وسلم قَالَ أَبِي أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا

  .ِفي الُْعُمرِ أََتْت َعلَْيِه ِستُّونَ َسَنةً فَقَْد أَْعذََر اللَُّه إِلَْيِه
  َرَواُه أَُبو َمْعَشرٍ َوإِبَْراهِيُم ْبُن الْفَْضلِ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ

__________  
  بلغ به أقصى العذر: أعذر ) ١(

َمْرقَْنِديُّ ، ثََنا أَُبو سُفَْيانَ أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعَمَر ، ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحاِمِد ْبنِ ُحَمْيٍد ، ثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسحَاَق السَّ - ١٠٦
 َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْيٍد الَْمْعَمرِيُّ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ رَاِشٍد ، َعْن ُمَحمٍَّد َيعْنِي اْبَن َمْعنٍ الِْغفَارِيَّ ، َعْن

لَقَْد أَْعذََر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِلَى َعْبدٍ أَخََّر ِفي : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ: ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .أََجِلِه حَتَّى َبلَغَ أََراهُ ِستَِّني

يِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَ َرَواُه إِبَْراِهيمُ ْبُن الْفَْضلِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ النَّبِ
  َمْعَناُه َوالَ يَثُْبُت

ْحَمنِ ْبُن ُمَحمَّدٍ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، ثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن فَهٍِد ، ثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، ثََنا َعْبدُ الرَّ - ١٠٧
: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، 

  أَْعَماُر أُمَِّتي َما َبْيَن السِّتَِّني إِلَى السَّْبِعَني َوَهذَا إِْسَناٌد َحَسٌن َمْشُهوٌر َعنِ الُْمحَارِبِيِّ
ق وجعلهم مسيعا وبصريا يسمعون ويبصرون وهي من األمساء ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق بأنه خلق اخلل

املستعارة من أمساء اهللا تعاىل خللقه ليعرفوا نعمة اهللا تعاىل عليهم بذلك ، فتسمى بالسميع البصري ومسى عبده مسيعا 
: رته على ذلك قال اهللا تعاىل منبها على قد. فاتفقت األمساء واختلفت املعاين إذ مل يشبه من مجيع اجلهات . بصريا 

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع : وقال عز وجل ) ٢(، إما شاكرا وإما كفورا ) ١(فجعلناه مسيعا بصريا 
  بيان ذلك من األثر) ٣(واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون 

__________  
  ٢: اإلنسان آية رقم : سورة ) ١(
  ٣: اإلنسان آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٣: ك آية رقم املل: سورة ) ٣(

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبَْيرِ الُْحمَْيِديُّ ، : َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ١٠٨
ِمرِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسخَْبَرةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ ْبُن الُْمْعَت

َشْحمُ  ْم كَِثٌرياْجَتَمَع ِعْنَد الَْبْيتِ ثَالَثَةُ َنفَرٍ قَُرِشيَّاِن َوثَقَِفيٌّ أَْو ثَقَفِيَّاِن َوقَُرِشيُّ ، قَِليلٌ ِفقُْه قُلُوبِهِ: ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ 
َيْسَمُع إِذَا َجهَْرَنا َوالَ َيْسَمُع إِنْ أَْخفَيَْنا ، فَقَالَ : أََتَرْونَ اللََّه َيْسَمُع َما َنقُولُ ؟ فَقَالَ الْآَخُر : ُبطُونِهِْم ، فَقَالَ أََحدُُهْم 

َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُْم : فَأَنَْزلَ اللَُّه َتعَالَى  إِنْ كَانَ َيْسَمُع إِذَا َجَهرَْنا فَإِنَُّه َيْسَمعُ إِذَا أَْخفَْيَنا ،: الْآَخُر 
  َسْمُعكُْم َوال أَْبَصارُكُْم

__________  
  ٢٢: فصلت آية رقم : سورة ) ١(



َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسعِيٍد ، :  أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبدََوْيِه ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ - ١٠٩
َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ،  َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َمْنُصورٍ ،

كَانَ َرُجالَِن ِمْن ثَِقيٍف َوَخَتٌن : َوَما كُْنُتْم َتْستَِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم قَالَ : الْآَيِة  َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، ِفي َهِذِه
َه َعزَّ َوَجلَّ ، َيْسَمعُ أََتَرْونَ اللَّ: لَُهَما ِمْن قَُرْيشٍ ، أَْو َرُجالَِن ِمْن قَُرْيشٍ َوَخَتٌن لَُهَما ِمْن ثَِقيٍف ِفي َبْيٍت ، فَقَالَ َبْعضُُهْم 

لَِئْن كَانَ َسِمَع بَْعَضُه لَقَْد َسِمَع كُلَُّه ، : قَْد َسِمَع بَْعَضُه َولَمْ َيْسَمْع بَْعَضُه ، فَقَالَ : َنجَْواَنا أَْو َحِديثََنا ؟ قَالَ َبْعضُُهْم 
  َد َعلَْيكُْمَوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيشَْه: فََنَزلَْت َهِذهِ الْآَيةُ 

__________  
  ٢٢: فصلت آية رقم : سورة ) ١(
  قريب الزوجة كأبيها وأخيها ، وزوج االبنة ، وزوج األخت: اخلنت ) ٢(

وهو الذي خلق من املاء بشرا : ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وإحكام صنعته يف مصاحل خلقه قال اهللا عز وجل 
اآلية ) ٢(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى : وقال عز وجل ) ١(فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 

  بيان ذلك من األثر
__________  

  ٥٤: الفرقان آية رقم : سورة ) ١(
  ١٣: احلجرات آية رقم : سورة ) ٢(

، ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن حَفْصٍ ، ثََنا ِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا أُسَْيُد ْبُن َعاِصمٍ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ يُوُنَس قَالَ  - ١١٠
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، قَدْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َسْعٍد ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ 

ْخَرَها بِالْآَباِء ، ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ ، َوفَاجٌِر شَِقيٌّ ، النَّاُس َبُنو آَدَم ، َوآَدُم ِمْن ُتَرابٍ ، أَذَْهَب َعْنكُْم ُعبِّيَّةَ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة َوفَ
الَِّتي َتْدفَُع النََّتنَ  اللَِّه ِمَن الْجِْعالَِنلََيَدَعنَّ أَقَْواٌم فَْخرَُهْم بِأَقَْوامٍ ، إِنََّما ُهْم فَْحٌم ِمْن فَْحمِ َجَهنََّم ، أَْو لََيكُوُننَّ أَْهَونَ َعلَى 

  بِأَْنفَِها ، َهذَا َحِديثٌ َمْشهُوٌر َعْن ِهَشامٍ ُمتَِّصلٌ َصِحيٌح
__________  

  خنوهتا وكربها وفخرها وتعاظمها: عبية اجلاهلية ) ١(
  مجع جعل وهو حيوان كاخلنفساء يكثر يف املناطق الندية: اجلعالن ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو َمِعنيٍ الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبنُ : أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم قَالَ أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو  - ١١١
َسِمْعُت أََبا ُهَريَْرةَ ، : قُولُ ، َيأَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َناِفعُ ْبُن َيزِيَد ، أَْخبََرنِي َجعْفَُر ْبُن َربِيَعةَ ، أَنَُّه َسِمَع عَِراَك ْبَن َماِلٍك 

َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن خَاِلدٍ أَُبو الُْمَهنَّا ، : َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم ْبُن ِعيَسى ْبنِ َتِليٍد قَالَ 
قَالَ : بِيَعةَ ، َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك ، أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه ، َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ ، َيقُولُ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُمَضرٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َر

  الَ َتْرغَبُوا َعْن آَباِئكُْم فََمْن َرِغَب َعْن أَبِيِه فَقَْد كَفََر: َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

   تعرضوا عن آبائكم احلقيقيني وتنتسبوا إىل غريهمال: ال ترغبوا عن آبائكم ) ١(
  انتسب لغريه وهو يعلم: رغب عن أبيه ) ٢(

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة بن احلجاج ، : أخربنا احلسن بن يوسف قال  - ١١٢



  هو الولد ، يعين وولد الولد: قال  )١(بنني وحفدة : عن أيب جعفر بن إياس ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، يف قوله 
__________  

  ٧٢: النحل آية رقم : سورة ) ١(

ذكر اآليات اليت تدل على وحدانية اخلالق من تقلب أحوال العبد وأنه املدبر لذلك من حال الصحة واملرض 
لى قدرته عن أحوال العبيد قال اهللا تعاىل منبها ع. واملوت واحلياة والنوم واالنتباه والفقر والغىن والعجز والقدرة 

أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن : وقال ) ١(أال له اخللق واألمر : وعجزهم إال مبعونة اهللا ، عز وجل فقال 
أفرأيتم النار : وقال ) ٣(أفرأيتم املاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون : وقال ) ٢(الزارعون 

الذي خلقين فهو : وقال خمربا عن إميان إبراهيم ، عليه السالم ) ٤(أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون اليت تورون 
  اآلية بيان ذلك من األثر) ٥(يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني 

__________  
  ٥٤: األعراف آية رقم : سورة ) ١(
  ٦٣: قعة آية رقم الوا: سورة ) ٢(
  ٦٨: الواقعة آية رقم : سورة ) ٣(
  ٧١: الواقعة آية رقم : سورة ) ٤(
  ٧٨: الشعراء آية رقم : سورة ) ٥(

َعْبُد اللَِّه ْبُن  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه قَالَ  - ١١٣
َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ ، َعْن أَبِي َماِلٍك : َمْسلََمةَ ْبنِ قَْعَنبٍ ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ الُْحَمْيِديُّ ، قَاالَ 
إِنَّ اللََّه َتَعالَى خَاِلُق كُلِّ : يِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ اَألْشجَِعيِّ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِخرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعنِ النَّبِ

  َصانِعٍ َوَصنَْعتَُه

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم أَُبو النَّْضرِ ، : َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد الصََّمِد قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ١١٤
يَّ صلى اهللا عليه َنا أَُبو َضْمَرةَ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ ِميَنا ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ النَّبَِحدَّثَ

  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َصانٌِع َما َشاَء ، الَ ُمكْرِهَ لَُه: وسلم قَالَ 
َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبنُ : َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَالَ  أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن - ١١٥

ٍء َدَواٌء ِلكُلِّ َدا: الَ الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَ
  ، فَإِذَا أََصاَب دََواٌء الدَّاَء َبَرأَ بِإِذِْن اللَِّه ، َعزَّ َوَجلَّ

__________  
  شفي من املرض: َبَرأَ أو َبرِئ ) ١(

يُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى الرَّازِيُّ ، َوَعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَاالَ  - ١١٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .إِنَّ الَِّذي أَْنَزلَ الدَّاَء أَْنَزلَ الدََّواَء: عليه وسلم 
  إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َمْشُهورٌ َرَواهُ زِيَاُد ْبُن ِعالَقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ شَرِيٍك َهذَا



دَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الدُّورِيِّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َح - ١١٧
إِنِّي لَْستُ : فَإِنََّك تَُواِصلُ ، قَالَ : الَ تَُواِصلُوا ، قَالُوا : ةَ ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ قََتاَد

  كَأََحدِكُْم ، إِنِّي أَبِيُت ُيطِْعمُنِي َربِّي وََيْسِقينِي
قال اهللا عز وجل ، خمربا على قدرته وعلمه  ذكر آيات تدل على وحدانية اخلالق وأنه مقلب القلوب على ما يشاء

وقال . اآلية ) ٢(ونقلب أفئدهتم وأبصارهم : وقال ) ١(مبا يف قلوب العباد واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه 
بيان ذلك من ) ٤(فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم : وقال ) ٣(ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا : منبها على دعائه 

  ثراأل
__________  

  ٢٤: األنفال آية رقم : سورة ) ١(
  ١١٠: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(
  ٨: آل عمران آية رقم : سورة ) ٣(

  ٥: الصف آية رقم : سورة ) ٤(
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ : نِي أَبِي قَالَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزِيٍد ، أَْخَبَر: أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ١١٨

َسِمْعُت النَّوَّاسَ ْبَن َسْمَعانَ الِْكالَبِيَّ : ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، قَالَ 
َما ِمْن قَلْبٍ إِالَّ َوُهَو َبْيَن إِْصُبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ َعزَّ :  عليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا: ، َيقُولُ 

ي َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِ: َوَجلَّ ، إِنْ َشاَء أَقَاَمُه َوإِنْ َشاَء أََزاغَُه ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 
يثُ ثَابٍِت رُوَِي ِمْن ُوُجوٍه َعلَى ِدينَِك ، وَالِْميَزانُ بَِيِد الرَّْحَمنِ َيْرفَُع أَقَْواًما َوَيَضُع آخَرِيَن إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َهذَا َحِد

  أَخَْرْجَناَها َبْعَد َهذَا
__________  

  أمال عن احلق: أزاغ ) ١(
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن رَبِيعٍ ، : َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ قَالَ : َحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الْ - ١١٩

ليه كَانَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا ع: َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َوغَْيرِِه ، َعْن أََنسٍ قَالَ 
  َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى دِينَِك: وسلم ِممَّا ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ 

__________  
  االستقرار: الثبات ) ١(

لَِّه ْبُن يُوُسَف التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ال: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٢٠
وَِليُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َساِلمٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُسلَْيَمانَ اَألفْطَِسيُّ ، َحدَّثََنا الْ

الَ يََزالُ ِمْن أُمَِّتي أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ ظَاهَِرةٌ َعلَى : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن ُنفَْيلٍ السَّكُونِيُّ 
  النَّاسِ َحتَّى ُيزِيغَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، قُلُوَب أَقَْوامٍ فَُيقَاِتلُوُهْم لَِيَنالُوا ِمْنُهْم

__________  
  مليل عن االستقامةالبعد عن احلق ، وا: الزيغ ) ١(

ِه ْبُن يَزِيَد الُْمقْرِيُّ ، أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحفْصٍ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن كُوِفيٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١٢١



َوِليِد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنّ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الْ
اللَُّهمَّ زِْدنِي ِعلًْما َولُا تُزِغْ قَلْبِي بَْعَد إِذْ َهَدْيتَنِي َوَهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنَّكَ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  .ُبأَْنَت الَْوهَّا
  َهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َمْشُهوٌر ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن الَْولِيِد ِمصْرِيُّ

__________  

  ال متل عن احلق: ال تزغ ) ١(
  العطية اخلالية من العوض والغرض: اهلبة ) ٢(

َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمُر ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْغزِّيُّ قَالَ  - ١٢٢
فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي : أَ َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََر

اْحذَُروُهْم ، َولَِهذَا بُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه ، إِذَا َرأَيُْتُم الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفيِه فَُهمُ الَِّذيَن َعَنى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَقُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّ
زَْيغٌ : ا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ قَالَ الَْحِديِث طُُرٌق ، َرَوى أَُبو غَاِلبٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَمَّ

  بِهِْم ، رََواُه َجَماَعةٌ َعنُْه
__________  

  ٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  املخاصمة واحملاورة: اجملادلة ) ٢(

الذين يف  أخربنا علي بن العباس ، حدثنا حممد بن محاد ، أخربنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، فأما - ١٢٣
احلرورية والسبائية لقد كان أصحاب بدر واحلديبية وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأهل : قال ) ١(قلوهبم زيغ 

بيعة الرضوان من املهاجرين واألنصار فيهم خرب وعربة ملن اعترب ، ما خرج واحد منهم ذكر أو أنثى ، بل كانوا 
م إياهم ولقد كانوا يبغضوهنم ويعادوهنم ، ويشدوا بأيديهم إذا لقوهم حيدثون بنعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ولو كان هدى الجتمع ، ولكن كانت ضاللة فتفرق ، وكذلك األمر إذا كان من عند غري اهللا وجد فيه اختالف 
  كثري

__________  
  ٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(

لب القلوب حيول بني املرء وقلبه إىل ما يريد من السعادة ذكر آية تدل على وحدانية اهللا ، عز وجل ، وأنه مق
اآلية قال ) ٢(ونقلب أفئدهتم وأبصارهم : وقال ) ١(واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه : والشقاء قال اهللا تعاىل 

عن ابن عباس ،  وروي. حيول بني املرء وقلبه حيول بني املؤمن وبني أن يكفر وبني الكافر وبني أن يؤمن : ابن عباس 
  يتركه حىت ال يعقل: قال جماهد . حيول بني الكافر وبني أن يعي بابا من اخلري أو يعلمه : رضي اهللا عنه ، أنه قال 

__________  
  ٢٤: األنفال آية رقم : سورة ) ١(
  ١١٠: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(



َحدَّثََنا َعْبدُ : يُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْحارِِث قَالَ أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِد - ١٢٤
ُعَمَر  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النَُّمْيرِيُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ: الرَّْحَمنِ ْبُن الُْمبَاَرِك قَالَ 

  .الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ: كَاَنْت َيِمُني َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن فَُضْيلٍ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َسعِيٍد ، َعْن :  َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ قَالَ: َحدَّثََنا السُّرِّيُّ ْبُن َيْحَيى قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ قَالَ  - ١٢٥
  .الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ: كَانَ َيِمُني النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  ْبِد اللَِّه ْبنِ َساِلمٍَرَواُه ُوهَْيٌب َوالدَّاَرَوْرِديُّ وَاْبُن الُْمبَاَرِك وََيحَْيى ْبُن َع
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٢٦

كَاَنْت َدْعَوةُ َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا : ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه قَالَ ُوَهْيٌب ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ 
  الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ: عليه وسلم 

َماِعيلَ وَسى ْبُن إِْسأَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السَّكَنِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُم - ١٢٧
كَانَ َيِمُني :  ، َعْن أَبِيِه قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه

  الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ: َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
َحدَّثََنا أَْحَمدُ : َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َحمَّاِد ْبنِ َزْيٍد قَالَ : أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ، َوَعِليٌّ ، قَاالَ أَْخَبرََنا  - ١٢٨

قَْبةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيهِ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ سَاِلمٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُع
  الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ: كَانَ َيِمُني َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيْحِلُف بَِها كَِثًريا : قَالَ 

النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ ، بِِمْصَر قَالَ  - ١٢٩
َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن

الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ َوقَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن : َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  كَاَنْت َيِمُني: َعْن أَبِيِه قَالَ 
  ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ

ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٣٠
ِه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَّ

الَ َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ َوَرَوى َهذَا الَْحدِيثَ ِمْن : اهللا عليه وسلم كَِثًريا َما َسِمْعُت ، َيقُولُ  كَانَ َيِمُني النَّبِيِّ صلى: قَالَ 
َعْن  ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َحِديِث الزُّْهرِيِّ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه َوَعْنُه ، َعبَّاُد ْبُن إِْسحَاَق ، َوَرَوى َعْن ُيوُنَس

  َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه

قال اهللا تعاىل خمربا عن . ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وأن األرواح بيده يف حال املوت واحلياة والنوم واالنتباه 
ليها املوت ويرسل اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى ع: قدرته على ذلك 

  بيان ذلك من األثر) ١(األخرى إىل أجل مسمى 
__________  

  ٤٢: الزمر آية رقم : سورة ) ١(
: َحدَّثََنا السُّرِّيُّ ْبُن َيْحَيى ، وَأَْخبََرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َمْولَى َبنِي َهاِشمٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ١٣١



 َيحَْيى ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ أَُبو َعاِمرٍ السُّوَاِئيُّ ، أَْخبََرَنا سُفَْيانُ ، وَأَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن: ثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، قَاالَ َحدَّ
الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، أَْخبََرَنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ

، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبدِ  ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِخرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، َوأَخَْبَرَنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، وَأَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ : أَْخبََرَنا ُمسِْلُم ْبُن إِبَْراهِيَم قَالَ : ِه ْبنِ َمْسُعوٍد قَاالَ اللَّ

َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبنُ : ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ  ْبُن الُْمثَنَّى ، َوأَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ
  ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََنا أَبُو

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا : لَ َعَواَنةَ ، كُلُُّهْم َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِخرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَا
الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَْحَياَنا َبْعدَ : بِْسمِ اللَِّه أَمُوُت َوأَْحَيا ، َوإِذَا اْسَتْيقَظَ ِمْن َمَناِمِه قَالَ : عليه وسلم إِذَا أَرَاَد أَنْ َيَناَم قَالَ 

  َما أََماتََنا َوإِلَْيهِ النُُّشوُر
__________  

  البعث بعد املوت للحساب: النشور ) ١(
َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن َوَحْمَزةُ ْبُن ُمحَمٍَّد الِْكنَانِيُّ ، قَاالَ  - ١٣٢

ُن َجْعفَرٍ غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َهانِئٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب
اللَُّهمَّ أَْنَت َخلَقَْت نَفِْسي وَأَْنَت َتَتَوفَّاَها ، لَكَ : ، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه أََمَر َرُجلًا إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه قَالَ 

ِمْن َخْيرٍ : َسمِْعَت َهذَا ِمْن ُعَمَر ؟ قَالَ : فَإِنْ أَْحَيْيتََها فَاْحفَظَْها َوإِنْ أََمتََّها فَاغِْفْر لََها ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ  َمْحَياَها َوَممَاُتَها ،
  ِمْن ُعَمَر ، ِمْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم : َسعِيُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبدََوْيِه ، َو - ١٣٣
َعْن  ْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ،ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َع

اللَُّهمَّ بَِك أَصَْبحَْنا َوبَِك أَْمَسيَْنا : أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِحَني ُيْصبُِح 
ْمَسيَْنا َوبِكَ أَْصَبْحَنا َوبِكَ َنْحَيا وَبَِك َنُموتُ اللَُّهمَّ بَِك أَ: َوبَِك َنْحَيا َوبَِك َنمُوُت َوإِلَْيَك النُُّشوُر ، وَإِذَا أَْمَسى قَالَ 

  َوإِلَْيَك الَْمصُِري
__________  

  البعث بعد املوت للحساب: النشور ) ١(

زَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، أَخَْبَرَنا َعْبدُ الرَّ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٣٤
ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ْبنِ َحذْلَمٍ  َوأَخَْبَرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َوأَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن

َنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمرٍو ، قَاالَ : قَالَ 
ِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، أَنَّ الُْحَسْيَن ْبَن َعِليٍّ ، َحدَّثَُه أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َر

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما أَْنفُُسَنا بَِيِد اللَِّه ، َعزَّ : أَالَ ُتَصلُّونَ ؟ فَقُلُْت : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم طََرقَُه َوفَاِطَمةَ لَْيلَةً فَقَالَ 
: قُلُْت لَُه ذَِلَك َوُهَو َيضْرُِب فَِخذَُه َيقُولُ  َوَجلَّ ، إِذَا َشاَء أَنْ َيْبَعثََنا ، فَاْنصََرَف َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِحَني

  .َوكَانَ اإلِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدلًا
  َرَواهُ َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َوُعقَْيلُ ْبُن خَاِلٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ



__________  
  ٥٤: الكهف آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا : دِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّ - ١٣٥
ي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ  أَبَِعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيَد اَألْيِليِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن

اكْلَأْ لََنا اللَّْيلَةَ ، فَلَمَّا كَانَ ِفي َوْجِه الصُّْبحِ َناُموا َحتَّى َضرََبْتُهُم الشَّْمُس فَقَالَ النَّبِيُّ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لِبِالَلٍ 
  لَِّه ، أََخذَ بَِنفِْسي الَِّذي أََخذَ بَِنفِْسَكَيا َرسُولَ ال: َيا بِالَلُ ، فَقَالَ بِالَلٌ : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  حرس وراقب: كأل ) ١(

و َسلََمةَ ُموَسى ْبنُ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُب - ١٣٦
 ، َعْن أَبِي ثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِإِْسَماعِيلَ ، َحدَّ

ظُ َعلَْيَنا َصالََتَنا ؟ فَقَالَ َمْن َيْحفَ: عَرََّس بَِنا َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َمْرجَِعُه ِمْن َخيَْبرٍ ، فَقَالَ : ُهَرْيَرةَ قَالَ 
اْرَتِفُعوا َعْن َهذَا الَْمكَاِن : فََما اْسَتْيقَظُوا إِالَّ بَِحرِّ الشَّْمسِ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : أََنا قَالَ : بِالَلٌ 

فَأََمَر بِالَلًا فَأَذَّنَ َوأَقَاَم ، ثُمَّ : َخذَ بِنَفِْسي الَِّذي أََخذَ بَِنفِْسكُْم قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَ: َيا بِالَلُ ، نِْمَت ؟ فَقَالَ : ، ثُمَّ قَالَ 
  أَِقمِ الصَّالةَ ِلِذكْرِي: َمْن َنِسيَ َصالَةً فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها ، قَالَ اللَُّه َتعَالَى : َصلَّى ، ثُمَّ قَالَ 

__________  
  ملسافر آخر الليل للنوم واالستراحةنزول ا: التعريس ) ١(
  :سورة ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا ِهَشامُ : أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ١٣٧
إِذَا أََوى أََحدُكُْم إِلَى : ْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الدَّْستَُواِئيُّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َع

افَْتحْ بِخَْيرٍ ، فَإِنْ ذَكََر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : افَْتْح بَِشرٍ ، َوَيقُولُ الَْملَُك : ِفَراِشِه اْبَتَدَرُه َملٌَك َوَشْيطَانٌ ، َيقُولُ الشَّْيطَانُ 
طَانُ افَْتْح بَِشرٍ ، لشَّْيطَانُ وََباَت الَْملَُك َيكْلَُؤُه ، فَإِذَا اْسَتْيقَظَ ِمْن َمَناِمِه اْبَتَدَرُه َملٌَك َوَشْيطَانٌ فََيقُولُ الشَّْيذََهَب ا

َبْعِد َمْوتَِها َولَمْ ُيِمْتَها ِفي َمَنامَِها ، الَْحْمدُ  الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ إِلَيَّ َنفِْسي ِمْن: افَْتْح بَِخْيرٍ ، فَإِنْ قَالَ : َوَيقُولُ الَْملَُك 
الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي ُيحْيِي الْمَْوَتى ِللَِّه الَِّذي ُيْمِسُك السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى اَألْرضِ إِالَّ بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤفٌ َرحِيٌم ، 

ى ِفي ٍء قَِديٌر ، فَإِنْ َخرَّ ِمْن َمَناِمِه فََماَت ، أَْو ِمْن ِفَراِشِه ، َشكَّ ِهَشاٌم ، َماتَ َشهِيًدا ، فَإِنْ قَاَم فََصلََّوُهَو َعلَى كُلِّ َشْي
  الْفََضاِئلِ

__________  
  حيرس ويراقب: يكأل ) ١(
  عجل إليه واستبق وسارع: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ٢(

اهللا الذي خلقكم : الق وأنه الرزاق املغين املفقر قال اهللا تعاىل ذاكرا لنعمه على عباده ذكر آية تدل على وحدانية اخل
اآلية أومل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إن يف ذلك آليات : وقال ) ١(مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم 
  لقوم يؤمنون بيان ذلك من األثر



__________  
  ٤٠: م الروم آية رق: سورة ) ١(

حدثنا أمحد بن حازم ، حدثنا عبيد اهللا بن موسى ، أخربنا إسرائيل : أخربنا خيثمة ، وحممد بن علي قاال  - ١٣٨
حدثنا نصر : حدثنا أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن احلسن النسائي قال : بن يونس وأخربنا حممد بن سعد قال 

يل ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، عن عبد اهللا بن بن علي ، حدثنا أبو أمحد الزبريي ، حدثنا إسرائ
  )١(إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني : أقرأين رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم : مسعود قال 

__________  
  ٥٨: الذاريات آية رقم : سورة ) ١(

ن مرزوق ، حدثنا عبد اهللا بن يزيد ، حدثنا أخربنا احلسن بن يوسف الطرائفي ، مبصر ، حدثنا إبراهيم ب - ١٣٩
إمنا نزلت هذه اآلية يف أصحاب : حيوة بن شريح ، أخربين أبو هانئ اخلوالين ، أنه مسع عمرو بن حريث ، يقول 

  لو أن لنا فتمنوا الدنيا: ألهنم قالوا ) ١(الصفة ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض 
__________  

  ٢٧: ورى آية رقم الش: سورة ) ١(

ْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َي - ١٤٠
َحدَّثََنا ثَْورُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ : دَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، قَاالَ َح: َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد قَالَ 

الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا : َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا فََرغَ ِمْن طََعاِمِه قَالَ 
  .ِفيِه غَْيَر ُمَودَّعٍ َوالَ َمكِْفيٍّ َوالَ ُمْسَتغًْنى َعْنُه َربَّنَا طَيًِّبا ُمبَاَركًا

اوَِيةُ ْبُن َصاِلحٍ وَالسُّرِّيُّ ْبُن َرَواُه الثَّْورِيُّ وَبِْشُر ْبُن َمْنصُورٍ َوغَْيُر وَاِحٍد َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد بِإِْسَناِدهِ َنحَْوُه ، َوَروَاُه ُمَع
اِشِد ْبنِ َسْعدٍ َعاِمرِ ْبنِ َحشِيبٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه ، َورََواُه أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم َعْن َر َيْنَعَم ، َعْن

  َوَحبِيبِ ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ وََهذَا إِْسنَاٌد َمْشهُوٌر َصحِيٌح

َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ غَاِلبٍ قَالَ : ُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْب - ١٤١
ِه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اللَّ: َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

  ةَ فََيْحَمَدُه َعلَْيهَاإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَيَْرَضى َعنِ الَْعْبِد أَنْ َيأْكُلَ اَألكْلَةَ فََيْحَمَدُه َعلَْيَها أَْو َيْشَرَب الشَّْرَب: 
الَْعسْقَالَنِيُّ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَحَْمَد: أَْخَبرََنا شَُرْيحُ ْبُن كُلَْيبٍ قَالَ  - ١٤٢

َعلََّمنِي َرسُولُ : ِليَّ ، َيقُولُ َبكْرِ ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن رَاِشدِ ْبنِ َسْعٍد ، َوحَبِيبِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، أَنَُّهَما َسِمَعا أََبا أَُماَمةَ الَْباِه
اللَُّهمَّ أَْنَت أَطَْعْمتََنا َوَسقَيَْتَنا فَلََك الَْحْمُد غَْيرَ : قُلْ : اهللا عليه وسلم َما أَقُولُ ِعْنَد فََراِغي ِمَن الطََّعامِ ، قَالَ  اللَِّه صلى

  َمكِْفيٍّ َوالَ ُموَدَّعٍ َوالَ ُمْسَتْغنٍ َعْنُه
عباده قال اهللا ، عز وجل ، خمربا عن إميان نبيه ذكر آية تدل على وحدانية اخلالق وأنه املمرض املداوي الشايف ل

  )١(وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني : وخليله 
__________  

  ٨٠: الشعراء آية رقم : سورة ) ١(



َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبدُ : الَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُسفَْيانَ الْفَارِِسيُّ قَ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ١٤٣
َيا : َدَخلْتُ أََنا وَثَابِتُ الُْبَنانِيُّ َعلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، فَقَالَ ثَابٌِت : الَْوارِِث ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصهَْيبٍ قَالَ 

اللَُّهمَّ : قُلْ : َبلَى ، قَالَ :  أَْرقِيَك بُِرقَْيةِ َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ أَالَ: أََبا َحمَْزةَ اْشَتكَْيُت ، فَقَالَ أََنٌس 
  .َربَّ النَّاسِ ، أَذِْهبِ الْبَأَْس ، اْشِف وَأَْنَت الشَّاِفي ، الَ َشاِفَي إِالَّ أَْنَت ، ِشفَاًء الَ ُيَغاِدُر َسقًَما

ُه ، َوُروَِي َعْن َعْبِد اللَِّه ، َوَعاِئَشةَ ، َوأَبِي َمْيُموَنةَ ، وَأَبِي هَُرْيَرةَ ، وَثَابِتِ ْبنِ قَْيسٍ ، َرِضَي اللَّ َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أََنسٍ
  َعْنُهْم

ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، أَْخبََرَنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن: أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، قَاالَ  - ١٤٤
َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، 

أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ : أَْهِلِه َمَسَحُه بَِيمِينِِه َوَيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا اشَْتكَى أََحٌد ِمْن : 
  .اْشِف أَْنَت الشَّاِفي الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُءَك شِفَاٌء الَ ُيَغاِدُر َسقًَما

لضَُّحى ، َوقَالَ الثَّْورِيُّ َوأَُبو َعوَاَنةَ َوَوْرقَاُء ، َرَواُه الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ َورََواُه َجرِيٌر َوغَْيُرُه َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن أَبِي ا
اِئيلَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َوقَالَ َجَماَعةٌ َعْن إِْسَر

َراِهيَم ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فََجَمَع بَْيَنُهَما َوكُلَُّها ِصحَاٌح َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َوإِْب
  ثَابَِتةٌ ، َوَرَوى َناِفعُ ْبُن ُعَمَر َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أَْخَرجَْناَها ِفي ِكَتابِ الدَُّعاِء

اخلالق وأنه املبدئ خلقه بال مثال واملعيد هلا بعد فنائها قال اهللا تعاىل خمربا عن قدرته  ذكر آية تدل على وحدانية
) ١(أمل يك نطفة من مين ميىن : على إحياء خلقه بعد موهتم وفنائهم وإعادته خلقهم بعد أن يصريوا رميما ورفاتا 

يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه  وهو الذي: وقال ، عز وجل ) ٢(وضرب لنا مثال ونسي خلقه : اآلية وقال 
  بيان ذلك من األثر) ٣(

__________  
  ٣٧: القيامة آية رقم : سورة ) ١(
  ٧٨: يس آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٧: الروم آية رقم : سورة ) ٣(

دَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخبََرَنا أَُبو الَْيَماِن ، َح: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَاالَ  - ١٤٥
نِ ُمطِْعمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي ُحَسْينٍ ، َحدَّثَنِي َناِفُع ْبُن ُجبَْيرِ ْب

كَذَّبَنِي اْبُن آَدَم َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك ، : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : لَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ ال: َعبَّاسٍ قَالَ 
ِلي : إِيَّاَي فَقَْولُُه نَ ، َوأَمَّا َشْتُمُه َوَشَتَمنِي َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك ، فَأَمَّا َتكِْذيُبهُ إِيَّاَي ، فََزَعَم أَنِّي الَ أَقِْدُر أَنْ أُعِيَدُه كََما كَا

  َولٌَد ، َوسُْبحَانِي ِمْن أَنْ أَتَِّخذَ َصاِحَبةً أَْو َولَدًا

َعْن أَبِي يُوُنَس  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َنا يُوُنُس ، َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، - ١٤٦
كَذََّبنِي َعْبِدي َولَمْ َيكُْن لَُه أَنْ ُيكَذِّبَنِي ، َوَشَتمَنِي : قَالَ اللَُّه : َريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َعْن أَبِي ُه

نِي ، وَلَْيَس آِخُر الَْخلْقِ أَْهَونَ َعلَيَّ أَنْ لَْن ُيعِيدَنِي كَالَِّذي َبدَأَ: َولَْم يَْنَبِغي لَهُ أَنْ َيْشُتَمنِي ، فَأَمَّا َتكِْذيُبُه إِيَّاَي فَقَْولُُه 
اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ، َوأََنا اللَُّه الصََّمُد لَْم أَِلْد وَلَمْ : أُِعيَدُه ِمْن أَوَِّلِه ، فَقَْد كَذَّبَنِي إِنْ قَالَ َهذَا ، َوأَمَّا َشْتُمُه إِيَّاَي فََيقُولُ 



  .أُولَْد
  َناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوَعْنُه َجَماَعةٌَرَواُه أَُبو الزِّ

__________  
وقيل الذي . وقيل هو الذي ال جَْوف له. وقيل هو الدائُم الباقي. السَّيد الذي انتهى إليه السُّوَدد: الصمد ) ١(

  .أي يُقَْصُد: ُيْصَمدُ يف احلوائج إليه 

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخبََرَنا َيْعلَى ، َحدَّثََنا : ْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم قَاالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّ - ١٤٧
َعلَى الَْعاصِ كُْنُت َرُجلًا قَْيًنا ، َوكَانَ ِلي : اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َخبَّابِ ْبنِ اَألَرتِّ ، قَالَ 

َواللَِّه الَ أَكْفُُر بِِه : الَ أُْعطِيَك حَتَّى َتكْفَُر بُِمحَمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم فَقُلُْت : ْبنِ َواِئلٍ َدْيٌن فَأََتْيُتهُ أََتقَاضَاُه ، فَقَالَ 
ثَمَّ َمالًا وََولًَدا فَأُْعِطيَك ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَفَرَأَْيتَ  فَإِنِّي إِذَا ُمتُّ ثُمَّ ُبِعثُْت كَانَ ِلي: َحتَّى َتمُوَت ثُمَّ ُتْبَعثَ قَالَ 

  الَِّذي كَفََر بِآيَاِتَنا َوقَالَ ُألوَتَينَّ َماال وََولَدًا
__________  

  احلداد والصائغ: القني ) ١(
  ٧٧: مرمي آية رقم : سورة ) ٢(

ول قال اهللا تعاىل خمربا عن إميان إبراهيم ، عليه السالم ، باهللا ، عز ذكر استدالل من مل تبلغه الدعوة ومل يأته رس
  )١(إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني : وجل قبل الرسالة 
__________  

  ٧٩: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

دَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَخَْبَرَنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّادُ ْبُن أَُساَمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َح: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ١٤٨
اِطبٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، وََيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َح

َخَرجَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْرِدِفي ، فَذََبْحَنا لَُه َشاةً ثُمَّ َصَنْعَناَها لَُه ، : ْيٍد ، َعْن أَبِيِه زَْيِد ْبنِ حَارِثَةَ قَالَ َز
ِه صلى اهللا عليه وسلم َيِسُري َوُهَو ُمْرِدِفي ِفي َحتَّى إِذَا َنِضَجِت اسَْتْخَرْجُتَها ، فََجَعلَْناَها ِفي َسفَْرِتَنا ثُمَّ أَقَْبلَ َرسُولُ اللَّ

يَّا صلى اهللا عليه وسلم أََحُدُهَما َيْومٍ َحارٍّ ِمْن أَيَّامِ َمكَّةَ ، َحتَّى إِذَا كُنَّا بِأَْعلَى الَْواِدي لَِقَيُه َزْيدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ فََح
أََما َواللَّهِ : َماِلي أََرى قَْوَمَك قَدْ َشنِفُوا لََك ، قَالَ : لَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم الْآَخرَ بَِتِحيَِّة الَْجاِهِليَِّة ، فَقَا

ى قَِدْمُت َعلَى ِغي َهذَا الدِّيَن حَتَّإِنَّ ذَِلكَ لَِمنِّي لَِغْيرِ نَاِئلٍَة كَاَنْت مِنِّي إِلَْيهِْم ، َولَكِنِّي أََراُهْم َعلَى َضالَلٍَة ، فَخََرْجُت أَْبَت
  َما َهذَا بِالدِّينِ الَِّذي أَْبتَِغي ، فَخََرْجُت: أَْحبَارِ يَثْرَِب ، فََوَجْدتُُهْم َيعُْبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت 

َما َهذَا بِالدِّينِ الَِّذي أَْبَتِغي ، : ، َوُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت  َحتَّى أَقَْدَم َعلَى أَْحبَارِ فََدٍك فََوَجْدتُُهْم َيعُْبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ
قُلُْت َما َهذَا بِالدِّينِ الَِّذي فََخَرْجُت حَتَّى أَقُْدَم َعلَى أَحَْبارِ أَْيلَةَ فََوَجدُْتُهْم يَْعُبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، وَُيْشرِكُونَ بِِه ، فَ

إِنََّك َتسْأَلُ َعْن ِدينٍ َما َنْعلَُم أََحًدا َيْعُبدُ اللََّه بِِه إِالَّ شَْيًخا بِالْجَزِيَرِة ، : الَ ِلي َحْبٌر ِمْن أَْحَبارِ أَْهلِ الشَّامِ أَْبتَِغي ، فَقَ
ِفي َضالَلٍ ، إِنَّكَ لََتْسأَلُ َعْن ِدينٍ ُهَو  إِنَّ كُلَّ َمْن َرأَْيَت: فََخَرْجُت حَتَّى قَِدْمُت ، فَأَْخبَْرُتُه بِالَِّذي خََرْجُت لَُه ، فَقَالَ 

ِه ، اْرجِْع إِلَْيِه فََصدِّقْهُ ِديُن اللَِّه ، َعزَّ َوَجلَّ ، وَِديُن َمالَِئكَِتِه ، َوقَْد َخَرَج ِمْن أَْرِضَك نَبِيٌّ ، أَْو ُهَو َخارٌِج َيْدُعو إِلَْي
فَأَنَاَخ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم الَْبِعَري وَلَْم أُِحسَّ َنبِيا َبْعُد ، ثُمَّ : ْعُت ، قَالَ َواتَّبِْعُه َوآِمْن بَِما َجاَء بِِه ، فََرَج



لُ اللَّهِ طَافُوا فَطَاَف َرسُوَتفَرَّقَْنا ، َوكَانَ َصَنَماِن ِمْن ُنحَاسٍ ُيقَالُ لَُهَما إَِساَف َوَناِئلَةَ ، َيتََمسَّحُ بِهَِما الُْمْشرِكُونَ إِذَا 
الَ َتَمسَُّه ، : صلى اهللا عليه وسلم َوطُفُْت َمَعُه ، فَلَمَّا َمَرْرُت َتَمسَّْحتُ بِِه فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  فَطُفَْنا ، فَقُلُْت

فََوالَِّذي ُهَو : أَلَْم ُتْنَه ؟ قَالَ زَْيٌد : عليه وسلم  لَأََمسَّنَُّه حَتَّى أَْنظَُر َما َيقُولُ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا: ِفي َنفِْسي 
 وَأَنَْزلَ َعلَْيِه الْكَِتاَب ، َومَاَت أَكَْرَمُه َوأَْنَزلَ َعلَْيِه الِْكتَاَب َما اْسَتلََم َصَنًما حَتَّى أَكَْرَمُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، بِالَِّذي أَكَْرَمُه

يَأِْتي َيْوَم الِْقَياَمةِ : أَنْ ُيْبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم زَْيُد ْبُن َعْمرٍو قَْبلَ 
زَْيِد ْبنِ َحارِثَةَ يَد ، َعْن أُمَّةً َوْحَدُه َهذَا َحدِيثٌ َمْشهُوٌر ، َوَروَاُه الْقَْعَنبِيُّ َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ يَزِ
َوأَُراهُ َسِمَعُه ِمْن أَبِيِه : الَ بِطُوِلِه َنْحَو َمْعَناُه ، َوَرَواُه مُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، أَنَّ َزْيدِ ْبنِ َعْمرٍو قَ

َخاِلٍد ، َورََواُه أَُبو ُمْصَعبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ِديَنارٍ بِطُوِلِه ، رََواُه إِْبَراِهيُم ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن ُوَهْيبِ ْبنِ 
ْن أَبِيِه بِطُوِلِه وَلَْم َجِميًعا ، َعْن ُموَسى ، َوَروَاُه اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َع

رَأَْيتُ : ، َوَرَواهُ اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ قَالَْت َيُشّك َعْن ُموَسى 
  زَْيَد ْبَن َعْمرِو

حَْيى ْبُن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ْبنِ ُنفَْيلٍ ِفي الَْجاِهِليَِّة ِعْنَد الْكَْعَبِة بِطُوِلِه ، َوِفيِه أَْبيَاُت ِشْعرٍ َورََواُه َي
، َوَهِذِه أََسانِيٌد ِفيَها ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه بِطُوِلِه ، َوَرَوى ِمْن َحِديِث ِعكْرَِمةَ َوالضَّحَّاِك ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بِطُوِلِه 

  نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَحِديِث ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمٍَمقَالٌ إِالَّ َحِديِث َيحَْيى ْب
__________  

  محله خلفه: أردفه ) ١(
  أبغضوك: شنفوا لك ) ٢(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٣(

عرفة اهللا ، عز وجل ووحدانيته كاملعاند قال اهللا تعاىل خمربا عن ضاللتهم ذكر الدليل على أن اجملتهد املخطئ يف م
قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا : ومعاندهتم 

لكتاب كان أوائلهم كفرة أهل ا: وقال علي بن أيب طالب ، رضي اهللا عنه ملا سئل عن األخسرين أعماال فقال ) ١(
على حق ، فأشركوا برهبم عز وجل وابتدعوا يف دينهم ، وأحدثوا على أنفسهم ، فهم جيتمعون يف الضاللة ، 

وحيسبون أهنم على هدى ، وجيتهدون يف الباطل وحيسبون أهنم على حق ، ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون 
  منهم أهل حروراءوقال علي رضي اهللا عنه . أهنم حيسنون صنعا 
__________  

  ١٠٣: الكهف آية رقم : سورة ) ١(

أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ، أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٤٩
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ الَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : ا َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ قَالَ َهذَا َم: َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 

  لِ النَّارَِيْسَمُع بِي َرُجلٌ ِمْن َهِذِه اُألمَِّة َوالَ َيهُوِديٌّ َوالَ َنصَْرانِيٌّ ، ثُمَّ لَْم ُيْؤِمْن بِي إِالَّ كَانَ ِمْن أَْه
َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبَرَنا : أَْخَبرََنا أَُبو الطَّاِهرِ أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو قَالَ  - ١٥٠



: اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن أَبِي يُوُنَس ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ 
بِالَِّذي أُْرِسلْتُ بِِه إِالَّ كَانَ  َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، َما َيْسَمُع بِي ِمْن َهِذهِ اُألمَِّة ِمْن َيُهوِديٍّ أَْو َنْصرَانِيٍّ َيُموُت وَلَْم ُيْؤِمْن

  ِمْن أَْهلِ النَّارِ

: ُحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َوأَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعاِصمٍ قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْ - ١٥١
، َعْن إِْسَماِعيلَ السُّدِّيِّ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَسَْباطُ ْبُن َنْصرٍ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ النُّْعَماِن ، قَاالَ 

لَْمانَ الْفَارِِسيَّ َرِضَي ، َعْن أَبِي َماِلٍك ، َوأَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوَعْن ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َس
كَاُنوا َيُصوُمونَ : سلم إِذْ ذَكََّرُه أَْصَحاَبُه ، فَأَْخَبَرُه َخَبَرُهْم فَقَالَ اللَُّه َعْنُهْم ، َبْيَنا ُهَو ُيَحدِّثُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و

َيا َسلَْمانُ : صلى اهللا عليه وسلم  َوُيَصلُّونَ َوَيْشَهُدونَ أَنََّك َسُتْبَعثُ َنبِيا ، فَلَمَّا فََرغَ َسلَْمانُ ِمْن ثََناِئِه َعلَيْهِْم قَالَ النَّبِيُّ
لَْو أَْدَركُوكَ َصدَّقُوَك َواتََّبعُوَك ، فَأَنَْزلَ اللَّهُ : أَْهلِ النَّارِ ، فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى َسلَْمانَ ، َوكَانَ قَْد قَالَ لَُه َسلَْمانُ  ُهْم ِمْن

آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَكَانَ إَِميانُ الَْيُهودِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنَّصَاَرى وَالصَّابِِئَني َمْن : َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه 
  َمْن َتَمسَّكَ بِالتَّْوَراِة َوأََخذَأَنَُّه َمْن َتَمسَّكَ بِالتَّْوَراِة َوُسنَِّة مُوَسى َحتَّى َجاَء ِعيَسى ، فَلَمَّا َجاَء ِعيَسى َعلَْيِه السَّالَُم كَانَ 

ى ْعُهَما وَلَْم َيتَْبْع ِعيَسى كَانَ هَاِلكًا ، َوإَِميانُ النََّصاَرى َمْن َتَمسََّك بِاِإلْنجِيلِ ِمنُْهْم َوشََراِئعِ ِعيَسُسنَّةَ ُموَسى َولَْم َيَد
َما كَانَ َعلَْيِه ِمْن ْع كَانَ ُمْؤِمًنا َمقُْبولًا ِمْنُه ، حَتَّى َجاَء ُمحَمٌَّد صلى اهللا عليه وسلم فََمْن لَْم يَْتَبْع ُمحَمًَّدا ِمنُْهْم وََيَد

  ُسَننِ ِعيَسى وَاإلِْنجِيلِ كَانَ َهاِلكًا
__________  

  :سورة ) ١(
وهللا : ذكر معرفة أمساء اهللا عز وجل احلسنة اليت تسمى هبا وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر قال اهللا تعاىل 

هل تعلم أحدا يقال : معناه : قال ابن عباس ) . ٢(يا هل تعلم له مس: اآلية ، وقال ) ١(األمساء احلسىن فادعوه هبا 
هللا تسعة وتسعون امسا ، مائة إال واحد ، من أحصاها دخل : اهللا ، غريه ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : له 
  اجلنة

__________  
  ١٨٠: األعراف آية رقم : سورة ) ١(
  ٦٥: مرمي آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن : دُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ْبنِ َمْعِقلِ ْبنِ سَِناٍن قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّ - ١٥٢
ِللَِّه َعزَّ : سلم قَالَ أََنسٍ ، َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه و

  َوَجلَّ ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ اْسًما ، مِائَةٌ إِالَّ َواِحٌد ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ
__________  

  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

دُ اللَِّه ْبُن رَْوحٍ الَْمدَاينِيُّ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْب: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٥٣
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  ْسَعةٌ َوِتْسُعونَ اْسًما ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَإِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِت



__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

َنا أَُبو حَاِتمٍ َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوٍف ح َوأَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ قَالَ  - ١٥٤
َألعَْرجِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَمُ ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ ا: الرَّازِيُّ قَاالَ 

ِللَِّه َتعَالَى ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسًما ، ِمائَةً غَْيَر وَاِحٍد ، إِنَُّه إِنَّ : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  .وِْتٌر ُيِحبُّ الْوِْتَر ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ

، ِمنُْهُم اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوالُْمِغَريةُ ْبنُ  َرَواُه الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َوَعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُشَعْيبٍ رََواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي الزَِّناِد
  َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوغَْيُرُهَما

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

ُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا بِْش: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  - ١٥٥
قَالَ : َرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اللَِّه ْبُن الزُّبَْيرِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْي

َعةً وَِتْسِعَني اْسًما ، ِمائَةً غَْيَر وَاِحٍد ، َمْن َحِفظََها َوَمْن أَْحَصاَها َدَخلَ إِنَّ ِللَِّه ِتْس: َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ْم ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َوَعْبدُ الَْجنَّةَ َمْشهُوٌر َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َوَرَوى َهذَا َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُهْرُمَز اَألعَْرجِ َجَماَعةٌ ، ِمنُْه

 الُْمَسيِّبِ ، وَأَُبو ِه ْبُن الْفَْضلِ ، َوُروَِي َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِمْن طُُرقٍ ِفيَها َمقَالٌ ، مِْنُهْم َعطَاُء ْبُن َيسَارٍ ، َوَسعِيُد ْبُناللَّ
  َسلََمةَ ، َوِعَراُك ْبُن َماِلٍك ، وَُمَحمَُّد ْبُن جَُبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، وَأَُبو َراِفعٍ الصَّائِغُ

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٥٦
إِنَّ : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : قَالَ  َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبِِّه

  ٌر ُيِحبُّ الْوِتَْرِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِتْسَعةً َوِتْسِعَني اْسًما ، ِمائَةً إِالَّ وَاِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ ، إِنَُّه وِْت
__________  

  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب قَالَ  - ١٥٧

ٍن ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْوٍن ، َوِهَشاُم ْبُن َحسَّا
غَْيَر إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسًما ، مِائَةً : صلى اهللا عليه وسلم ، َرفََعُه ِهَشاٌم وَلَْم َيْرفَْعُه اْبُن َعْوٍن ، أَنَُّه قَالَ 

  .َواِحٍد ، َمْن أَْحَصاَها كُلََّها َدَخلَ الَْجنَّةَ
إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َرَواُه أَُبو أَُميَّةَ َعْن َرْوحٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن َمْرفُوًعا َوَرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن ، مِْنُهْم 

  ُن الَْحارِِثَوالنَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َوخَاِلُد ْب
__________  



  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف الْفَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ قَالَ  - ١٥٨

ِللَِّه : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، 
  .ِتْسَعةٌ وَِتْسِعَني اْسًما ، مِائَةٌ إِالَّ َواِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ

  ْوُف ْبُن أَبِي َجِميلَةَ ، َوَمطٌَر الَْورَّاُقَرَواُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَرَواُه قََتاَدةُ ، َوَع
__________  

  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(
 َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن غَاِلبِ ْبنِ حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ: أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْعطَّاُر ، بِِمْصَر قَالَ  - ١٥٩

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا َعْوُف ْبُن أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
َدَخلَ الَْجنَّةَ َرَواهُ النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ،  ِللَِّه ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ اْسًما ، ِمائَةٌ إِالَّ وَاِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها: صلى اهللا عليه وسلم 

  َوَرَواُه قََتاَدةُ ، َوأَيُّوُب ، َوخَاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن
__________  

  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

، وقال ) ١(ولذكر اهللا أكرب : ذكر معرفة اسم اهللا األكرب الذي تسمى به وشرفه على األذكار كلها فقال عز وجل 
يا : ، وقال ) ٣(وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا : ، وقال ) ٢(فاعلم أنه ال إله إال اهللا : لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

، فامسه اهللا معرفة ذاته ، منع اهللا عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من ) ٤(أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا 
، أو يدعى بامسه إله من دونه ، جعله أول اإلميان ، وعمود اإلسالم ، وكلمة احلق واإلخالص ، وخمالفة  خلقه

األضداد واإلشراك فيه ، حيتجز القاتل من القتل ، وبه يفتتح الفرائض ، وتنعقد األميان ، ويستعاذ من الشيطان ، 
  وبامسه يفتتح وخيتم األشياء ، تبارك امسه وال إله غريه

__________  
  ٤٥: العنكبوت آية رقم : سورة ) ١(
  ١٩: حممد آية رقم : سورة ) ٢(
  ١٨٠: األعراف آية رقم : سورة ) ٣(
  ٤١: األحزاب آية رقم : سورة ) ٤(

ثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّ: َحدَّثََنا َشاذَانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ١٦٠
إِنَّ اللََّه : َسِمْعُت أََبا هَُرْيَرةَ ، َيقُولُ ، َرفََعُه قَالَ : َسِمْعتُ اَألغَرَّ أََبا ُمْسِلمٍ ، َيقُولُ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ قَالَ 

َصَدَق َعْبِدي ، َوإِذَا : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد قَالَ : ا قَالَ َعزَّ َوَجلَّ ُيَصدُِّق الَْعْبدَ بِخَْمسٍ َيقُولُُهنَّ ، إِذَ
بِي َوَحدَّثَنِي أَُبو َجعْفَرٍ الْفَرَّاُء ُمَؤذِّنُ أَ: َصَدَق ، قَالَ أَُبو إِْسَحاَق : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ شَرِيَك لَُه قَالَ : قَالَ 

فَلَِقيُت أََبا َجْعفَرٍ فَسَأَلُْتُه ، : َمْن قَالَ ِفي َمَرِضهِ لَْم تََمسَُّه النَّاُر قَالَ ُشْعَبةُ : إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 
فُوًعا ، َعْن ُشْعَبةَ ، َوَرَواهُ ُزَهْيٌر وَإِسَْرائِيلُ َوَماِلُك ْبنُ فََحدَّثَنِي َعنِ اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َروَاُه النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ َمْر

  ِمْغَولٍ َوغَْيُرُهْم َوَحمَْزةُ الزَّيَّاُت َعْن أَبِي إِْسحَاَق َمْرفُوًعا أََتمَّ ِمْن َحِديثِ ُشْعبَةَ



ا أَُبو َمْسعُوٍد أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ َحدَّثََن: أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ النَّْضرِ قَالَ  - ١٦١
ةُ ْبُن َحبِيبٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد الَْحارِِثيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا َحْمَز: ْبنِ ُيوُسَف قَالَ 

هَِدا َعلَى َرسُولِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ ، أَنَُّه َشهَِد َعلَى أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوأَبِي َسِعيدٍ أَنَُّهَما َش الزَّيَّاُت
َصَدَق عَْبِدي الَ إِلََه إِالَّ : اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا قَالَ الْعَْبُد الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه ، قَالَ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه قَالَ 

الَ إِلَهَ : َصَدَق َعْبِدي الَ إِلََه إِالَّ أََنا َوأََنا أَكَْبُر ، َوإِذَا قَالَ : الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر قَالَ اللَُّه : أََنا َوْحِدي ، وَإِذَا قَالَ 
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ، َيقُولُ : الَ إِلََه إِالَّ أََنا الَ شَرِيَك ِلي ، َوإِذَا قَالَ : رِيَك لَُه قَالَ اللَُّه إِالَّ اللَُّه الَ َش

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوالَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ :  َصَدَق َعْبِدي الَ إِلََه إِالَّ أََنا ِلي الُْملُْك وَِلَي الْحَْمُد ، َوإِذَا قَالَ: اللَُّه َتعَالَى 
  ثُمَّ قَالَ َشْيئًا لَْم أَفَْهْمُه ،: َصَدَق َعْبِدي الَ إِلََه إِالَّ أََنا َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِي قَالَ : َيقُولُ : قَالَ 

  َمْن ُرزِقَُهنَّ ِعْنَد َمْوِتِه الَ تََمسُُّه النَّاُر: الَ ؟ قَالَ أَيُّ َشْيٍء قَ: فَقُلُْت ِلأَبِي َجعْفَرٍ الْفَرَّاِء 
  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن أدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال اهللا

ثََنا اْبُن ُوَهْيبٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّ: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو طَاِهرٍ قَالَ  - ١٦٢
 َوَسلَّْم ، َوَعْن َماِلِك ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  أََنسٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ
بِحَقَِّها َوِحَسابُُهمْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه فَقَْد َعَصُموا ِمنِّي ِدَماءَُهْم َوأَْموَالَُهْم إِالَّ : النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوا 

  َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
__________  

  محى ومنع وحفظ: عصم ) ١(
  بين اإلسالم على شهادة أن ال إله إال اهللا: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْسَماعِيلَ ، : ُن أَحَْمَد ، قَاالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ الُْمْسَتْمِليُّ ، َوَعْبُد اللَِّه ْب - ١٦٣
بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ النَّ

ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، َوإِقَاَمِة الصَّالَِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَصْومِ َرَمَضانَ ، َوَحجِّ َشَهاَد: ُبنَِي اِإلْسالَُم َعلَى َخْمسٍ : 
  الْبَْيِت

  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو : إِْسَماعِيلَ قَالَ  أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ - ١٦٤

ُن َمْن كَانَ ُيْؤِم: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيِّ قَالَ 
ْحِسْن إِلَى جَارِِه ، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو لَِيْسكُْت ، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَلُْي

  بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَمانِ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َصفَْوانَ قَالَ : ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب قَالَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن  -١٦٥
ُسفَْيانَ ْبَن َعْبِد اللَِّه  ، أَنَّ الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن َماِعزٍ

قُلْ رَبَِّي اللَُّه ثُمَّ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، ُمْرنِي بِأَْمرٍ اعَْتِصُم بِِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : قُلُْت : الثَّقَِفيَّ قَالَ 
  .اْستَِقْم



َسْعٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َماِعزٍ ، َوَروَاُه ُعْرَوةُ  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوقَالَ إِبَْراِهيمُ ْبُن
  ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َوقَْد َتقَدََّم طُُرقُُه ِفي ِكتَابِ اِإلَمياِن

مَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَح: أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْنصُورٍ قَالَ  -١٦٦
َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ قَالَ : َوأَخَْبَرَنا أَْحَمُد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َمْعُروٍف ، وَأَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ، قَاالَ 

الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ِسَناِن ْبنِ أَبِي ِسَناٍن ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد : الَْيَماِن قَالَ 
، فَأَْدَركَْتُهُم الْقَاِئلَةُ فَجِئَْنا النَّبِيَّ صلى اهللا  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم غََزا غَْزَوةً ِقَبلَ َنْجٍد

اللَُّه ثَالَثًا : َمْن َيْمنَُعَك ِمنِّي ؟ فَقُلُْت : إِنَّ َهذَا اْخَتَرطَ َسْيِفي فَقَالَ : عليه وسلم َوَبْيَن َيَدْيِه أَْعرَابِيٌّ َجاِلٌس ، فَقَالَ 
صلى اهللا عليه وسلم ، َروَاُه إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرٍ ،  فََشاَمُه َولَْم يَُعاِقْبُه النَّبِيُّ

  َوَرَواُه َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرٍ

َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَبُو : الصَّفَّاُر ، قَاالَ  أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْنصُورٍ ، َوأَحَْمُد ْبُن ُعَبْيٍد -١٦٧
أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َيعْنِي : الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر 

 أَْو إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم ، َمْن كَانَ َحالِفًا فَلَْيْحِلْف بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: ِضَي اللَُّه َعْنُه ِلُعَمَر َر
  .ِلَيْسكُْت

  ذَكَْرَناَها ِفي غَْيرِ َهذَا الْمَْوضِعِ َرَواُه أَيُّوُب َوُعَبْيُد اللَِّه َوَماِلٌك َوغَْيرُُهْم َوَجَماَعةٌ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف قَالَ  -١٦٨

كُْنُت َجاِلًسا َمَع اْبنِ ُعَمَر ِفي َحلْقٍَة : نِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعبَْيَدةَ قَالَ ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوكِيُع ْبُن الْجَرَّاحِ ، َع
َهِذِه كَاَنْت َيِمَني ُعَمَر فََنَهاُه النَّبِيُّ صلى اهللا : َوأَبِي ، فََرَماُه بِالَْحَصى َوقَالَ : فََسِمَع َرُجلًا ، ِفي َحلْقٍَة أُْخَرى َيقُولُ 

  .إِنََّها ِشْرٌك: سلم َوقَالَ عليه و
   اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِشْرٌكَرَواُه الَْحَسُن ْبُن ُعَبْيدِ اللَِّه َوغَْيُرُه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُعبَْيَدةَ ، فَقَالَ كُلُّ َيِمنيٍ ُيْحلَُف بَِها ُدونَ

اذكروا اهللا ذكرا كثريا : مور قال تعاىل اذكروا اسم اهللا على مجيع األ: قول النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
)١(  

__________  
  ٤١: األحزاب آية رقم : سورة ) ١(

: َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النَُّعْيِليُّ قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْهِديٍّ قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٦٩
أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمرَ بِاَألْبوَابِ أَنْ ُتْغلََق : لَى َمْعِقلِ ْبنِ ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ قََرأُْت َع
بِْسمِ اللَِّه : َنعْرُِض َعلَْيِه فَأَْعرِْض َعلَْيِه َوقُلْ  بِْسمِ اللَِّه َولَْو لَْم َنجِدْ إِالَّ ُعوًدا: بِاْسمِ اللَِّه َوُيغَطَّى اِإلَناُء َوَنقُولَ : َوَيقُولَ 

  بِْسمِ اللَِّه: َوأَطِْفِئ الِْمْصَباَح َوقُلْ 
، َحدَّثََنا ُنَصْيرُ  َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحازِمٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الَْعطَّاُر ، قَاالَ  - ١٧٠

أَعْرِْض َعلَْيِه ُعوًدا : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َسِمْعتُ أََبا الزَُّبْيرِ ، َيذْكُُر َعْن َجابِرٍ : ْبُن أَبِي اَألْشَعِث قَالَ 
  َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ



َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيدٍ الَْهَروِيُّ قَالَ : نِ َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْب - ١٧١
، َعْن ُعْرَوةَ ،  يِّ ، َعْن أَبِيِهْبُن الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ الْكُوِف

  كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيذْكُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َجِميعِ أَْحيَانِِه: َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 
: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َسعِيٍد قَالَ :  أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبدَُوْيِه النَّْيَسابُورِيُّ ، َوَجَماَعةٌ قَالُوا - ١٧٢

ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعنِ الَْعالَِء 
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َيِسُري ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ فََمرَّ َعلَى َجَبلٍ ُيقَالُ لَُه َحْمدَانُ ، فَقَالَ : لَ أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَا

  للََّه كَِثًريا َوالذَّاكَِراِتالذَّاكِرِيَن ا: َوَما الُْمفَرُِّدونَ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ِسُريوا ، َهذَا َحْمَدانُ َسَبَق الُْمفَرُِّدوِن قَالُوا : 
املسلم يكفيه امسه ، فإذا : ذكر اسم اهللا عز وجل على الذبائح وعند األكل والشرب والوضوء ، وقال ابن عباس 

  نسي عند الذبح فليسم اهللا إذا أكل

رٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن أَبِي َنْص - ١٧٣
ِفي اَألْضَحى َبْعَد الصَّالَِة َمْن لَْم : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت جُْنُدَب ْبَن َعْبدِ اللَِّه ، َيقُولُ : قَالَ 

  َعزَّ َوَجلَّ َرَواهُ َجَماَعةٌ َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ َيذَْبْح فَلَْيذَْبْح َعلَى اْسمِ اللَِّه
، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ،  أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ - ١٧٤

َنظََر أَْصحَاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُضوًءا فَلَْم : ةَ ْبنِ ِدَعاَمةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َوقََتاَد
ِذي َهاُهَنا َماٌء ، فََرأَْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَضعَ َيَدُه ِفي اِإلَناِء الَّ: َيجُِدوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِعْنِد آِخرِِهْمتََوضَّئُوا بِْسمِ اللَِّه فَرَأَْيُت الَْماَء َيفُوُر َبْيَن أَصَابِِعِه وَالْقَْوُم َيتََوضَّئُونَ حَتَّى تََوضَّئُوا ِمْن : ِفيِه الَْماُء فَقَالَ 

َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيمُ : يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ قَالَ َوأَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعِل - ١٧٥
َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، : ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، قَالُوا 

أَصَاَبَنا َعطٌَش فَأََتْيَنا إِلَى : َسِمْعتُ َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه قَالَ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد قَالَ  َوُحَصْينِ ْبنِ
ُعُيونٌ ِمْن َخلَلٍ ، َوقَالَ  َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فََوَضَع َيَدُه ِفي تَْورٍ ِمْن َماٍء ، فََجَعلَ الَْماُء َيثُوُر كَأَنَُّه

اذْكُُروا : فَقَالَ : ُخذُوا بِْسمِ اللَِّه َوقَالَ أَُبو الَْولِيِد : َيْنُبُع ِمْن َبْينِ أَصَابِِعِه كَأَنَُّه الُْعُيونُ ، فَقَالَ : ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ 
كَْم كُْنُتْم ؟ فَقَالَ : َوِفي َحِديِث َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، فَقُلُْت ِلَجابِرٍ : الَ ُشْعَبةُ فَشَرِْبَنا َحتَّى َوسَِعَنا َوكَفَاَنا قَ: اْسَم اللَِّه قَالَ 

ْن َر التَّْسِمَيةَ ورواه مجاعة َعكُنَّا أَلْفًا َولَْو كُنَّا َخْمَسمِائَِة أَلْفٍ لَكَفَاَنا ، رََواُه ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ َوَعِليُّ ْبُن الَْجْعِد َوذَكَ: 
ُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، كَذَِلكَ َرَواهُ ُحَصْينٍ وَلَْم َيذْكُُروا التَّْسِمَيةَ ، ِمْنُهمْ َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َوَعْبُد اللَِّه ْبُن إِْدرِيَس َوسَُوْيُد ْب

  َجرِيٌر َوغَْيُرُه ،

  َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َساِلمٍ وَلَْم َيذْكُُروا التَّْسِميَةَ
__________  

  وعاء مصنوع من احلجارة أو غريها: التور ) ١(
  ينبع بشدة: يثور ) ٢(

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَُعْيبٍ ، أَْخَبرََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيٍد ، َوَحمَْزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  - ١٧٦
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصهَْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َحدَّثَنا َعْبُد الْوَارِثِ ْبُن 



  أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الُْخُبِث وَالَْخبَاِئِث: وسلم إِذَا َدَخلَ الَْخالََء ، قَالَ 
__________  

  ذكران الشياطني: اخلبث ) ١(
  املراد إناث الشياطني :اخلبائث ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبِ ْبنِ َبْحرٍ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ ، بِِمْصَر قَالَ  - ١٧٧
ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَْخبََرَنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا النَّْضُر : النََّساِئيُّ قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ َناًسا ِمَن : أَنَّ َناًسا ِمَن اَألْعرَابِ كَانُوا يَأُْتونَ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بِلُُحومٍ ، فَقَالُوا 
: وَنَنا بِلُُحومٍ َوالَ َنْدرِي أَذَكَُروا اْسمَ اللَُّه َعلَْيِه أَْم الَ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم اَألعَْرابِ كَانُوا يَأُْت

  اذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َوكُلُوا

  اغزوا بسم اهللا ، قاتلوا من كفر باهللا عز وجل: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمراء السرايا 
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبدِ اللَِّه الْجَُمِحيُّ ح : رََنا أَُبو الْفَْضلِ الَْعبَّاُس ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْمَدانَ الَْمدِينِيُّ قَالَ أَْخَب - ١٧٨

َحدَّثََنا : الَْوهَّابِ ْبنِ حَبِيبٍ الْفَرَّاُء ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ : َوأَخَْبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْبصْرِيُّ قَالَ 
كَانَ : ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن يَزِيَد اَألْوِديُّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ

 سلم إِذَا َبَعثَ أَمًِريا َعلَى قَْومٍ أََمَرُه بَِتقَْوى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي خَاصَِّة نَفِْسِه َولِأَْصحَابِِه َعامَّةًَرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه و
  .اغُْزوا بِْسمِ اللَِّه َوِفي َسبِيلِ اللَِّه قَاِتلُوا َمْن كَفََر بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: ، َوقَالَ 

  ْعبَةَُرَواُه الثَّْورِيُّ َوُش
  أسلم عبدي واستسلم: إذا قال العبد ال قوة إال باهللا فقال اهللا تعاىل : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثَنَا  َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ،: أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ١٧٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ : َيحَْيى ْبُن أَبِي ُسلَْيمٍ قَالَ 

أَْسلَمَ : لَْجنَِّة ؟ الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه ، َيقُولُ اللَُّه أَالَ أَُعلُِّمَك ، أََو أَالَ أَدُلُُّك َعلَى كَِلَمٍة ِمْن َتْحِت الْعَْرشِ ِمْن كَْنزِ ا: وسلم 
ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن ُشْعَبةَ ،  َعْبِدي وَاْسَتْسلََم َهذَا ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ َرَواُه َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ الَْحَسنِ الْمِقَْسِميِّ ، َعْن َحجَّاجِ

أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ السَّاِئبِ ْبنِ َبَركَةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َوَروَاُه َجَماَعةٌ ، َعْن َوَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ 
؟ الَ حَْولُ َوالَ قُوَّةَ  أَالَ أَدُلَُّك َعلَى كَْنزِ الَْجنَِّة: ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي مُوَسى قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  إِالَّ بِاللَِّه َروَاُه أَيُّوُب وَالتَّْيِميُّ َوعَاِصٌم َوُعثَْمانُ ْبُن ِغَياٍث
  بسم اهللا أرقيك: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أَخَْبَرَنا : ا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ َحدَّثََن: أَْخَبرََنا أَُبو الْقَاِسمِ َحمَْزةُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الِْكنَانِيُّ بِِمْصَر قَالَ  - ١٨٠
َحدَّثَنِي أَُبو َنْضَرةَ الْعَْبِديُّ ، َعْن : ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َسعِيِد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ قَالَ 

: أَالَ أَْرقِيَك َيا ُمَحمَُّد ؟ قَالَ : رِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ جِْب
  بِْسمِ اللَِّه أَْرقِيَك ِمْن كُلِّ َشْيٍء يُْؤذِيَك َوِمْن َشرِّ كُلِّ نَفْسٍ َوَعْينٍ ، بِْسمِ اللَِّه أَْرِقيَك: َنَعْم قَالَ 

__________  
  َعوَّذه: رقاه ) ١(



  لقنوا أمواتكم ال إله إال اهللا ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
َمِلِك ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، َوأَخَْبَرَنا أَُبو َعاِمرٍ َعْبُد الْ: أَْخَبرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ الصَّبَّاحِ قَالَ  - ١٨١

قَالَ َرسُولُ : ْدرِيِّ قَالَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخ
  لَقُِّنوا أَمَْواَتكُمْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  التفيهم واإللقاء بالقول مشافهة حىت يُفَْهم وُيْدَرك: التلقني ) ١(

، َحدَّثََنا بِْشُر ْبنُ  أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ، أَخَْبَرَنا ُمَسدٌَّد - ١٨٢
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ الُْمفَضَّلِ ، َعْن ُعَم

  .لَقُِّنوا َموَْتاكُْم الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه
  َرَواُه الدَّرَاَورِْديُّ ، َعْن ُعَماَرةَ

__________  
  ء بالقول مشافهة حىت يُفَْهم وُيْدَركالتفيهم واإللقا: التلقني ) ١(

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَخَْبَرَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبنُ : أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٨٣
زِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي َحا

  لَقُِّنوا َموَْتاكُْم الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: 
__________  

  التفيهم واإللقاء بالقول مشافهة حىت يُفَْهم وُيْدَرك: التلقني ) ١(

َحدَّثََنا : الَ حَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى ح وَأَْخبََرنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراهِيَم قَأَْخَبرََنا أَ - ١٨٤
َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ،: أَُبو َمْسُعوٍد ، قَاالَ 

أََو َخْيٌر ِلي أَنْ أَقُولََها : قُلْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه فَقَالَ : ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعاَد َرُجلًا ِمْن بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ 
  َنَعْم: قَالَ 
َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، قَاالَ : َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َسيَّارٍ ح َوأَْخَبرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم قَالَ :  أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ قَالَ - ١٨٥

، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ أَبِي َعرِيبٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ: 
َمْن كَانَ آِخُر كَالَِمِه الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ صَاِلُح ْبُن َعرِيبٍ ِمصْرِيٌّ : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ 

  وَأَبِي عِيَسىَمْشُهوٌر تَقَدََّم ِذكُْرُه َوَهذَا ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ ، 

َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، ُموَسى ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ، ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ١٨٦
أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيِغُري : َي اللَُّه َعْنُه إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْن أََنسٍ َرِض

أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه : الِْفطَْرةُ فَقَالَ : اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، فَقَالَ : ِعْنَد الصُّْبحِ ، فَكَانَ َيْسَتِمُع فََسِمَع َرُجلًا َيقُولُ 
  َرْجَت ِمَن النَّارَِخ: ، فَقَالَ 

__________  
  النهب والوقوع على العدو بسرعة ، وقيل الغفلة: اإلغارة ) ١(



َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الَْحَسنِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسحَاَق السَّرَّاُج قَالَ  - ١٨٧
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ قَالَ ُمْسِلمٍ ، 

  .اللَُّه اللَُّه: َوأََحٌد ِفي اَألْرضِ َيقُولُ 
  ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍَرَواُه َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َعْن ثَابٍِت َورََواُه َجَماَعةٌ َعْن 

مها امسان رقيقان أحدمها أرق من اآلخر ، فقوله الرمحن : ومن أمساء اهللا عز وجل الرمحن الرحيم قال أهل التأويل 
هل : قوله عز وجل : جيمع كل معاين الرمحة من الرأفة والشفقة واحلنان واللطف والعطف قال عبد اهللا بن عباس 

: قال اهللا عز وجل : أحد يسمى الرمحن غريه ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليس: قال ) ١(تعلم له مسيا 
أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي وهذا اخلرب يدل على أن مجيع أفعال اهللا عز وجل مشتقة من 

ى أفعاله ، مبعىن أنه خيلق أمسائه خبالف املخلوق ، مثل الرازق واخلالق والباعث والوهاب وحنوها تقدم أمساؤه عل
  ويرزق ويبعث ويهب وحييي ومييت ، وأمساء املخلوق مشتقة من أفعاهلم

__________  
  ٦٥: مرمي آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن : قَالَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الِْمْصرِيُّ: أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر قَالَ  - ١٨٨
رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى : أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َسِمَع ُعبَْيَد اللَِّه ْبَن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َيقُولُ 

  أََنا الرَّْحَمُن أََنا الْمَاِلُك أَْيَن الَْجبَّاُرونَ أَْيَن الْمَُتكَبُِّرونَ: بَِيِدِه ، فََيقُولُ  يَأُْخذُ الَْجبَّاُر َسَموَاِتِه َوأَْرَضُه: الِْمْنَبرِ َوُهَو َيقُولُ 

: قَالَ َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َعْبِد اللَِّه : َحدَّثََنا قَطَُن ْبُن إِْبَراِهيَم قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٨٩
قَالَ النَّبِيُّ :  اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي

  أَثَْنى َعلَيَّ َعْبِدي: ُه َعزَّ َوَجلَّ الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ، قَالَ اللَّ: إِذَا قَالَ الَْعْبُد : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(
البالغ يف الرمحة أرحم الرامحني ، الرفيق الرقيق ويقال إهنما مبعىن رحيم : ومن أمسائه الرحيم قال أهل التأويل معناه 

عارة لعبيده إذا رحم ، اشتق له اسم الرحيم من فعله ورمحن وراحم ومثله عالم وعليم وعامل ، وهو من األمساء املست
  إذا رحم

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ١٩٠
ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ،  ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الْجَْعُد أَُبو

َبْت لَُه َحَسَنةٌ ، فَإِنْ إِنَّ رَبَّكُْم َعزَّ َوَجلَّ َرِحيٌم َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة فَلَْم َيْعَملَْها كُِت: ِفيَما ُيْرَوى َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ 
تَِبْت لَُه َحَسَنةٌ ، فَإِنْ َعِملََها َعِملََها كُِتَبْت لَُه َعْشٌر إِلَى َسْبِعمِائٍَة إِلَى أَْضَعاٍف كَثَِريٍة ، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة فَلَْم َيْعَملَْها كُ

  َوَجلَّ َولَْن َيْهِلَك َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ هَاِلٌك كُِتَبْت لَُه سَيِّئَةٌ َواِحَدةٌ أَوْ َيْمُحوَها اللَُّه َعزَّ

فَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ أَُبو َعِليٍّ الزَّْع - ١٩١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا : ا ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ قَالَ ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََن

  .ِتْسُعونَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِةإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق ِمائَةَ َرْحَمٍة فَِمْنَها َرْحَمةٌ بَِها يََترَاَحُم الَْخلُْق َوِتْسَعةٌ َو: عليه وسلم 



  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ التَّْيِميِّ ، َورََواُه الزُّْهرِيُّ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، : لَ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَا: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، بِِمْصَر قَالَ  - ١٩٢

اللَُّهمَّ اْرَحمْنِي َوُمَحمًَّدا َوالَ :  َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ أَعَْرابِيا قَالَ
  لَقَْد َتَحجَّْرَت وَاِسًعا يُرِيدُ َرْحَمةَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: ليه وسلم َتْرَحْم َمَعَنا أََحًدا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا ع

__________  
  ضيق بفهمه أمرا واسعا: حتجر ) ١(

ثَنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّ: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب قَالَ  - ١٩٣
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

اِحَدةً َبْيَن َخلِْقِه َيتََراَحُمونَ بَِها ، َوِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِتْسَعةً َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمائَةَ َرْحَمٍة ، فََوَضعَ َرْحَمةً َو: قَالَ 
  َوِتْسعَِني

: اسم امللك جيمع املالك وامللك واملليك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : امللك واملالك صفة ملكه قال أهل التأويل 
  ال ملك إال اهللا عز وجل وقد سأل به واستعاذ

َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّادٍ الطِّْهرَانِيُّ قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألشَْعِث ، قَالَ  - ١٩٤
أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ْيَرةَ َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَر: أَخَْبَرَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 

ْمالَكِ الَ َمِلَك إِالَّ اللَُّه َعزَّ أَغَْيظُ َرُجلٍ َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الْقَِياَمِة َوأَْخَبثُُه وأَغَْيظُُه َعلَْيِه َرُجلٌ َتسَمَّى َمِلَك اَأل: 
  َوَجلَّ

َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ، َعْن أَبِي َمَسرَّةَ قَالَ : ةُ قَالَ أَْخَبرََنا َخْيثََم - ١٩٥
َعْبُد مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ ، إِذَا قَالَ الْ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

  َمجَّدَنِي َعْبِدي: َيقُولُ اللَُّه َتَعالَى 
__________  

  ٤: الفاحتة آية رقم : سورة ) ١(
  عظمين وأثىن َعلَيَّ: جمدين ) ٢(

، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْبِد اللَِّه السُّلَِميُّ ،  َحدَّثََنا قَطَُن ْبُن إِْبَراِهيَم: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ١٩٦
إِذَا قَالَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا اْبُن طَْهَمانَ ، َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  َمجَّدَنِي َعْبِدي: زَّ َوَجلَّ الْعَْبُد َماِلِك َيْومِ الدِّينِ َيقُولُ اللَُّه َع
__________  

  ٤: الفاحتة آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَنا : َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : أَْخبََرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكَنانِيُّ قَالَ  -١٩٧
ثَنِي َعْبدُ اللَِّه ْبنُ ِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َحدََّعْبُد الصََّم

ِه الَِّذي كَفَانِي َوآَوانِي َوأَطَْعمَنِي الَْحْمدُ ِللَّ: ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ إِذَا َتبَوَّأَ َمْضَجَعُه 
 َربِّ كُلِّ َشْيٍء وَمِليِك َوَسقَانِي َوالَِّذي َمنَّ َعلَيَّ وأَفَْضلَ َوأَْعطَانِي فَأَجَْزلَ ، الَْحْمدُ ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ ، الَْحْمُد ِللَِّه



  نَّارِكُلِّ َشْيٍء وَإِلَِه كُلِّ َشْيٍء أَُعوذُ بَِك ِمَن ال
__________  

  أغناه عن احلاجة: كفاه ) ١(
ضم وانضم ، ومجع ، محى ، ورجع ، وَردَّ ، وجلأ ، واعتصم ، ووَاَرى ، وأسكن ، ويستخدم : أوى وآوى ) ٢(

  كل من الفعلني الزما ومتعديا ويعطي كل منهما معىن اآلخر
  اإلحسان واإلنعام: املن ) ٣(
  أكثر العطاء: أجزل ) ٤(

الرب ، رب كل شيء ومليكه وهو من األمساء املستعارة لعبده إذا ملك قيل ربه قال اهللا : اهللا عز وجل  ومن أمساء
قال فرعون وما رب العاملني قال رب السموات واألرض وما : عز وجل يف قصة موسى عليه السالم وفرعون 

محدين عبدي وقال : قال اهللا ) ٢(العاملني إذا قال رب : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١(بينهما إن كنتم موقنني 
  رب الناس اشف البأس: 

__________  

  ٢٣: الشعراء آية رقم : سورة ) ١(
  ٢: الفاحتة آية رقم : سورة ) ٢(

حَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُم: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، مَْولَى َبنِي هَاِشمٍ قَالَ  - ١٩٨
، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  أَْحَمُد ْبُن َداُوَد أَُبو َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه الْوَاسِِطيُّ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ

اللَُّهمَّ َربَّ السََّموَاِت َوَربَّ اَألْرضِ ، َوَربَّ : ا أََوى إِلَى ِفرَاِشِه َيقُولُ كَانَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَ: قَالَ 
  .ي َشرٍّ أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصَيِتِهكُلِّ َشْيٍء فَاِلَق الَْحبِّ َوالنََّوى َوُمنْزِلَ الْقُْرآِن َوالتَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ ِذ

  ْنُهَواُه ُوهَْيٌب َوغَْيُرُه َعْن ُسَهْيلٍ ، َورََواُه اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعَر
__________  

  مالك وقاهر فال نفع وال ضرر إال بإذنه: آخذ بالناصية ) ١(
الواحد األحد املوحد الذي يعبد بتوحيده ويشهد  معناه: األحد الصمد قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  له بالوحدانية

َحدَّثََنا اَألسَْوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َشاذَانُ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ١٩٩
: أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ ِمْغَولٍ ح وَأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ يُوُنَس قَالَ َشرِيُك ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن 

َحدَّثََنا مَاِلكُ : مِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ صَاِلحُ ْبُن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّالَ: َحدَّثََنا أَُسْيدُ ْبُن َعاِصمٍ قَالَ 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسِمَع َرُجلًا ، َيقُولُ : ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه 

لَْم َيِلْد َولَوْ ُيولَْد َولَمْ َيكُْن لََك كُفًُوا أََحٌد ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه بِأَنََّك الَ إِلََه إِالَّ أَْنتَ اَألَحُد الصََّمُد الَِّذي 
ْشُهوٌر َعْن َماِلكِ لَقَْد َدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بِاْسِمِه الَِّذي إِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب ، وَإِذَا ُسِئلَ بِهِ أَْعطَى َهذَا َحِديثٌ َم: وسلم 

ُن ُجَحاَدةَ ، َعنِ اْبنِ نِ ِمْغَولٍ َرَواهُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َماِلٍك ، ثُمَّ َسِمَعُه ِمْن َماِلٍك ، َورََواُه ُمَحمَُّد ْبْب
َحدَّثََنا : ُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدْه قَالَ َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه َوخَالَفَُهَما ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َوَحِديثُ َماِلٍك أَْشَبُه أَْخَبرََنا َعْب

  أَبُو



َحدَّثَنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُحَسْينٍ : أَْخبََرَنا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبدُ اللَِّه ْبُن َعْمرٍو قَالَ : َمْسُعوٍد أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت قَالَ 
لَ اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ َعِليِّ ْعنِ ِمْحَجنِ ْبنِ اَألْدَرعِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْبِد

َولَمْ َيكُْن لََك كُفًْوا أََحدٌ أَسْأَلَُك َيا اللَُّه اَألَحُد الصََّمُد الَِّذي لَمْ َتِلْد وَلَْم ُتولَُد : الَْمْسجَِد َوإِذَا بَِرُجلٍ َيْدُعو ، َيقُولُ 
  فَذَكََر بَِنْحوِِه

وقال أيب . الصمد الذي قد انتهى سؤدده وعنه مشهور : الصمد قال عبد اهللا بن مسعود : ومن أمساء اهللا عز وجل 
الصمد : الصمد الذي ال خيرج منه شيء ومل خيرج من شيء الذي مل يلد ومل يولد ، وقال ابن عباس : بن كعب 

  .الذي ال جوف له: أنه قال : ي يصمد إليه يف احلوائج ، وروي عن ابن عباس الذ
وروي عن جماهد وسعيد بن جبري وعطاء . وكذلك روي عن بريدة األسلمي وأيب هريرة وروي مرفوعا أيضا |

  .الذي ال يأكل الطعام« وقال عامر الشعيب . وعكرمة وعطية والضحاك وغريهم 
  .رج منه شيءالذي ال خي: وقال عكرمة |
  .الباقي بعد خلقه الدائم « وقال احلسن بن أيب احلسن |

معىن عامل وعالم وعليم باخللق : عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
 وعليم ويعلم أي وأفعاهلم قبل خلقهم ، فقال عز وجل عامل الغيب وعالم الغيوب وعليم بذات الصدور ومعىن عامل

  أن له علما والعلم صفة له عز وجل

َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم شَاذَانُ قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ٢٠٠
قَالَ : َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ ، َيقُولُ : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َعاِصمٍ قَالَ : َعطَاٍء قَالَ  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ
: قُلْ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، ُمرْنِي بَِشْيٍء أَقُولُهُ إِذَا أَْصَبْحُت َوإِذَا أَْمَسْيُت قَالَ : أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قُلُْت 

الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت ، أَُعوذُ اللَُّهمَّ عَاِلَم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة ، فَاِطَر السََّماوَاِت وَاَألْرضِ ، َربَّ كُلِّ َشْيٍء وَمِليكَُه أَشَْهُد أَنْ 
أَصَْبَح ، وَإِذَا أَْمَسى ، َوإِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه بَِك ِمْن َشرِّ نَفِْسي ، َوِمْن َشرِّ الشَّيْطَاِن َوِشْرِكِه َوأََمَرُه أَنْ َيقُولََها إِذَا 

ٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َورََواُه ُهشَْيٌم ، أَخَْبَرَناهُ َحْمَزةُ ، َحدَّثََنا النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر َنْحَوُه َهذَا َحِديثٌ َمْشُهو
  َوُهَو ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء َنْحَوُه

__________  
  الذي خلق وأنشأ من العدم وأوجد العامل ابتداء: الفاطر ) ١(

: معىن قوله القدوس : هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  الطهر الطاهر الذي تعاىل عن كل دنس

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ : رََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ قَالَ أَْخَب - ٢٠١
َسِمْعُت َرُسولَ : نِ الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْب: َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن أَبِي ُعشَّاَنةَ َحيِّ ْبنِ ُيْؤِمَن قَالَ 

َربََّنا َنْحُن ُنسَبِّحُ : أَوَّلُ ثَلْاثٍَة َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحسَابٍ فََتأِْتي الَْمالَِئكَةُ ، فََيقُولُونَ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 
  َهُؤالَِء الَِّذيَن آثَْرتَُهْم َعلَْيَنا ؟ فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم َوذَكَرَ الَْحِديثَبِحَْمِدَك َونُقَدِّسُ لََك اللَّْيلَ وَالنََّهاَر َمْن 

__________  
  أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز: آثر ) ١(

َحدَّثََنا أَُبو : َحِميِد الَْمْيُمونِيُّ قَالَ َحدَّثَنا َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن َعْبدِ الْ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحبِيبٍ قَالَ  - ٢٠٢



َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ : َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ، قَاالَ : النَّْضرِ ح وَأَْخبََرَنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ 
كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا : َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى ، َعْن أَبِيِه قَالَ  ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعْن

  سُْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ ثَالَثَ مَرَّاٍت: َسلََّم ِمَن الْوِْترِ قَالَ 

َنا هَاُرونُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثَ: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ٢٠٣
إِنَّ اللََّه َتعَالَى ُهَو السَّالَُم َورََواُه َجَماَعةٌ ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ 

السَّالَُم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، : ْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه َمْرفُوًعا أَنَُّه قَالَ َعنِ اَألْعَمشِ ، َع
  َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث اَألْعَمشِ َمْوقُوفًا

معىن املؤمن : قال أهل التأويل السالم ، املؤمن ، املهيمن ، العزيز ، اجلبار ، املتكرب : ومن أمساء اهللا عز وجل 
املوحد : الذي ميلك أمان خلقه يف الدنيا واآلخرة ، ويقال : املصدق الصادقني ، دعا خلقه إىل اإلميان به ، وقيل 

واألصل فيه التصديق والعبد مؤمن به مصدق وهو من ) ) ١(شهد اهللا أنه ال إله إال هو احلي القيوم ( نفسه يقول 
ومعىن السالم أن ذات اهللا عز : املهيمن املؤمتن عليه الشاهد عليهم قال : للعبد قال ابن عباس  األمساء املستعارة

وجل خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء وبانت عن كل شيء وأخلصت به القلوب إىل توحيد اهللا عز وجل 
  ) )٢(إال من أتى اهللا بقلب سليم : ( وسلمت قال اهللا تعاىل 

__________  
  :رة سو) ١(
  ٨٩: الشعراء آية رقم : سورة ) ٢(

أَْخبََرنِي أَبِي : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد ْبنِ مَزِيٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب قَاالَ  - ٢٠٤
: َحدَّثَنِي ثَْوَبانُ قَالَ : ْبِد اللَِّه أَُبو َعمَّارٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو أَْسَماَء الرََّحبِيُّ قَالَ َحدَّثَنِي َشدَّاُد اْبُن َع: ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ قَالَ 

تَ اللَُّهمَّ أَْن: قُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََراَد أَنْ يَْنصَرَِف ِمْن َصالَِتِه اْسَتْغفََر ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ َي
  السَّالَُم َوِمْنكَ السَّالَُم َتَبارَكَْت َيا ذَا الَْجالَلِ وَاِإلكَْرامِ

يلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسْهلٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِع - ٢٠٥
اللَُّهمَّ : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َسلََّم قَالَ : ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ  َخاِلٍد الَْحذَّاِء

  أَْنَت السَّالَُم فَذَكََر َنْحَوهُ َرَواُه عَاِصمٌ اَألْحَولُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث

: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ الَْبْصرِّي قَالَ : مَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث الرَّْمِليُّ ، بَِها قَالَ أَْخَبرََنا ُمَح - ٢٠٦
ةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َسلََم

َهذَا جِْبرِيلُ َيقَْرأُ : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها : أَبِي ُيوُنَس ، َموْلَى َعاِئَشةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 
  السَّالَُم َوَعلَى جِبْرِيلُ السَّالَُم اللَُّه السَّالَُم َوِمْنُه: َعلَْيِك السَّالََم فَقَالَْت عَاِئَشةُ 

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ عَْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٠٧
َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا : َسِمْعتُ الَْحَسَن قَالَ : بِي قَالَ َوْهُب ْبُن َجرِيرِ ْبنِ َحازِمٍ ، َحدَّثََنا أَ

ميَانِهِمْ إِلَى إِ إِنِّي أُْعِطي أَقَْواًما َوأَْمَنعُ أَقَْواًما ِلَما جََعلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي قُلُوبِهِْم ِمَن اِإلَميانِ أَِكلُُهْم: عليه وسلم قَالَ 
  ِمْنُهْم َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب



وهو رب العزة يعز من يشاء ويذل ) ) : ١(وهللا العزة ( قوله : العزيز قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
امللك  قل اللهم مالك: ( قال اهللا تعاىل . من يشاء واهللا العزيز املعز الذي ميلك العزة ، وهو من األمساء املعارة خللقه 

  ) )٢(تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري 
__________  

  ٨: املنافقون آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٦: آل عمران آية رقم : سورة ) ٢(

أَْخبََرَنا ُسلَْيَمانُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد قَالَ : قَاالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيَم ،  - ٢٠٨
مٍ َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ِمقَْس: َحْربٍ ، َوَحجَّاٌج ، قَاالَ 

َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ : نّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ ذَاَت َيْومٍ َعلَى الْمِْنَبرِ َهِذهِ الْآَيةَ أَ: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ِه صلى اهللا عليه وسلم بَِيَدْيهِ َواَألْرضُ َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّمَواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه الْآَيةَ ، َوقَالَ َرُسولُ اللَّ

ُيَمجُِّد الرَّبُّ نَفَْسُه َعزَّ َوَجلَّ أََنا الَْجبَّاُر ، َوأََنا الَْمِلُك ، أََنا الْعَزِيُز ، أََنا : َهكَذَا َوَبسَطَُهَما َوَجَعلَ َباِطَنُهَما إِلَى السََّماِء 
  َيِخرَّنَّ بِِه الْمِْنَبُر ، رََواُه أَُبو َحازِمٍالْكَرُِمي فََرَجَف بِِه الِْمْنَبرُ َحتَّى قُلَْنا لَ

  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ِمقَْسمٍ
__________  

  ٦٧: الزمر آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن :  َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثَنا عَْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف قَالَ: أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، قَالَ  - ٢٠٩

، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ  أََنسٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ َناِفَع ْبَن جَُبْيرٍ أَْخَبَرُه
: اْمَسْح بَِيمِينَِك َسْبَع َمرَّاٍت َوقُلْ : َوَجعٍ اشَْتدَّ بِي فَقَالَ  َجاءَنِي َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيُعوُدنِي ِمْن: قَالَ 

هُوٌر ِفي الْمَُوطَِّأ َروَاُه إِْسَماعِيلُ أَُعوذُ بِِعزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجُِد فَفََعلُْت ، فَأَذَْهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما كَانَ بِي َمْش
َحدَّثََنا النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا : رٍ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، فَقَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ كَْعبٍ َنْحَوهُ أَخَْبَرَنا َحْمَزةُ قَالَ ْبُن َجْعفَ

  َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ َعنُْه
__________  

  زيارة الغري: العيادة ) ١(

أَْخبََرَنا اْبُن : أَْخبََرَنا أَُبو الطَّاِهرِ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : ٍد قَالَ أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَّ - ٢١٠
صِ ، أَنَُّه َشكَى إِلَى أَْخبََرَنا َناِفُع ْبُن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعا: أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ قَالَ : َوْهبٍ قَالَ 

بِْسمِ اللَِّه : َضعْ َيَدَك َعلَى الَِّذي َتأَلََّم ِمْن َجَسِدَك َوقُلْ : َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوَجًعا ِفي َجَسِدِه ، فَقَالَ لَُه 
  .ُد َوأَُحاِذُرأَُعوذُ بِاللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجِ: ثَالَثًا َوقُلْ سَْبَع َمرَّاٍت 

  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُيوُنَس ، أَْخَرَجُه النََّساِئيُّ ِمْن َحِديِث َماِلٍك َوإِْسَماعِيلَ وَالزُّهْرِيِّ
__________  

  أخاف وأحترز: أحاذر ) ١(
ي بن أيب جبار القلوب على فطرهتا شقيها وسعيدها وهو قول عل: اجلبار قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  اجلبار املتكرب على خلقه: طالب رضي اهللا عنه وقيل 



َحدَّثََنا َخَبُر ْبُن ُمَوفَّقٍ الِْمْصرِيُّ ، بَِها ، َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد السَّالَمِ الْبَْيُرونِيُّ ، قَالَ  - ٢١١
كَْيرٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َيحَْيى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي ُب

كُونُ اَألْرُض َيْومَ َت: الَ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَ
ُزلًا ِلأَْهلِ الَْجنَِّة ، فَأََتاهُ َرُجلٌ ِمَن الِْقَياَمةِ ُخْبَزةً َواِحَدةً يََتكَفَّأََها الَْجبَّاُر بَِيِدِه ، كََما َيَتكَفَّأُ أََحُدكُمْ ُخبَْزَتُه ِفي السَّفَرِ ُن

  الَْحدِيثُبَاَرَك َعلَْيَك أََبا الْقَاِسمِ : الْيَُهوِد ، فَقَالَ 
__________  

  أي يقلّب: تكفأ ) ١(

َحدَّثََنا : َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف قَالَ : َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ قَالَ : أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢١٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى : َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد ، 

 إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَْنَشقُّ اَألْرُض َعْن ُجْمُجمَِتي َيْوَم الِْقَياَمِة َوالَ فَْخَر ، آِتي َباَب الَْجنَِّة فَآُخذُ: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
أََنا ُمَحمٌَّد ، فَُيفَْتُح ِلي وَأَْدُخلُ ، فَأَجِدُ الَْجبَّاَر َعزَّ َوَجلَّ ُمْسَتقْبِِلي ، فَأَْسُجُد لَُه ِفي : َمْن َهذَا ؟ فَأَقُولُ : َتُه ، فَُيقَالُ َحلْقَ

  َحِديٍث قَْد َتقَدََّم
البارئ ، هو اخلالق الذي خلق النفوس معىن : اخلالق ، البارئ ، املصور قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

يف األرحام وصورها كما شاء يف ظلمات ثالث ، والذارئ مثله ، الذي ذرأ اخللق وبرأهم من أمهاهتم ، واخلالق هو 
منه خلق بيده ، وخيلق : واخللق منه على ضروب . املقدر الفاعل الصانع ، وهو البارئ املصور ، فهذه صفة قدرته 

ومنه ما خلق مبشيئته وكالمه وخيلق إذا شاء ، ومل يزل موصوفا باخلالق ) ) ١(ملا خلقت بيدي ( : إذا شاء فقال 
يا بارئ : البارئ املصور قبل اخللق ، مبعىن أنه خيلق ويصور ، وكان من دعاء علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  املسموكات وجبار القلوب على فطرهتا شقيها وسعيدها
__________  

  ٧٥: ص آية رقم :  سورة) ١(

َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، : أَْخَبرََنا أَُبو الطَّاِهرِ أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو قَالَ  - ٢١٣
احَْتجَّ آَدُم : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َيقُولُ  َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا هَُرْيَرةَ

َيا ُموَسى أَْنَت ُموَسى الَِّذي : أَْنَت آَدُم أَبُوَنا خَيَّْبَتَنا وَأَخَْرْجَتَنا ِمَن الَْجنَِّة ، فَقَالَ لَُه آَدُم : َوُموَسى ، فَقَالَ ُموَسى 
لُقَنِي قَالَ كَالَِمِه وَخطَّ لََك التَّْوَراةَ بَِيِدِه أََتلُومُنِي إِلَى أَْمرٍ قَدََّرُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ َيْخاْصطَفَاَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِ

  فََحجَّ آَدُم ُموَسى: 
__________  

  ناظر وناقش وجادل باحلجة والربهان: احتج ) ١(
  فضَّل واختار: اصطفى ) ٢(
  غلبه بالدليل والربهان: حج غريه ) ٣(

رَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ َوأَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ، أنبا أَْحَمدُ ْبُن يوُسَف السُّلَِميُّ ، أنبا النَّْضُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، أنبا ِعكْ - ٢١٤
ُتُه ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ قَالَ ، أنبا َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، أنبا أَُبو َسلََمةَ قَالَ ِعكْرَِمةُ َوَسِمْع



َيا ُموَسى أَْنتَ الَِّذي َبعَثََك اللَُّه بِرِسَاالَِتهِ : َتَحاجَّ آَدُم َوُموَسى ، فَقَالَ آَدُم : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : 
َيا آَدُم أَْنَت آَدُم أَُبو النَّاسِ الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيِدهِ : َعلَى َخلِْقِه ِلَم فََعلَْت كَذَا ، فَقَالَ ُموَسى  ، َواْصطَفَاَك بِكَالَِمِه

: ةَ ، فَقَالَ آَدُم ِلُموَسى َجنََّوأَْسَجَد لََك َمالَِئكََتُه َوأَْسكََنَك َجنََّتُه َوَصَنْعتَ الَِّذي َصَنْعَت ، فَلَْوالَ أَْنتَ لََدَخلَ ذُرِّيَُّتَك الْ
  فََحجَّ آَدُم ُموَسى: أََتلُوُمنِي َعلَى أَْمرٍ قُدَِّر َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ أُْخلََق ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ناظر وناقش وجادل باحلجة والربهان: حتاج ) ١(
  فضَّل واختار: اصطفى ) ٢(
  غلبه بالدليل والربهان: حج غريه ) ٣(

: َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، أَْخَبرََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسعِيٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ قَالَ  - ٢١٥
ُم ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َبِشريِ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلِّ
اللَُّهمَّ أَْنَت رَبِّي الَ إِلََه إِالَّ أَْنتَ : سَيُِّد اِلاْسِتغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الَْعْبُد : أَْوسٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

نِْعمَِتَك ، وَأَُبوُء ي وَأََنا َعْبُدَك ، َوأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعَت أَُبوُء لََك بَِخلَقَْتنِ
َد َما ُيصْبُِح ُموِقًنا ، فََماَت ِمْن َيْوِمِه قَْبلَ أَنْ لََك بِذَنْبِي ، فَاغِْفْر ِلي فَإِنَّهُ الَ َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِالَّ أَْنَت ، فَإِنْ قَالََها ِحَني َبْع

  .ُيْمِسَي ، كَانَ ِفي الَْجنَِّة ، َوإِنْ قَالََها ِحَني ُيْمِسي ، فََماَت قَْبلَ أَنْ ُيصْبَِح ، كَانَ ِفي الَْجنَِّة
ُد ْبُن ثَْعلََبةَ ، فَقَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه َوَوِهَم ِفيهِ َرَواُه شُْعَبةُ َوَجَماَعةٌ َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َوَرَواُه الْوَِلي

  َوالصَّوَاُب َحِديثُ ُحَسيْنٍ
__________  

  اعترف وأقر مبا قدم: باء ) ١(
  أعترف وأقر: أبوء ) ٢(
  مؤمنا واثقا متأكدا من قلبه: موقنا ) ٣(

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون : ( قال اهللا تعاىل  املصور: ومن أمساء اهللا عز وجل 
  ) )١(بصري خلق السموات واألرض باحلق وصوركم فأحسن صوركم وإليه املصري 

__________  
  ٢: التغابن آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب قَالَ : ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ قَاالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن  - ٢١٦
ِه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ َرسُولَ اللَّ

ِطيُف بِِه َوَيْنظُُر إِلَْيِه ، اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ آَدَم ِفي الَْجنَِّة َتَركَُه َما َيَشاُء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ يَْتُركَُه ، فََجَعلَ إِْبلِيُس ُي لَمَّا َصوََّر: 
  فَلَمَّا َرآُه أَْجَوَف َعِلَم أَنَُّه َخلََق َخلْقًا الَ َيَتَمالَُك

__________  
  .أي ال يتَماَسك: لذي له َجْوف مفرغ وال َيَتمالَك ا: األْجَوف ) ١(
  يتماسك ويثبت: يتمالك ) ٢(



َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َجنَّاٍد قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ِمْهَرانَ الْفَارِِسيُّ قَالَ  - ٢١٧
َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَويْرِِث ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َنا أُنَْيُس ْبُن سَوَّاٍد الَْجْرِميُّ قَالَ اَألْسَوِد ، َحدَّثَ

ِفي كُلِّ عِْرقٍ َوُعْضوٍ ، فَإِذَا كَانَ َيْوُم  إِذَا أََراَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخلَْق َعْبٍد فََجاَمَع الرَُّجلُ الَْمْرأَةَ ، طَاَر َماُؤُه: َوَسلَّْم قَالَ 
  ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّالسَّابِعِ َجَمَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ أَْحَضَرُه كُلُّ عِْرقٍ لَُه ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبُه َوَهذَا 

: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الصَّاِئغُ ح َوأَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر قَالَ : قَالَ أَْخَبرََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد الَْعلَوِيُّ  - ٢١٨
، َعْن  َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُموَسى الْجَُهنِيِّ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ سَْعٍد: َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبدِ اللَِّه الْجَُمِحيُّ قَاالَ 

الَ : قُلْ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َعلِّْمنِي كَالًَما أَقُولُُه قَالَ : َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ، فَقَالَ : أَبِيِه قَالَ 
َوالَْحْمدُ ِللَِّه كَِثًريا ، َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ، َوالَ َحْولَ َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ، 

 اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي وَاْرَحمْنِي وَاْرُزقْنِي َهذَا َحِديثٌ: قُلِ : َهُؤالَِء لَِربِّي فََما ِلي ؟ قَالَ : قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ فَقَالَ 
  ثَابٌِت َمْشُهوٌر َعْن ُموَسى

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبنُ : أَْخَبرََنا الْفَْضلُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه الْهَاِشِميُّ الَْمقِْدِسيُّ ، بَِها قَالَ  - ٢١٩
َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ َبكَْر ْبَن سََواَدةَ َحدَّثَُه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا: َمْوَهبٍ قَالَ 

َربِّ : ِقصَِّة إِْبَراهِيَم ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َتالَ قَْولَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي 
إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيمُ : نَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ الْآَيةُ ، َوقَالَ ِعيَسى إِنَُّه

  ِفي أُمَِّتَك َوالَ َنُسوُءَك َيا جِْبرِيلُ ، اذَْهْب إِلَى ُمحَمٍَّد ، فَقُلْ إِنَّا َسنُْرضِيَك: ، فَقَالَ اللَُّه 
__________  

  ٣٦: إبراهيم آية رقم : سورة ) ١(
  ١١٨: املائدة آية رقم : سورة ) ٢(

معىن األول هو األول : األول واآلخر والظاهر والباطن فهي معرفة ذاته قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
األشياء ، ومعىن اآلخر هو اآلخر الذي ال يزال آخرا دائما باقيا باألولية ، وهو خالق أول األشياء ومساه أول 

الوارث لكل شيء بدميوميته وبقائه ، ومعىن الظاهر ظاهر حبكمته ، وخلقه وصنائعه ومجيع نعمه اليت أنعم هبا فال 
  احملتجب عن ذوي األلباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل: يرى غريه ، ومعىن الباطن 

َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، قَالَ : َنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب ، بِِمْصَر قَالَ أَْخَبَر - ٢٢٠
فَاِطَمةُ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا أََتْت : ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألعَْمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

الَِّذي جِئِْت َتطْلُبَِني أََحبُّ إِلَْيِك أَوْ َخْيٌر ِمْنُه ؟ : عليه وسلم َتسْأَلُُه َخاِدًما ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
اللَُّهمَّ َربَّ السَّمََواِت السَّْبعِ َوَربَّ الْعَْرشِ : قُوِلي : قَالَ قُوِلي َما ُهَو َخْيرٌ أَْو : فََحِسْبتُ أَنََّها سَأَلَْت َعِليا ، فَقَالَ 

، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ َشْيٍء الَْعظِيمِ ، رَبََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء ُمَنزِّلَ التَّْوَراِة َواِإلْنجِيلِ وَالْفُْرقَاِن ، فَاِلَق الَْحبِّ َوالنََّوى 
اِهُر ، فَلَْيسَ اِصَيِتِه ، إِنََّك أَْنَت اَألوَّلُ ، فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء ، َوأَْنتَ الْآِخُر ، فَلَْيسَ َبْعَدكَ َشْيٌء ، َوأَْنَت الظَّأَْنَت آِخذٌ بَِن

  .رِفَْوقََك َشْيٌء ، َوأَْنتَ الَْباِطُن ، فَلَْيَس ُدوَنَك َشْيٌء ، اقْضِ َعنَّا الدَّْيَن َوأَغْنَِنا ِمَن الْفَقْ
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَرَواُه ُسهَْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ



__________  
  مقدم الرأس واجلبهة واملراد أنه ملك طوعه يتصرف فيه حيث شاء: الناصية ) ١(

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن قَُداَمةَ : أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ قَالَ  َحدَّثََنا: أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ قَالَ  - ٢٢١
كَانَ أَُبو َصاِلحٍ َيأُْمُرَنا إِذَا أََراَد أََحُدَنا أَنْ : الِْمصِّيِصيُّ ، أَخَْبَرَنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ قَالَ 

اللَُّهمَّ أَْنَت َربُّ السََّمَواِت ، َوَربُّ اَألْرضِ ، َوَربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ ، َربَُّنا : َيضْطَجُِع َعلَى ِشقِّهِ اَألْيَمنِ ، ثُمَّ َيقُولُ َيَناَم 
أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخذٌ  َوَربُّ كُلِّ َشْيٍء فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ، ُمَنزِّلَ التَّْورَاِة َواإلِْنجِيلِ َوالْفُْرقَاِن ،

 فَلَْيَس فَْوقََك َشْيٌء ، بِنَاِصَيِتِه ، أَْنَت اَألوَّلُ ، فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء ، َوأَْنَت الْآِخُر فَلَْيَس َبْعَدَك َشْيٌء ، وَأَْنَت الظَّاِهُر
َعنَّا الدَّْيَن َوأَغْنَِنا ِمَن الْفَقْرِ ، َوكَانَ ُيْرَوى ذَِلَك َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ  َوأَْنَت الْبَاِطُن فَلَْيَس ُدوَنكَ َشْيٌء ، اقْضِ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َرَواُه ُوَهْيٌب َوَخاِلٌد

__________  
  مقدم الرأس واجلبهة واملراد أنه ملك طوعه يتصرف فيه حيث شاء: الناصية ) ١(

معىن احلي حياة ال تشبه حياة األحياء : األحد احلي القيوم الدائم القائم قال أهل التأويل : ن أمساء اهللا عز وجل وم
ال يستدرك بالعقول ، وال تأخذه سنة وال نوم وال موت ، حييت به القلوب من الكفر واجلهل ، وهو من األمساء 

لقائم الدائم يف دميومية أفعاله وصفاته ، وعلى كل نفس مبا املستعارة للعبد ، تزول عنه باملوت ومعىن القيوم ا
  كسبت
أَْخَبَرَنا أَُبو َمْعَمرٍ : َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراِت قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ الصَّبَّاحِ قَالَ  - ٢٢٢

 َحدَّثَنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن الُْمَعلُِّم ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن ُبرَْيَدةَ ، َعْن: الَ َعْبُد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َوقَ
مَّ لَكَ أَْسلَْمُت ، اللَُّه: َيحَْيى ْبنِ َيْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ 

 أَن ُتِضلَّنَِي ، أَْنَت الَْحيُّ َوبَِك آَمْنُت ، َوَعلَْيَك َتَوكَّلُْت ، وَإِلَْيَك أََنْبُت ، وَبَِك خَاَصْمُت ، أَُعوذُ بِعِزَِّتكَ الَ إِلَهُ إِلْا أَْنَت
  الَِّذي الَ َيمُوُت َوالْجِنُّ َواإلِْنُس َيُموُتونَ

__________  
  الرجوع إىل اللَّه بالتَّوبة: ابة اإلن) ١(
  بك أحتج وأدافع وأقاتل: بك خاصمت ) ٢(

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد النَّْيَسابُورِيُّ يُْعَرُف بَِمْحِمشٍ ح وَأَْخبََرَنا : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الطَّيِّبِ قَالَ  - ٢٢٣
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَفْصٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : الِْكنَانِيُّ ، َوغَْيُر وَاِحٍد قَالُوا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَّدٍ 

ُن طَْهَمانَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْب: َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْبدِ اللَِّه السُّلَِميُّ قَالَ : َوُمَحمَُّد ْبُن َعِقيلٍ ، قَالُوا 
  َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم: كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو : الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك قَالَ 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : الرَّْحَمنِ أَْحَمدُ ْبُن ُشَعْيبٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْعِد ْبنِ ُمحَمٍَّد قَالَ  - ٢٢٤
كَانَ ِمْن ُدَعاِء النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك قَالَ 

  يُّوٌمأَْنَت َحيٌّ ، أَْنَت قَ: وسلم 
  الباعث الباقي: ومن أمساء اهللا عز وجل 



َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمدَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُموَسى قَالَ  - ٢٢٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن : مَّدُ ْبُن ِعيَسى ْبنِ سَْوَرةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ِعيَسى ُمَح: ْبنِ َمْحُبوبٍ قَالَ 

َع َيَدُه َتْحتَ َخدِِّه ، َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن رِبِْعيٍّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَاَد أَنْ يََناَم َوَض
  اللَُّهمَّ ِقنِي َعذَاَبَك َيْوَم َتبَْعثُ ِعَباَدَك: ثُمَّ قَالَ 

__________  
  احفظين وأبعد عين: قين ) ١(

ُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيو: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي سُفَْيانَ قَالَ : أَْخَبرََنا الَْحَسُن ْبُن َمْرَوانَ الْقَْيسََرانِيُّ قَالَ  - ٢٢٦
َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ قَالَ : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ح وَأَْخبََرَنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ 

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : نِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ ، َع: ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ قَالَ 
  .اللَُّهمَّ ِقنِي َعذَاَبَك َيْوَم َتْبَعثُ ِعبَاَدَك: وسلم إِذَا أََوى إِلَى فَِراِشِه َوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َتْحَت َخدِّهِ اَألْيَمنِ َوَيقُولُ 

  اَق ، َوِقيلَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َيزِيَد ، َوَعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِيِهَرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي إِْسَح
__________  

  احفظين وأبعد عين: قين ) ١(

ْبُن إِبَْراهِيَم  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَالَ  - ٢٢٧
ُحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، أَنَّ ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي َعِليُّ ْبُن الْ

َبَرُه أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا أََباهُ الُْحَسْيَن ْبَن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهمْ أَْخ
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنََّما أَنْفُُسَنا بَِيِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَإِذَا َشاَء أَنْ : أَلْا ُتَصلُّونَ فَقُلُْت : عليه وسلم طََرقَُه َوفَاِطَمةَ ، فَقَالَ 

مَّ َسِمْعُتُه َوُهَو َنا َبَعثََنا ، وَاْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قُلُْت لَُه ذَِلَك ، فَلَْم يَْرجِْع إِلَيَّ َشْيئًا ، ثَُيْبَعثَ
  َوكَانَ اِإلْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدال َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ الزُّْهرِيِّ: َيضْرُِب فَِخذَُه ، َيقُولُ 

__________  
  أتاه ليال: طرقه ) ١(

: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبدُ الْقُدُّوسِ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٢٨
نِ َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َضْمَرةَ ْب

أَشَْهُد أَنَّ الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت َوْحَدَك الَ شَرِيكَ لََك ، لََك الُْملُْك َولََك الَْحْمُد ، وَأَْنَت َعلَى : وسلم كَانَ َيْدُعو فََيقُولُ 
ِتَيةٌ الَ َرْيَب ِفيهَا قَِديٌر ، وَأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك ، وَأَْشَهدْ أَنَّ َوْعَدَك َحقٌّ َوِلقَاَءكَ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ آ كُلِّ َشْيٍء

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َضْمَرةَ ، َوأَنَّكَ َتْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ َهذَا ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ َورََواُه ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، 
  ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، لَمْ َيذْكُرْ أََبا الدَّرَْداِء

  ) )١(بديع السموات واألرض : ( البديع البصري قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
__________  

  ١١٧: البقرة آية رقم : سورة ) ١(



َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن صَاِلحٍ ح َوأَْخَبرََنا : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٢٩
َحدَّثََنا الْوَِليدُ : ثََنا مُوَسى ْبُن أَيُّوَب ، قَاالَ َحدَّ: ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْبَْيُروِتيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن السَّمَْيَدعِ قَالَ 

لَّى اللَّهُ َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َص: ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ 
ِذي الَ ِللَِّه َتَعالَى ِتْسَعةً َوِتْسِعَني اْسًما ، ِمائَةً إِالَّ وَاِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ ، ُهَو اللَُّه الَّإِنَّ : َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ 

، الَْجبَّاُر ، الْخَاِلُق ، الَْبارُِئ ،  إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم ، الَْمِلُك ، الْقُدُّوُس ، السَّالَُم ، الُْمْؤِمُن ، الُْمَهْيِمُن ، الْعَزِيُز
  ْن أَبِي هَُرْيرَةَالُْمصَوُِّر ، َوذَكََر ِفيَها الَْبِديَع ، َرَواهُ ُزَهْيُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َع

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو قَالَ : ا إِْبَراهِيُم ْبُن صَاِلحٍ ، َوغَْيُرُه قَاالَ أَْخَبرََن - ٢٣٠
كُْنتُ : ْبنِ َماِلٍك قَالَ  َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعْمرٍو اْبنِ أَِخي أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أََنسِ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ : َجاِلًسا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسجِِد إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَالَ 

وَاَألْرضِ َيا ذَا الَْجالَلِ َواِإلكَْرامِ َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه  لََك الْحَْمَد الَ إِلََه إِالَّ أَْنتَ الَْمنَّانُ َبِديُع السََّموَاِت
 لَقَْد َدَعا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِاْسِمِه الَِّذي إِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب ، َوإِذَا ُسِئلَ بِِه أَْعطَى َهذَا ِمْن َرْسمِ: صلى اهللا عليه وسلم 

  وَأَبِي ِعيَسى ، َوحَفْصٍ َروَاُه َعْنُه َيحَْيى ْبُن أَبِي كَثِريٍالنََّساِئيِّ 
بار بعباده ، حمسن إليهم ، : قال احلسن ) ) ١(هو الرب الرحيم : ( البار قول اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  معناه ال ينقطع بره وإحسانه
__________  

  ٢٨: الطور آية رقم : سورة ) ١(

: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ أَُبو َعِليٍّ الزَّْعفََرانِّي قَالَ : رََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ أَْخَب - ٢٣١
إِنَّ ِمنِ : هِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اللَّ: َحدَّثََنا األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد الطَّوِيلُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

  ِعَباِد اللَِّه َتعَالَى َمْن لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه لَأََبرَُّه
__________  

  صدقه وأجابه وأمضاه: أبر اهللا قََسَمه ) ١(
ْبنِ أَبِي غََرَزةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َحازِمِ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسحَاَق قَالَ  - ٢٣٢

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن َحفْصِ ْبنِ ُعَبْيدِ اللَِّه ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
  ْؤَبهُ لَُه لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه لَأََبرَُّهُربَّ أَشَْعثَ أَغَْبَر ذُو ِطمَْرْينِ الَ ُي: َيقُولُ 

__________  
  من تغري شعره وتلبد من قلة تعهده بالدهن: األشعث ) ١(
  عليه الغبار ، وهو ما َصُغر من التراب والرماد: أغرب ) ٢(
  يبدى له اهتمام: يؤبه له ) ٣(
  صدقه وأجابه وأمضاه: أبر اهللا قََسَمه ) ٤(

: ( ، وقال عز وجل ) ) ١(بل يداه مبسوطتان : ( الباسط ، صفة له قول اهللا عز وجل :  عز وجل ومن أمساء اهللا



  ) )٣(يبسط الرزق ملن يشاء من عباده : ( ، وقال ) ) ٢(ولو بسط اهللا الرزق لعباده ( ، وقال ) اهللا يقبض ويبسط 
__________  

  ٦٤: املائدة آية رقم : سورة ) ١(

  ٢٧: ة رقم الشورى آي: سورة ) ٢(
  ٨٢: القصص آية رقم : سورة ) ٣(

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدْه قَالَ  - ٢٣٣
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َجِميًعا َعنِ : َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ قَالَ : َحِميِد قَالَ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الْ

: اهللا عليه وسلم اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى 
َيُد اللَِّه ُبْسطَانِ ِلُمِسيِء اللَّْيلِ ِلَيتُوَب بِالنَّهَارِ ، َوِلُمِسيِء النََّهارِ ِلَيُتوبَ بِاللَّْيلِ ، : َيُد اللَِّه َمْبُسوطَةٌ ، َوقَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ 

  َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبِهَا
َحدَّثََنا : ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ إِبَْراِهيمَ الُْمؤَدُِّب قَالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد - ٢٣٤

غَلَى : الَ ٍك ، أَنَُّه قََحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َوثَابٍِت ، َوقََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل
إِنَّ اللََّه ُهَو الْقَابُِض الْبَاِسطُ الرَّازُِق َوذَكََر : السِّْعُر َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فََشكَْوا إِلَْيِه ، فَقَالَ 

  الَْحِديثَ

وهو الذي : ( ، وقال  ) )١(هو التواب الرحيم : ( التواب الرحيم قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  ) )٢(يقبل التوبة عن عباده 

__________  
  ٣٧: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٥: الشورى آية رقم : سورة ) ٢(

ثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد الصَّبَّاُح الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّ: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ  - ٢٣٥
ِه صلى اهللا عليه ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَّجُوِد ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحبَْيشٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَّ

وَاِت وَاَألْرَض ، فَالَ ُيْغلَُق حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس َهذَا إِنَّ بِالَْمغْرِبِ َباًبا فََتَحُه اللَُّه ِللتَّْوَبِة َيْوَم َخلََق السََّم: وسلم قَالَ 
  َحِديثٌ َمْشهُوٌر َعْن َعاِصمٍ ، َوَعْن زِرٍّ َوَهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ ، وَأَبِي َداُوَد ، وَأَبِي ِعيَسى

ْبُن َسيَّارٍ النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَحاقُ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٣٦
إِنْ كُنَّا لََنُعدُّ لَِرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه : َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  َربِّ اغِْفْر ِلي َوُتْب َعلَيَّ إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الَْغفُوُر: وَاِحِد مِائَةَ َمرَّةً َيقُولُ وسلم ِفي الَْمْجِلسِ الْ

ُبو ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا أَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد اللَِّه التَّْرقُِفّي قَالَ : أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ قَالَ  - ٢٣٧
َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي : َحدَّثَنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم قَالَ : َوأَخَْبَرَنا ُبكَْيرُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َسلََمةَ ، بِِمْصَر قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسعِيٍد قَالَ : َمْشِقيُّ قَالَ َسلََمةَ ح َوأَْخبََرَنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْحَارِِث الدِّ
َعْبدِ ِد ْبنِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي الْمَُهاجِرِ ، َعْن َخاِل: َنْصرٍ التَّمَّاُر ، قَالُوا 

َما َرأَْيُت أََحًدا أَكْثََر قَْولًا أَْسَتْغِفرُ اللََّه َوأَتُوُب إِلَْيِه ِمْن : قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اللَِّه ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ قَالَ 



  ِد اللَِّه َمْشهُوٌرَرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َهذَا َرْسمُ النَّسَاِئيِّ ، َوخَاِلدِ ْبنِ َعْب
أخربنا عبد الرزاق ، : حدثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات قال : أخربنا عبد الرمحن بن حيىي بن منده قال  - ٢٣٨

وفينا نزلت ) ١(كنت فيمن ختلف : عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، عن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب قال 
  ) )٢(ب الرحيم ليتوبوا إن اهللا هو التوا: ( هذه اآلية 

__________  
  التأخر والغياب: التخلف ) ١(
  ١١٨: التوبة آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّوسِ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٣٩
ْنَصارِيِّ ، أَنّ ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت اَألَحدَّ: قَالَ 

لذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت َوُتْب َعلَيَّ إِنََّك اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي كُلَُّه ، فَإِنَُّه الَ َيْغِفرُ ا: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْدُعو 
  أَْنَت التَّوَّاُب

اجلواد اجلميل واجلليل واجلامع واجلبار ذكر عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومن أمساء اهللا عز وجل 
إن اهللا أجود : ل إين جواد ماجد واجد ، وروي عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا: إن اهللا يقول : قال 

  األجودين
مَّاٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمَّدٍ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َح - ٢٤٠

قَالَ َرُسولُ : َراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن إِْب
  إِنَّ اللََّه َجمِيلٌ ُيِحبُّ الَْجمَالَ: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا : ا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ح وَأَْخبََرَن: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ٢٤١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، قَالَ : َعْمُرو ْبُن ثَْورٍ ، قَاالَ 

ِللَِّه ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ اْسًما ، ِمائَةٌ إِالَّ اْسٌم ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ : وسلم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : ، قَالَ 
  َوذَكََر َعْمُرو ْبُن ثَْورٍ اَألْسَماَء َوِفيِه َجِميلٌ

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

َحدَّثََنا َصفَْوانُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ التِّْرِمِذيُّ قَالَ : إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ  - ٢٤٢
، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ: ْبُن َصاِلحٍ قَالَ 

ِللَِّه ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ اْسًما مِائَةٌ إِالَّ َواِحٌد َمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
إِنَّكَ َجاِمُع النَّاسِ : ا الِاْسُم ِفي ِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ إِنَُّه وِْتٌر ُيِحبِّ الْوِْتَر َوذَكََر ِفيِه الَْجاِمَع وََهذَ

  ِلَيْومٍ ال رَْيَب ِفيِه
__________  

  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(



  ٩: آل عمران آية رقم : سورة ) ٢(
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الَْحَسنِ النََّساِئيُّ قَالَ : َمكَّةَ قَالَ أَْخَبرََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْحَسْينِ الْكَتَّانِيُّ ، بِ - ٢٤٣

نَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َعمِِّه ، أَنّ ال
  أَلَمْ أَجِْدكُْم ُمَتفَرِِّقَني فََجمََعكُُم اللَُّه بِي ؟ :قَالَ ِللَأَْنَصارِ 

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد السَّالَمِ ، قَالَ  - ٢٤٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه : َحدَّثَنِي ُحمَْيٌد ، أَنَُّه َسِمعَ أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : ي كَِثريٍ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِ

لَْم آِتكُْم َوأَْنُتمْ أَ: َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه قَالَ : َيا َمْعَشَر اَألْنصَارِ ، أَلَْم آِتكُْم وَأَنُْتْم ُضالَلٌ فََهَداكُُم اللَُّه قَالُوا : وسلم 
  َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه: أَلَْم آِتكُْم َوأَنُْتْم ُمَتفَرِّقُونَ ، فََجَمَعكُُم اللَُّه قَالُوا : أَْعَداٌء فَأَلََّف اللَُّه َبْيَن قُلُوبِكُْم ؟ قَالَ 

__________  
  مجع ووفق: ألف ) ١(

َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسلََمةَ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ قَالَ : ْبنِ َجاِمعٍ قَالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم - ٢٤٥
ِه صلى اهللا َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: َحدَّثَنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

أََنا الَْجبَّارُ : يَأُْخذُ الَْجبَّاُر َسَماوَاِتِه وَأََرِضيِه َوقََبَض َيَدْيِه َوجََعلَ َيقْبُِضُهَما وََيْبُسطُُهَما ، ثُمَّ َيقُولُ : عليه وسلم َيقُولُ 
  أَْيَن الْجَبَّاُرونَ أَْيَن الْمَُتكَبُِّرونَ

فاحلق : ( وقال اهللا عز وجل ) ) ١(وأن اهللا هو احلق املبني : ( عز وجل  احلق قال اهللا: ومن أمساء اهللا عز وجل 
  ) )٣(ليحق احلق ويبطل الباطل : ( وقال . وقوله احلق ) ) ٢(واحلق أقول 

__________  
  :سورة ) ١(
  ٨٤: ص آية رقم : سورة ) ٢(
  ٨: األنفال آية رقم : سورة ) ٣(

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ أَُبو َعِليٍّ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا : ْبنِ زَِياٍد قَالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد - ٢٤٦
ى اهللا عليه أَنّ النَّبِيَّ صل: ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

اللَُّهمَّ لََك الَْحْمدُ أَْنَت ُنوُر السََّموَاِت وَاَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، َولََك الْحَْمُد : وسلم كَانَ َيْدُعو إِذَا َتَهجََّد ِمَن اللَّْيلِ قَالَ 
َوَوْعُدَك الَْحقُّ َوِلقَاُؤَك َحقٌّ وَالَْجنَّةُ َحقٌّ وَالنَّارُ  أَْنتَ ِضَياُء السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، َولََك الْحَْمُد أَْنَت الَْحقُّ

لُْت وَإِلَْيكَ أَنَْبُت َوبِكَ َحقٌّ َوالنَّبِيُّونَ َحقٌّ َوُمَحمَّدٌ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ َحقٌّ ، اللَُّهمَّ لَكَ أَْسلَْمُت وَبَِك آَمْنُت َوَعلَْيَك َتَوكَّ
الَ إِلَهَ ْمُت فَاغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت َوَما أَسَْرْرُت َوَما أَْعلَْنتُ أَْنتَ الُْمقَدُِّم وَأَْنَت الُْمَؤخِّرُ َخاصَْمُت َوإِلَْيَك َحاكَ

  .إِالَّ أَْنَت َوالَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ِمْنُهمُ الثَّْورِيُّ

__________  
  الرجوع إىل اللَّه بالتَّوبة: اإلنابة ) ١(
بَك خاصْمتُ يف طَلَب احلُكم وإْبطالِ من ناَزَعنِي يف : وقيل . َرفَْعُت احلُكم إليك فال ُحكم إالَّ لك: حاكمت ) ٢(

  .الدين، وهي ُمفَاَعلَةٌ من احلُكْم



ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم واهللا : ( بقرة احلليم قال اهللا عز وجل يف سورة ال: ومن أمساء اهللا عز وجل 
روي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ) ) ٢(واعلموا أن اهللا غفور حليم ) ) ( ١(غفور حليم 

  أمساء اهللا عز وجل احلليم
__________  

  ٢٢٥: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ٢٣٥: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ ، : أَْخَبَرَنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد قَالَ : رََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ أَْخَب - ٢٤٧
الَ إِلَهَ : ُدَعاُء الْكَْربِ : وسلم قَالَ َعْن قََتاَدةَ ْبنِ ِدَعاَمةَ ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه 
السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَربُّ الْعَْرشِ  إِالَّ اللَُّه الَْعظِيُم الَْحلِيُم ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ الْعَْرشِ الْكَرُِمي ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ

  ، َوَرَواهُ َسِعيٌد َوِهَشاٌمالَْعظِيمِ َروَاُه َجَماَعةٌ َعْن ُشْعَبةَ 
ويف حديث أيب هريرة ، عن . احلافظ واحلفيظ يف سورة البقرة وسورة هود قاله ابن عيينة : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  احلفيظ واحلافظ: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا عز وجل 

أَْنبَأََنا : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ قَالَ : َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ : الَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ قَ - ٢٤٨
:  عليه وسلم قَالَ اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا

َجلَّ ، َوإِذَا اْستََعْنتَ ُم ، اْحفَظِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْحفَظَْك ، اْحفَِظ اللََّه َتجِْدُه أََماَمَك ، إِذَا َسأَلَْت فَاسْأَلِ اللََّه َعزَّ َوَيا غُالَ
  .فَاْسَتِعْن بِاللَِّه

عنه مجاعة ، وهلذا احلديث طرق َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َهذَا إِْسَناٌد َمْشُهوٌر ، َرَواهُ ثقاةٌ ، َوقَْيُس ْبُن الَْحجَّاجِ مصري روى
  َوَهذَا أََصحُّهَا

  احلميد اسم الفردانية ، ال حيمد وال يشكر غريه: احلميد قال أهل التأويل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

لُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ِهالَ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحبِيبٍ الرَّقِّيُّ قَالَ  - ٢٤٩
أَالَ أُْهِدي لََك َهِديَّةً ؟ : لَِقيَنِي اْبُن ُعْجَرةَ ، فَقَالَ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي ِلَيِلَي قَالَ : ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ قَالَ 

: قُولُوا : صلى اهللا عليه وسلم فَقُلَْنا قَْد َعَرفَْنا كَْيَف ُنسَلُِّم َعلَْيَك فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك ؟ قَالَ  َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه
يٌد ، اللَُّهمَّ َحمِيٌد َمجِاللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد ، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم َوَعلَى آلِ إِْبَراهِيَم إِنََّك 

طُُرٌق ذَكَرَْناَها ِفي  َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت َعلَى إِبَْراِهيَم إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد َوِلَهذَا الَْحدِيِث
  غَْيرِ َمْوضِعٍ

َحدَّثََنا : دَّثََنا َسعِيُد ْبُن َنْصرِ ْبنِ َمْنُصورٍ الُْمَخرِِّميُّ قَالَ َح: أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ قَالَ  - ٢٥٠
َعطََس َرُجالَِن ِعْنَد النَّبِيِّ صلى : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك ، أَنَُّه قَالَ : ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ الَْعْنَبرِيُّ قَالَ 

: َيا َنبِيَّ اللَِّه ، َشمَّتَّ أََحَدُهَما ، وََتَركَْت الْآَخَر ، فَقَالَ : ليه وسلم فََشمََّت أََحَدُهَما َولَْم ُيَشمِِّت الْآَخَر ، فَقُلُْت اهللا ع
  إِنَّ َهذَا حَِمَد اللََّه ، َوإِنَّ َهذَا لَْم َيْحَمِد اللََّه

__________  
  إذا محد اللَّه دعاء للعاطس بالرمحة: التشميت ) ١(



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمْسِلمٍ الَْبْغَداِديُّ ، : أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو ، وَأَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم قَالَ  - ٢٥١
ِهْنٍد ، َعْن ُسَميٍّ ، ُموِلي أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن ،  َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ شَرِيكَ لَُه ، لَُه الُْملُْك : َمْن قَالَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
 ِمائَةُ سَيِّئٍَة َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، َمْن قَالََها َعْشَر مَِرارٍ ِحَني ُيْصبُِح كُِتَب لَُه بَِها مِائَةُ َحَسَنٍة َوُمِحَي َعْنُهَولَُه الَْحْمُد َوُه

  َوُحِفظَ بَِها َيْوَمهُ َحتَّى ُيْمِسَي ، َوَمْن قَالَ ِحَني يُْمِسي كَانَ لَهُ بِِمثْلِ ذَِلَك
__________  

  اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو ) ١(
كفى بنا ) ) ( ١(وكفى باهللا حسيبا : ( احلي احمليي احلسيب احلكم قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

ما :  وقال لرجل من أصحابه استحيوا من اهللا: إن اهللا حي كرمي وقال : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) حاسبني 
  .إن اهللا هو احلكم: فقال . أبو احلكم : امسك ؟ فقال 

  إن اهللا حكم قسط هلك املرتابون: وقال معاذ بن جبل |
__________  

  ٦: النساء آية رقم : سورة ) ١(

وهو : ( قال عز وجل و) ) ١(هل من خالق غري اهللا : ( اخلالق واخلالق قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  وفيما روي عن أيب هريرة من أمساء اهللا اخلالق) ) . ٢(اخلالق العليم 

__________  
  ٣: فاطر آية رقم : سورة ) ١(
  ٨١: يس آية رقم : سورة ) ٢(

َراِهيَم ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبنُ أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْب - ٢٥٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُموَسى ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

ا ، َخلَقَُهمْ لََها َوُهْم ِفي أَْصالَبِ آَباِئهِْم ، َوَخلََق النَّاَر َوَخلََق لََها أَْهلًا ، َخلَقَُهمْ لَهَا إِنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ َوَخلََق لََها أَْهلً: 
  َوُهْم ِفي أَْصالَبِ آبَاِئهِْم

ِهيَم ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبنُ أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَرا - ٢٥٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُموَسى ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

إِنَّ َرْحمَِتي : ، كََتَب ِفي ِكَتابٍ َعلَى نَفِْسِه فَُهَو َمْوضُوٌع ِعْنَدُه َعلَى الْعَْرشِ  لَمَّا َخلََق اللَُّه الَْخلَْق قَالََها ثَالَثَ َمرَّاٍت: 
  .َتْغِلُب غََضبِي

  َرَواُه الثَّْورِيُّ َوغَْيرُُه

ْبُن ُعَباَدةَ الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح : أَْخَبرََنا ُخثَْيَمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٥٤
: لى اهللا عليه وسلم قَالَ الُْمَعلُِّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َبِشريِ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ ص

مَّ أَْنَت َربِّي الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت َخلَقْتَنِي وَأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت ، أَُعوذُ اللَُّه: َسيُِّد الِاْسِتْغفَارِ أَنْ َيقُولَ الْعَْبُد 
َت ، إِذَا قَالََها الرَُّجلُ وبَ إِالَّ أَْنبَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت ، أَُبوُء لََك بِالنِّْعَمِة ، وَأَُبوُء بِالذَّْنبِ ، فَاغِْفْر ِلي إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّن

  .ةَِحَني ُيصْبُِح فََماَت ِمْن َيْوِمِه َدَخلَ الَْجنَّةَ ، َوإِذَا قَالََها ِحنيَ ُيْمِسي فََماَت ِمْن لَْيلَِتِه َدَخلَ الَْجنَّ



  َرَواُه شُْعَبةُ ، َوغَْيُر َواِحٍد ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ
__________  

  قر مبا قدماعترف وأ: باء ) ١(
  أعترف وأقر: أبوء ) ٢(

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَالَ  - ٢٥٥
أَصَْبَنا سََباَيا َيْوَم ُحَنْينٍ فََسأَلَْنا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : الُْخْدرِيِّ قَالَ  إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّ ، َعْن أَبِي الْوَدَّاِك ، َعْن أَبِي َسِعيٍد

 ُصوٌرلَْيَس ِمْن كُلِّ الَْماِء َيكُونُ الَْولَُد َوإِذَا أَرَاَد اللَُّه أَنْ َيْخلَُق َشيْئًا لَمْ َيْدفَْعُه َشْيٌء َرَواُه مَْن: وسلم َعنِ الَْعْزلِ فَقَالَ 
  َوالثَّْورِيُّ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َورََواُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ َعْن أَبِي الَْودَّاِك

__________  
  نال: أصاب ) ١(
  األسرى من النساء واألطفال: السبايا ) ٢(
  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: العزل ) ٣(

: أَْخبََرَنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َوغَْيُرُه قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : مٍَّد قَالَ أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَح - ٢٥٦
ِكَر الْعَْزلُ ِعْنَد َرُسولِ ذُ: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن قََزَعةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ 

ِلَم َيفَْعلُ أََحدُكُْم ذَِلَك ، َولَْم يَقُلْ فَالَ َيفَْعلْ أََحدُكُْم ذَِلَك ، فَلَْيَسْت نَفٌْس َمْخلُوقَةٌ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
  إِالَّ اللَُّه َخالِقُهَا

__________  
  ء َحذََر احلْملَعْزلَ ماء املين عن الّنسا: العزل ) ١(

  يف آل عمران) ) ١(واهللا خبري : ( اخلبري قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
__________  

  ١٥٣: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُمَحمَِّد: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ْبنِ َحذْلَمٍ ، قَالَ  - ٢٥٧

 ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي َصفَْوانُ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد
ِللَِّه ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ اْسًما َوذَكََر ِفيَها الَْخاِلَق وَالَْخبَِري َوِفي رَِواَيةِ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  الثَّْورِيِّ َعْن َعاِصمٍ ، َورُوَِي ِمْن َحدِيِث أَيُّوَب َجِميًعا َعنِ اْبنِ سِريِيَن
يان األرض من ديان السماء ، ويل لد: الدائم والدافع والديان قال عمر رضي اهللا عنه : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  وفيما روي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا الدائم والدافع
كِّيُّ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َم: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر الَْورَّاُق قَالَ  - ٢٥٨

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ : إِبَْراهِيَم قَالَ 
  الَ َتُسبُّوا الدَّْهَر فَإِنَّ اللََّه ُهَو الدَّاِئُم َواللَُّه ُهَو الدَّهُْر: وسلم 



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد أَُبو بِْشرٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدْه قَالَ  - ٢٥٩
ِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َس: أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ قَالَ 

الَ أََحَد أَْصبُِر َعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن اللَِّه ، َيْدُعونَ : َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ 
  ُهْم َوُيَعافِيهِْم وََيْدفَُع َعْنُهْملَُه َولًَدا َوُهَو َيْرُزقُ

  ذو اجلالل واإلكرام قاله اهللا عز وجل يف سورة الرمحن: ومن أمساء اهللا عز وجل 

َبكْرٍ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفَْضلِ الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َبِشُري ْبُن: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَالَ  - ٢٦٠
َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ َعْبُد اَألْعلَى : َوَحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحذْلَمٍ قَالَ 

الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَبِي  َحدَّثَنا عَْبُد: ْبُن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َسَماَعةَ ، قَاالَ 
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََراَد أَنْ : َحدَّثَنِي أَُبو أَْسَماَء الرَّحَبِيُّ ، َحدَّثََنا ثَْوَبانُ قَالَ : َعمَّارٍ قَالَ 

اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالَُم َوِمْنَك السَّالَُم ، َتبَاَركَْت َيا ذَا الَْجالَلِ : اْسَتْغفََر ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ قَالَ  َيْنَصرَِف ِمْن َصالَِتِه
  َواِإلكَْرامِ
نِ الُْمْنِذرِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيسَ ْب: أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ قَالَ  - ٢٦١

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا : لَْت ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ قَا
  السَّالَُم َوِمْنَك السَّالَُم ، َتبَاَركَْت َيا ذَا الَْجالَلِ َواإلِكَْرامِ اللَُّهمَّ أَْنَت: عليه وسلم إِذَا سَلََّم قَالَ 
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ُن الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي مَْرَيمَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْب - ٢٦٢
َصلَّى َرُجلٌ إِلَى َجْنبِ عَْبِد : ْبُن َربِيَعةَ ، أَنَّ َعْونَ ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ قَالَ ، َحدَّثََنا ُيحْيِي ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر 

، ثُمَّ  اللَُّهمَّ أَْنتَ السَّالَُم َومِْنَك السَّالَُم ، َتَبارَكَْت َيا ذَا الَْجالَلِ وَاِإلكَْرامِ: اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو فََسِمَعُه ِحَني َسلََّم َيقُولُ 
َما أَْضَحكََك ؟ : َر َصلَّى إِلَى َجْنبِ اْبنِ ُعَمَر فََسِمَعُه ِحَني َسلََّم ، َيقُولُ ِمثْلَ ذَِلَك فََضِحَك الرَُّجلُ ، فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَم

كَانَ َرُسولُ اللَِّه : الَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِنِّي َصلَّْيتُ إِلَى َجْنبِ اْبنِ َعْمرٍو فََسِمْعُتُه َيقُولُ ِمثْلَ َما قُلَْت ، فَقَ: فَقَالَ 
  صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِمثْلَ ذَِلَك

) ) ١(إن اهللا بالناس لرءوف رحيم ( يف سورة البقرة : الرءوف الرحيم قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  اهللا عز وجل الرءوف وروي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء

__________  
  ١٤٣: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا َزْيُد ْبنُ : َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ النُّْعَماِن قَالَ : أَْخَبرََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم الْبَزَّاُر قَالَ  - ٢٦٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َحمَّاٌد ، َعْن َحجَّاجٍ الصَّوَّاِف ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ  َحدَّثََنا: َعْوٍف قَالَ 

ُد ِللَِّه الَِّذي َمْن قَالَ ِعْنَد َمَناِمِه الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي ُيْمِسُك السََّماَء َواَألْرَض أَنْ َتزُوالَ ، الْحَْم: صلى اهللا عليه وسلم 
ِمْن َسرِيرِِه فََماَت َدَخلَ  ُيْمِسُك السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى اَألْرضِ إِالَّ بِإِذْنِِه ، إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم ، فَإِنْ َوقََع

  الَْجنَّةَ
: َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحكِيمٍ الَْبْصرِيُّ ، قَالَ : يُوُنَس ، قَاالَ أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن  - ٢٦٤

ِقيلَ َيا : َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، قَالَ 
َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم إِنَّ : ِذيَن َماُتوا وَُهْم ُيَصلُّونَ إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َرسُولَ اللَِّه ، الَّ

  اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرحِيٌم َهذَا الَْحِديثُ َمْشُهوٌر َعْن إِسَْراِئيلَ إِْسنَاٌد ُمتَِّصلٌ
__________  

  ١٤٣: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

وروي عن أيب ) ) ١(إن اهللا كان عليكم رقيبا ( الرقيب قال اهللا عز وجل يف سورة النساء : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا عز وجل الرقيب

__________  
  ١: النساء آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا : ا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب قَالَ أَْخَبرََن - ٢٦٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى :  َحارِثُ ْبُن أَبِي َمطَرٍ ، َعْن َواِصلٍ اَألْحَدبِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ

: ثُمَّ ذَكََر الُْخطَْبةَ فَقَالَ اهللا عليه وسلم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َوالُْخطَْبةَ كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن ، َوذَكَرَ التَّشَهَُّد 
لََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا ، يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوال َسِديًدا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَاَألْرَحاَم إِنَّ ال



  ُيْصِلحْ لَكُْم أَْعَمالَكُْم رََواُه أَُبو اَألْحَوصِ ، وَأَُبو ُعَبْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بَِنحْوِِه
__________  

  ١: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  ٧٠: األحزاب آية رقم : سورة ) ٢(

  ) )١(إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني : ( الرازق والرزاق قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
__________  

  ٥٨: الذاريات آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا أَُبو الَْبْخَترِيِّ َعْبدُ اللَِّه ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ أَُبو طَاِهرٍ النَّْيسَاُبورِّي قَالَ  - ٢٦٦
َمنِ السُّلَِميِّ ، عْن َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّاُد ْبُن أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْح: قَالَ 

َما ِمْن أََحٍد أَصَْبَر َعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : سٍ أَبِي مُوَسى قَالَ َعْبِد اللَِّه ْبنِ قَْي
  .افِيهِْمُهْم َوُيَعاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِنَُّهْم َيْجَعلُونَ لَُه نِدا وََيْجَعلُونَ لَُه َولًَدا َوُهَو ِفي ذَِلَك يَْرُزقُُهْم َوُيطِْعُم

  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ

َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى الَْبْغَداِديُّ ، : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  - ٢٦٧
َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن َسعِيِد ْبنِ َمْسرُوقٍ الثَّْورِيُّ : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، قَالَ : لَ َحدَّثََنا اْبُن الزَُّبْيرِ الُْحَمْيِديُّ ، قَا: قَالَ 

للَِّه بْنُ قَالَ عَْبُد ا: كَانَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ َيقُولُ : َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن ُجبَْيرٍ ، َيقُولُ : ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، قَالَ 
َما أََحٌد أَْصَبَر َعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن اللَِّه ، َيْدُعونَ لَُه وَلًَدا َوُهوَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَْيسٍ 

  َيْرُزقُُهْم َوُيَعاِفيهِْم

َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا : ْحَمدُ ْبُن ِعَصامٍ قَالَ َحدَّثََنا أَ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسحَاَق قَالَ  - ٢٦٨
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم السَّكَْسِكيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أََوفَى قَالَ 

سُْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وَاللَُّه أَكَْبُر َوالَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ : قُلْ : كَا إِلَْيهِ نِْسَيانَ الْقُْرآنَ فَقَالَ َوَسلَّْم فََش
قُلِ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي اْرَحْمنِي ، َوَعاِفنِي : َما ِلي ؟ فَقَالَ َهذَا ِللَِّه فَ: إِالَّ بِاللَِّه فََعدَُّهنَّ ِفي َيِدِه َوَضمَّ أَصَابَِعُه ، ثُمَّ قَالَ 

  لَقَْد َملَأَ َيَدْيهِ َخيْرًا: اْرُزقْنِي َواْهدِنِي فََعدَُّهنَّ ِفي َيَدْيِه فَقَالَ 
: انِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه ْبُن ُموَسى قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصََّغ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب قَالَ  - ٢٦٩

: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اللَِّه األَْنَصارِيِّ قَالَ 
  .ِمْن َبْعضٍذَُروا النَّاَس َيْرُزُق اللَُّه َبْعضُُهْم 

  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي الزُّبَيْرِ

أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف قَالَ  - ٢٧٠
اللَُّهمَّ : الَ َيقُولُ أََحُدكُُم : ثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َهذَا َما َحدَّ: َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 

  لَُه ا َيَشاُء الَ ُمكْرَِهاغِْفْر ِلي إِنْ ِشئَْت اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي إِنْ ِشئَْت وَاْرُزقْنِي إِنْ شِئَْت لََيْعزَِم َمْسأَلََتُه إِنَُّه َيفَْعلُ َم
__________  

  شدة الطلب مع اجلزم واليقني بتحقيقه: العزم ) ١(



الرافع والرفيق والرشيد وروي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  عز وجل الرافع الرشيد

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن : لَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَا - ٢٧١
َيِمنيُ : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 

ْرَض فَإِنَّهُ الَ َيْنقُُص َما ِفي َملَأَى الَ يَُغضَُّها َنفَقَةٌ ، َسحَّاُء اللَّْيلِ َوالنََّهارِ ، أَرَأَيُْتْم َما أَْنفََق ُمْنذُ َخلََق السَّمََواِت وَاَألاللَِّه 
  .َيِمينِِه َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء وَبَِيِدهِ اُألْخَرى الْقَْبُض َيْرفَُع وََيخِْفُض

  ُه أَُبو الزَِّناِد َعنِ اَألْعَرجَِرَوا
__________  

  كثري العطاء: السحاء ) ١(
َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْمَعلَّى ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ َمْرَوانَ قَالَ  - ٢٧٢

: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْمَعلَّى قَالَ : َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد قَالَ : ْبُن َعمَّارٍ قَالَ 
َسِمْعُت ُبْسَر ْبَن ُعَبْيِد اللَِّه ، أَنَّهُ : َحدَّثَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيَد ْبنِ َجابِرٍ قَالَ : َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، قَاالَ 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه : َسِمْعتُ النَّوَّاَس ْبَن َسْمَعانَ الِْكالَبِيَّ ، َيقُولُ : َسِمَع أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيَّ ، َيقُولُ 

ُبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ الرَّْحَمنِ إِنْ َشاَء أَقَاَمُه َوإِنْ َشاَء أََزالَُه َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َما ِمْن قَلْبٍ إِالَّ َوُهَو َبْيَن أُْص: وسلم َيقُولُ 
َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى دِينَِك ، وَالِْميَزانُ بَِيدِ الرَّْحَمنِ َيْرفَُع أَقَْواًما َوَيَضُع : صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 

ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه ،  يَن إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة رََواُه الْوَِليُد وَاْبُن َمزِيٍد َوبِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َوَرَواهُ الَْوِليدُ بن سليمان ، َعْنآَخرِ
  َوَرَواُه الزَُّبْيِديُّ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ أَبِي َماِلٍك ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي : َنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد السَّالَمِ ، قَالَ أَْخَبَر - ٢٧٣
يُّ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َوَعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِد

َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َمالٍ قَطُّ ، َوَما َزاَد اللَُّه َعْبدًا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
  .َرفََعُه اللَُّه بَِعفْوٍ إِالَّ ِعزا َوالَ َتوَاَضعَ أََحٌد إِالَّ

  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ الَْعالَِء ، قَالَ اْبُن مَْرَيَم
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  - ٢٧٤

َبلِ اللَُّه َيْرفَُع َوَيخِْفُض وَإِنِّي لَأَْرُجو أَنْ أَلْقَى اللََّه : َسعِّْر َعلَى أَْصحَابِ الطََّعامِ ، فَقَالَ : ْيِه َوَسلَّْم ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  َولَْيَسْت ِلأََحٍد ِعْنِدي َمظْلََمةٌ َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ الَْعالَِء

َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن : مَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، مَْولَى َبنِي هَاِشمٍ قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَح - ٢٧٥
َنا َعْمُرو ْبُن َحفْصٍ َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : اَألْسَوِد ح وَأَْخبََرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكَنانِيُّ قَالَ 

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ : الَْبْصرِيُّ ، قَاالَ 
ْيِه َما الَ ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِف ُروَِي َعْن ُعْرَوةَ ، َوغَْيرِِه َعْن إِنَّ اللََّه َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ، َوُيْعِطي َعلَ: صلى اهللا عليه وسلم 

  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوُروَِي َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبِ ، وَأَبِي أَُماَمةَ ، َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك
َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا : ْعقُوَب ، قَاالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َي - ٢٧٦



َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َحْيَوةَ ْبنِ ُشرَْيحٍ ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َعْمَرةَ : َهاُرونُ ْبُن َمْعُروٍف قَالَ 
إِنَّ اللََّه َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ، َوُيعِْطي َعلَى : َي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِض

  الرِّفْقِ َما الَ ُيعِْطي َعلَى الُْعْنِف

وقال النيب } رهمأم حيسبون أنا ال نسمع س{: السيد السالم السميع قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
سيد بىن دارا يف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا عز وجل : صلى اهللا عليه وسلم 

  السيد
دَّثََنا اْبُن الُْمبَاَركِ أَْخبََرَنا َيْعَمُر ، َح: َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدْه قَالَ  - ٢٧٧
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ : قَالَ 

أَْنتَ أَفَْضلَُنا ِفيَها قَْولًا ، َوأَْعظَُمَنا ِفيَها طَْولًا ، فَقَالَ : السَّيُِّد اللَُّه فَقَالَ : الَ أَْنَت َسيُِّد قُرَْيشٍ ، فَقَ: َعلَْيِه َوَسلَّْم ، فَقَالَ 
  .ِلَيقُلْ أََحُدكُْم بِقَْوِلِه ، َوالَ َيسَْتجْرَِينَّكُُم الشَّْيطَانُ: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

مَْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َعْن غَْيالَنَ ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن َرَواُه غُْنَدٌر ، َوَحجَّاٌج ، َوَرَوى 
َحدَّثَنَا : النَّسَاِئيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ : أَبِيِه َعْبدِ اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ح وَأَْخبََرَنا َحمَْزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكَنانِيُّ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ قَالَ حدثنا أَُبو َمْسلََمةَ َسِعيدُ ْبُن َيزِيَد ،: ُحَمْيُد ْبُن َمسَْعَدةَ ، قَالَ 

َعْن أَبِيِه ، َنْحَو َحِديِث شُْعَبةَ َوَرَوى اَألسَْوُد ْبُن  َعْن أَبِي َنْضَرةَ الُْمْنِذُر ْبنِ َماِلٍك َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ،
  َشْيَبانَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ثَُماَمةَ الرَّاِسبِيِّ ، َعْن يَزِيَد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِيِه

__________  
  يغلبنكم فيتخذكم جرياً أي رسوال ووكيال: يستجرينكم ) ١(

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَالَ  - ٢٧٨
أَخَْبَرَنا : دَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ َح: َحدَّثََنا َحمَّادٌ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ : 

أَْخَبرََنا ثَابٌِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ َناًسا : أَُبو َبكْرِ ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا بَْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ قَالَ 
َيا َخيَْرَنا ، وَاْبَن َخيْرَِنا ، َوَيا َسيَِّدَنا ، وَاْبَن َسيِِّدَنا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : صلى اهللا عليه وسلم  قَالُوا لَِرُسولِ اللَِّه
  َيا أَيَُّها النَّاُس ، َعلَْيكُْم بِقَْوِلكُْم َوالَ َيْسَتهْوَِينَّكُُم الشَّْيطَانُ: اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد أَُبو قَُداَمةَ قَالَ : ةُ قَالَ َوأَْخَبرََنا َحْمَز - ٢٧٩
الَ َتقُولُوا : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َص

  ِللُْمَناِفقِ َسيِّدََنا ، فَقَْد أَْسَخطُْتْم رَبَّكُمْ َيْعنِي إِذَا قُلُْتْم
: ِعيِد أَُبو َسعِيٍد قَالَ َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َس: أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ٢٨٠

  إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالَُم: َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
: نّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َوُروَِي َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، أَ - ٢٨١

  السَّالَُم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَْيَبانَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثَنا َعْبُد الَْمِلكِ : أَْخَبرََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ هَاُرونَ ، بِتِنِّيَس قَالَ  - ٢٨٢
كُنَّا :  دَّثََنا شُْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، قَالَالُْجدِّيُّ ، َح



بِالتَّسْبِيحِ َوالتَّْهِليلِ  َمَع َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ ، فَكَانَ النَّاُس إِذَا صَِعُدوا َواْنَحَدُروا َرفَُعوا أَْصوَاتَُهْم
إِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ ، َوالَ غَاِئًبا ، إِنََّما َتْدُعونَ َسِميًعا قَرِيًبا َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن : ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َعاِصمٍ ، َوَعْن أَبِي ُعثَْمانَ ذَكَْرَناَها ِفي َمَواضِِعهَا
__________  

  قول ال إله إال اهللا: التهليل ) ١(
  السبوح السريع الستار: ومن أمساء اهللا عز وجل 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ اَألْشَعِث ، قَالَ  - ٢٨٣
نَ َيقُولُ طَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَاقََتاَدةَ ، َعْن ُم
  ُسبُّوٌح قُدُّوسٌ َربُّ الَْمالَِئكَِة َوالرُّوحِ رََواُه َسعِيٌد َوِهَشاٌم: ِفي ُسجُوِدِه 

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمْسِلمٍ قَالَ : ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيمَ أَُبو َعْمرٍو قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد  - ٢٨٤
َرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ُوَهْيُب ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُه: َمْنُصوُر ْبُن شُقَْيرٍ قَالَ 

لَْم َيْسُترِ اللَُّه َعْبًدا ِفي الدُّْنَيا ، إِالَّ سََتَرُه اللَُّه ِفي الْآِخَرِة َوَرَواهُ َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنَُّه قَالَ 
  َوَحمَّاٌد ، َوَجَماعَةٌ

َحدَّثَنا َعْبُد الَْعزِيزِ : َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن سَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، قَالَ : ُمَحمٍَّد ، قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن  - ٢٨٥
الَ : لم قَالَ ليه وسْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا ع

  َيْسُترُ اللَُّه َعْبًدا ِفي الدُّْنَيا ، إِالَّ َسَتَرهُ اللَُّه َيْوَم الِْقَيامَِة

امٍ ، أَْخَبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن َهمَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألشَْعِث ، قَالَ  - ٢٨٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ، قَالَ : َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 

ا َتلَقَّانِي بِِذرَاعٍ َتلَقَّْيُتُه بِبَاعٍ ، َوإِذَا َتلَقَّانِي بِبَاعٍ إِذَا َتلَقَّانِي َعْبِدي بِِشْبرٍ َتلَقَّْيُتُه بِِذرَاعٍ ، وَإِذَ: قَالَ اللَُّه َتَعالَى : وسلم 
  جِئُْتُه أَْو أََتْيُتهُ بِأَْسَرَع
__________  

  وهو قَْدر َمّد الَيدْين وما بينهما من الَبدن: البُوع والبَاُع سواء ) ١(
وقال عز ) ) ١(وإذا مرضت فهو يشفني (  :الشايف الشديد ذكره يف سورة الشعراء : ومن أمساء اهللا عز وجل 

ال شايف إال أنت ويف دعاء النيب صلى اهللا عليه : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ٢(وهو شديد احملال : ( وجل 
  يا ذا احلبل الشديد« وسلم 

__________  
  ٨٠: الشعراء آية رقم : سورة ) ١(
  ١٣: الرعد آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسابِقٍ ، : َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، قَالَ : َنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ أَْخَبَر - ٢٨٧
بِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َمْسُروقٍ ، َوَعْن أَ: قَالَ 



أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ : كَانَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أُِتَي بَِمرِيضٍ قَالَ : َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 
  َغاِدُر َسقًَما رََواُه َجَماَعةٌ َعْن َمْنُصورٍاْشِف وَأَْنَت الشَّاِفي الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك ، ِشفَاًء الَ ُي

َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َحمَّاٍد ح َوأَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبنُ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ٢٨٨
: ُمَسْرَهدٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثَنا َعْبُد الْوَارِثِ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصهَْيبٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَسدَّدُ ْبُن : الُْمثَنَّى ، قَاالَ 

أَْرِقيكَ بُِرقَْيةِ  أَفَالَ: َيا أََبا َحْمَزةَ اشَْتكَْيُت ، فَقَالَ أََنٌس : َدَخلُْت أََنا َوثَابٌِت الُْبنَانِيُّ َعلَى أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، فَقَالَ ثَابٌِت 
اللَُّهمَّ َربَّ النَّاسِ ، أَذِْهبِ الْبَأَْس ، اْشِف َوأَْنَت الشَّاِفي : قُلْ : َبلَى ، قَالَ : َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 

ُهْم ثَابٌِت َوَجَماَعةٌ َوُروَِي َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعِليٍّ ، َوالَ َشاِفَي إِالَّ أَْنَت ِشفَاًء الَ ُيَغاِدرُ َسقًَما َروَاُه َجَماَعةٌ َعْن أََنسٍ ِمْن
  ُبُتَوَعْبِد اللَِّه ، َوُعَباَدةَ ، وَأَبِي الدَّرَْداِء ، َوأَبِي ُهرَْيَرةَ ، َوَدغْفَلِ ْبنِ َحْنظَلَةَ ِمْن ُوُجوٍه الَ َيثْ

__________  
  َعوَّذه: رقاه ) ١(
  ة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد طلبا لشفائهالعوذة أو التعويذ: الرقية ) ٢(
  الشدة واملراد املرض: البأس ) ٣(
  املرض: السقم ) ٤(

الشهيد والشاهد والشكور والشاكر ذكر الشهيد يف آل عمران ، وذكر الشاكر يف : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  عليه وسلم يف أمساء اهللا الشهيد والشكور والشاكرالبقرة ، روي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

الصمد والصادق والصاحب والصبور عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : ومن أمساء اهللا عز وجل 
الصاد ) ) ١(كهيعص ( قوله : أمساء الصادق والصمد والصبور ، فامسه الصادق يف سورة مرمي وقال ابن عباس 

  الصادق
__________  

  ١: مرمي آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا َيْعقُوُب الَْحْضَرِميُّ ، : َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، بِِمْصَر قَالَ  - ٢٨٩

خََرَج ِعَشاًء ، فَلَِقَيُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، : ْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ بَُر
َحدُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنِّي أَشَْهُد أَنََّك الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت اَأل: فَأََخذَ بَِيِدِه ، فَأَْدَخلَُه الَْمْسجَِد ، فَإِذَا َرُجلٌ يَقَْرأُ وََيْدُعو 

َوالَِّذي نَفِْسي :  الصََّمُد الَِّذي لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد ، َولَْم َيكُْن لَُه كُفًْوا أََحٌد ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم
أَْعطَى رََواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ،  بَِيِدهِ لَقَْد دَعا اللََّه بِاْسِمِه اَألْعظَمِ الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِِه أَجَاَب ، َوإِذَا سُِئلَ بِِه

حَاَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، ِمْنُهْم أَُبو إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّ َوالثَّْورِيُّ َوَشرِيٌك وََيْحَيى الْقَطَّانُ َوَوِكيٌع ، َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُج
  َعْن أَبِيِه

__________  

وقيل الذي . وقيل هو الذي ال جَْوف له. وقيل هو الدائُم الباقي. سَّيد الذي انتهى إليه السُّوَددال: الصمد ) ١(
  .أي يُقَْصُد: ُيْصَمدُ يف احلوائج إليه 

  الصادق والصانع



َحدَّثََنا أَُبو : ُمَحمَّدِ ْبنِ النُّْعَماِن قَالَ  َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن: أَْخَبرََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم الْبَزَّاُز قَالَ  - ٢٩٠
كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : غَسَّانَ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  اللَُّه َوْعَدُه ، وََنَصَر َعْبَدُه ، َوَهَزَم اَألْحزَاَب َوْحدَُه َصَدَق: وسلم إِذَا قَفَلَ ِمْن َسفَرٍ قَالَ 
َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، : َحدَّثََنا ُحذَْيفَةُ ْبُن ِغَياٍث ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب ، قَالَ  - ٢٩١
لَى ، َعْن ْبُن َيْحَيى ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َجِميًعا َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيَحدَّثََنا َهمَّاُم : قَالَ 

نْ أَصَاَبُه َشرٌّ فََصَبَر أََجَرُه اللَُّه ، كُلُّ َما صََنَع اللَُّه ِللُْمْسِلمِ َخْيٌر ، إِ: ُصهَْيبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ، قَالَ 
  َوإِنْ أََصاَبهُ ُضرٌّ فََصَبرَ أَجََرُه اللَُّه

  الصاحب

َعِليُّ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ح وَأَْخبََرَنا: َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َسيَّارٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٢٩٢
َحدَّثََنا َحمَّادُ : َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ ، قَاالَ : َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن الَْمَخازِ ، قَالَ : ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألشَْعِث َبَغزَّةَ ، قَالَ 

ِقيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الَْبارِ
سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا ، َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني ، وَإِنَّا إِلَى َربَِّنا : َسافََر ، فََرحَّلَ رَاِحلََتُه كَبََّر ثَالَثًا ، ثُمَّ َيقُولُ 

نْ َعلَْيَنا اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِفي سَفَرِي َهذَا الْبِرَّ وَالتَّقَْوى ، َوِمَن الْعََملِ َما ُتِحبُّ َوتَْرَضى اللَُّهمَّ َهوِّ: مَّ َيقُولُ لَُمْنقَِلُبونَ ثُ
ألَْهلِ ، اللَُّهمَّ اْصَحبَْنا ِفي َسفَرَِنا َواْخلُفَْنا السَّفََر َواطْوِ لََنا بُْعَد اَألْرضِ اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِفي السَّفَرِ َوالَْخِليفَةُ ِفي ا

  َعطَاٍء َوغَْيرِِهِفي أَْهِلَنا َهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ َوَعِليِّ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الْبَارِِقيِّ َمْشهُوٌر ُروَِي َعْن َيْعلَى ْبنِ 
__________  

  واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثىالَبعُري القوّي على األسفار : الراحلة ) ١(

  الطيب والطهر والظاهر فامسه الظاهر يف حديث أيب هريرة يف أمساء اهللا عز وجل: ومن أمساء اهللا عز وجل 
َحدَّثََنا الْحَارِثُ : ، قَاالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر الَْورَّاُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمحَمٍَّد اَألْزَهُر الَْجْوَزَجانِيُّ - ٢٩٣

َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، : َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، قَالَ : ْبُن ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ ، قَالَ 
إِنَّ اللََّه طَيِّبٌ الَ َيقَْبلُ إِالَّ طَيًِّبا ، َوإِنَّ اللََّه أََمرَ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ

لُوا ِمْن طَيَِّباتِ يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُ: يَأَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت ، َوقَالَ : الُْمْؤِمنَِني بَِما أََمَر بِِه الُْمْرَسِلَني ، فَقَالَ 
الظَّاِهُر ِفي ُسوَرِة الَْحدِيِد َوَرَوى َعْن : َما َرَزقَْناكُْم َروَاُه الثَّْورِيُّ َوغَْيُر َواِحٍد َعْن فَُضْيلِ َوِمْن أَْسَماِء اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

  َماِء اللَِّه الظَّاهُِرأَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي أَْس
__________  

  ٥١: املؤمنون آية رقم : سورة ) ١(
  ١٧٢: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

العلي األعلى العظيم وذكرمها يف سورة البقرة ، وعن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه : ومن أمساء اهللا عز وجل 
تعاىل على اخللق وهو أعلى من كل شيء : بالتأويل معىن العلي  وسلم يف أمساء اهللا العلي العظيم قال أهل املعرفة

يف كل األحوال من مجيع اجلهات ، وروي عن النيب : وتعاىل يف كل شيء ، فال شيء أعلى منه ، ومعىن العظيم 
صلى اهللا عليه وسلم يف تسبيح املالئكة سبحت السماوات العلى من ذي املهابة لذي العلى سبحان العلي األعلى 



  سبحانه وتعاىل
َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، قَالَ  - ٢٩٤

ةَ ، َعنِ الُْمْستَْورِِد ْبنِ اَألْحَنِف ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألعَْمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَد
سُْبَحانَ رَبَِّي الَْعِظيمِ َورَبَِّي : َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه 

  فَْيانَ َوَهذَا َحِديثٌ َمْشُهوٌر َعنِ اَألْعَمشِ ، رََواُه ُشْعَبةُ ، َواْبُن طَْهَمانَاَألْعلَى رََواُه َجَماَعةٌ َعْن ُس

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعَصامٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، قَالَ  - ٢٩٥
 عليه وسلم كَانَ عَْبِد اللَِّه ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ ِدَعاَمةَ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا ْبُن أَبِي

عَْرشِ الَْعِظيُم ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ السََّموَاتِ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْعِظيمُ الَْحِليُم ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ الْ: َيْدُعو ِعْنَد الْكَْربِ 
  َواَألَرِضَني ، َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيُم

ثَْمانُ ْبُن َحدَّثََنا ُع: َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َرْوحٍ قَالَ : أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْعطَّاُر ، بِِمْصَر قَالَ  - ٢٩٦
َرُسولَ اللَّهِ  َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ: ُعَمَر قَالَ 

أَْسأَلُ : اللَِّه أَنْ الَ َيُموَت ِفي مََرِضِه ذَِلَك  إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِعْندَ الْمَرِيضِ ، َوكَانَ ِفي ِعلْمِ: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  اللََّه الْعَِظيَم َربَّ الْعَْرشِ الْعَِظيَم أَنْ َيْشفَِيَك ، َسْبَع مَرَّاٍت ، إِالَّ َشفَاُه اللَُّه

اهللا عز وجل  العزيز والعدل روي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء: ومن أمساء اهللا عز وجل 
  اللهم أنت العدل يف قضائك: ، وعن عبد اهللا بن مسعود ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف دعائه 

َحدَّثََنا :  أَْخبََرَنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ  - ٢٩٧
كُْنُت جَاِلًسا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن َحفْصِ اْبنِ أَِخي أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
السَّالَُم َعلَْيكُْم ، فََردَّ َعلَْيِه : لَى الْقَْومِ ، فَقَالَ ِفي الَْحلْقَِة ، إِذْ َجاَء َرُجلٌ فَسَلََّم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوَع

الْحَْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِفيِه ، كََما : َوَعلَْيكُمُ السَّالَُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه فَلَمَّا َجلََس الرَُّجلُ قَالَ : النَّبِيُّ 
كَْيَف قُلَْت ؟ فََردَُّه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كََما : َويَْرَضى ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  ُيِحبُّ َربَُّنا

لُُّهمْ َحرِيٌص َعلَى أَنْ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَقَدِ ابَْتَدَرَها َعَشَرةُ أَْمالٍَك كُ: قَالَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  اكُْتُبوَها كََما قَالَ: َيكُْتبُوَها ، فََما َدَرْوا كَْيَف َيكُْتُبوَها َحتَّى َرفَُعوُه إِلَى ِذي الِْعزَِّة ، فَقَالَ 

  َعْبِدي
__________  

  عجل إليه واستبق وسارع: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ١(
عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من : ( يم العالم وقال اهللا عز وجل العامل العل: ومن أمساء اهللا عز وجل 

وقال ) ) ٣(عليم بذات الصدور : ( وقال ) ) ٢(إن اهللا عليم خبري : ( وقال عز وجل ) ) ١(ارتضى من رسول 
اهللا ) ) ٥(م وفوق كل ذي علم علي: ( قوله عز وجل : وقال عبد اهللا بن عباس ) ) ٤(عالم الغيوب : ( عز وجل 

  فوق كل عامل
__________  

  ٢٦: اجلن آية رقم : سورة ) ١(



  ٣٤: لقمان آية رقم : سورة ) ٢(
  ١١٩: آل عمران آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٠٩: املائدة آية رقم : سورة ) ٤(
  ٧٦: يوسف آية رقم : سورة ) ٥(

حدثنا آدم بن أيب : اب بن أيب متام قال حدثنا حممد بن عبد الوه: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم قال  - ٢٩٨
وعنده مفاتح الغيب ال : ( إياس ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر ، يف قوله 

  إىل آخر السورة) ) ٢(إن اهللا عنده علم الساعة : ( وهو قوله « قال ) ) ١(يعلمها إال هو 
__________  

  ٥٩: رقم  األنعام آية: سورة ) ١(
  ٣٤: لقمان آية رقم : سورة ) ٢(

: َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، قَالَ  - ٢٩٩
َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحمْزَةَ : َوَحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ، قَالَ : بِي ذِئْبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا اْبُن أَ: َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، قَالَ 

صلى اهللا عليه  سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه: ، َجِميًعا َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي َعطَاُء ْبُن يَزِيَد اللَّيِْثيُّ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا هَُرْيَرةَ ، َيقُولُ 
  اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َعاِمِلَني: وسلم َعْن ذََرارِيِّ الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ 

__________  
  اسٌم َيْجمُع َنسل اإلنسان من ذَكَرٍ وأَنثَى وقد تطلق على الزوجة: الذُّرِّية ) ١(

، وروي عن أيب هريرة ، عن النيب ) ) ١(عفو غفور إن اهللا ل: ( العفو قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  ) )٢(واهللا يعصمك من الناس ( صلى اهللا عليه وسلم ، أنه ذكر يف أمساء اهللا 

__________  
  ٦٠: احلج آية رقم : سورة ) ١(
  ٦٧: املائدة آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثََنا أُسَْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ِمهَْرانَ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ٣٠٠
ِه ، َيا َرُسولَ اللَّ: قُلُْت : الَْت ْبُن َعْبِد السَّالَمِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَ

اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ ُتِحبُّ الَْعفَْو فَاْعُف َعنِّي : قُوِلي : إِنْ أََنا َوافَقُْت لَْيلَةَ الْقَْدرِ أَْو رَأَْيُت ، َما أَسْأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ؟ قَالَ 
َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الَْحارِِث ، : َرَنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َمْسُعوٍد قَالَ أَخَْب: َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ قَالَ : َوأَخَْبَرَنا َحمَْزةُ قَالَ 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ سَْوَرةَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبنُ : َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َمْحُبوبٍ قَالَ 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََرأَْيتَ إِنْ َعِلْمُت : كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قُلُْت  ُسلَْيَمانَ ، َعْن

  أَيٌّ لَْيلَةُ الْقَْدرِ ، َما أَقُولُ ِفيَها ؟ فَذَكََر َنْحوَُه

: َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن صَاِلحٍ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ النَّصْرِيُّ قَالَ : وٍف قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َمْعُر - ٣٠١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ 

  الْمَْعُصوُم َمْن َعَصَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:  وسلم



وإين لغفار ملن : ( ، وقال ) ) ١(غافر الذنب : ( الغفور والغافر والغفار قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  غفرمعناها واحد ، وهو الستار والعفو والتغطية على الشيء ، ومنه امل: قال أهل التأويل ) ) . ٢(تاب وآمن 

__________  
  ٣: غافر آية رقم : سورة ) ١(
  ٨٢: طه آية رقم : سورة ) ٢(

أَْخبََرَنا : َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، قَاالَ  - ٣٠٢
الَْعاصِ ،  اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ َمرْثَِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن َعْمرِو ْبنِ قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا

ُدَعاًء أَْدُعو بِِه ِفي َصالَِتي َعلِّْمنِي : َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 
ِمْن ِعْنِدَك ،  قُلِ اللَُّهمَّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي ظُلًْما كَِثًريا ، َوالَ َيغِْفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت ، فَاغِْفْر ِلي َمْغِفَرةً: ، فَقَالَ 

  َواْرَحْمنِي إِنََّك أَْنَت الَْغفُورُ الرَّحِيُم
َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َعِديٍّ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسعِيٍد قَالَ : َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ قَالَ أَْخَبرََنا  - ٣٠٣

أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َعثَّاُم ْبُن َعِليٍّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َعَرفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، 
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الَْعزِيُز الْغَفَّارُ : كَانَ إِذَا َتَضوََّر ِمَن اللَّْيلِ قَالَ 

  يٍّأَخَْرَجُه النَّسَاِئيُّ ِمْن َحِديثِ ُيوُسَف ْبنِ َعِد

وروي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا ) ) ١(هو الغين : ( الغين قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  عليه وسلم يف أمساء اهللا الغين

__________  
  ٦٨: يونس آية رقم : سورة ) ١(

وعنده مفاتح الغيب ( ، ) ) ١(وهو الفتاح العليم : ( الفاتح والفتاح قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  وعن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا الفتاح) ) ٢(

__________  
  ٢٦: سبأ آية رقم : سورة ) ١(
  ٥٩: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(

 عليه وسلم وكان رسول اهللا صلى اهللا) ) ١(فاطر السموات : ( فاطر قال اهللا تعاىل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
  يسأل هبذا االسم

__________  
  ١٤: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثَنا َعْبُد الَْحِميِد ْبنُ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم شَاذَانُ قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ٣٠٤
ثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي بَلْجٍ َيْحَيى ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َحدَّ: َيحَْيى الزَّهَْرانِيُّ قَالَ 

اللَُّهمَّ فَاِطرَ : قُلِ : قَالَ  أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعلِّْمنِي َدْعَوةً أَْدُعو بَِها
ْنَت ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ السََّماَواِت َواَألْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َربَّ كُلِّ َشْيٍء َوَمِليكَُه ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ أَ



إِذَا أَْمَسْيَت ، َوإِذَا أََخذَْت َمْضَجَعَك رََواُه شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي َنفِْسي ، َوَشرِّ الشَّيْطَاِن َوِشْرِكِه ، قُلَْها إِذَا أَصَْبْحَت ، َو
  َبلْجٍ

__________  
  الذي خلق وأنشأ من العدم وأوجد العامل ابتداء: الفاطر ) ١(

: َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ : قَالَ  َحدَّثََنا قَطَُن ْبُن إِْبَراِهيَم: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ٣٠٥
َمنِ اَألْعَرجِ ، َعْن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْح

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم إِذَا ابَْتَدأَ : نِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ اللَِّه ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعِليِّ ْب
جٍ ُجرَْي َوجَّْهُت َوْجهِيَ ِللَِّذي فَطََر السََّموَاِت وَاَألْرَض حَنِيفًا ُمْسِلًما ، َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني رََواُه اْبُن: الصَّالَةَ قَالَ 

  َعْن ُموَسى بِطُوِلِه ، َورََواُه ُعَبْيدُ اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ الْفَْضلِ
__________  

  خلق وأنشأ من العدم: فطر ) ١(
  املخلص املتبع املسلم: احلنيف ) ٢(

قادر على أن يبعث عليكم عذابا قل هو ال: ( القدير والقادر واملقتدر قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
وكان : ( وقال ) ) ٢(وهو على كل شيء قدير : ( وقال ) ) ١(من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 

معىن القدير يقدر على كل شيء من اخلري والشر والطاعة : قال أهل التأويل ) ) ٣(اهللا على كل شيء مقتدرا 
، وما قدره فقد خلقه قدير مقتدر على كل شيء ال ) ) ٤(قدره تقديرا وخلق كل شيء ف: ( والعصيان ، وقال 

  يعجزه شيء
__________  

  ٦٥: األنعام آية رقم : سورة ) ١(
  ١٢٠: املائدة آية رقم : سورة ) ٢(

  ٤٥: الكهف آية رقم : سورة ) ٣(
  ٢: الفرقان آية رقم : سورة ) ٤(

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ح : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب قَالَ : الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر قَالَ  أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ - ٣٠٦
قَُتْيَبةُ ، َحدَّثَنا َعْبدُ أَْخبََرَنا : َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ : َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ 

 اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي الَْموَاِلي ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، أَنّ َرسُولَ
إِذَا َهمَّ أََحدُكُْم بِاَألْمرِ ، فَلَْيْركَْع َركْعََتْينِ ِمْن : الْقُْرآِن ، َيقُولُ  كَانَ ُيَعلُِّمُهُم اِلاسِْتخَاَرةَ ، كََما ُيَعلُِّمُهُم السُّوَرةَ ِمَن

  َتقِْدُراللَُّهمَّ إِنِّي أَسَْتِخُريكَ بِِعلِْمَك ، َوأَْسَتقِْدُرَك بِقُْدَرِتَك ، وَأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك الْعَِظيمِ ، فَإِنََّك: ُركُوِعِه ، ثُمَّ لْيَقُلْ 
 ، َولُْيَسمِِّه بَِعْينِِه ، خَْيًرا ِلي ِفي َوالَ أَقِْدُر ، َوَتْعلَُم َوالَ أَْعلَُم َوأَْنَت َعالَُّم الُْغيُوبِ ، اللَُّهمَّ إِنْ كُْنتَ َتْعلَُم أَنَّ َهذَا األَْمَر

ِلي َوَيسِّْرُه ، ثُمَّ َبارِْك ِلي ِفيِه ، وَإِالَّ فَاْصرِفُْه َعنِّي ،  َعاجِلِ أَْمرِي َوآجِِلِه ، َوِدينِي َوَمَعاِشي ، َوَعاِقَبِة أَْمرِي ، فَاقُْدْرُه
  َواقُْدْر ِلَي الَْخْيَر حَْيثُ كَانَ ، َواْرضِنِي بِِه

__________  



  الدعاء والطلب من اهللا أن خيتار للعبد أصلح األمرين: االستخارة ) ١(
َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ح : َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ : لَْيَمانَ قَالَ أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُس - ٣٠٧

َنسٍ ، َعْن أَْخبََرَنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا َماِلكُ ْبُن أَ: َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ قَالَ : َوأَخَْبَرَنا َحمَْزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ 
َمْن قَالَ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ : ُسَميٍّ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ِمائَةَ َمرٍَّة َوذَكَرَ الَْحِديثََشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ، ِفي َيْومٍ 
وروي عن أيب هريرة ، عن ) ) ١(احلي القيوم : ( القيوم والقيام والقائم قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا القيوم
__________  

  ٢٥٥: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُمْسِلمٍ : دُ ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّ - ٣٠٨
، كَانَ إِذَا قَاَم ِمَن الْقَِصُري ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 

كَ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَْنَت نُوُر السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، أَْنَت الَْحقُّ ، َوَوْعُدكَ َحقٌّ َوِلقَاُؤ: اللَّْيلِ ِللتََّهجُِّد قَالَ 
  َحقٌّ ، َوالَْجنَّةُ َحقٌّ ، وَالنَّاُر َحقٌّ

__________  
  قيام الليل بالصالة أو القراءة أو الذكر: التهجد ) ١(

َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه : َحدَّثََنا ُيوُنُس ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن إِْسحَاَق ، قَالَ : أَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، قَالَ  - ٣٠٩
الِْفْهرِيُّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُعَبْيٍد َيعْنِي اْبَن رِفَاَعةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثَنِي ِعيَاُض ْبُن َعْبِد اللَِّه : ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك الَْحْمدَ الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت الَْمنَّانُ ، : أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َسِمَع َرُجلًا َيقُولُ 
الَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َبِديُع السََّماوَاِت وَاَألْرضِ ، ذُو الَْجالَلِ َواإلِكَْرامِ ، أَْسأَلَُك الَْجنَّةَ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن النَّارِ ، فَقَ

أَْعطَى َوَرَوى َحفُْص ْبُن أَِخي أََنسٍ ، َعْن لَقَْد كَانَ َيْدُعو اللََّه بِاْسِمِه الَِّذي إِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب ، وَإِذَا ُسِئلَ بِهِ : وسلم 
  َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم: أََنسٍ ، َوإِْبَراهِيَم ْبنِ ُعَبْيٍد ، َورََوى اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن أََنسٍ َنحَْوُه ، َوَزاَد ِفيِه 

وهو القاهر : ( وقال ) ) ١(الواحد القهار : ( القهار والقاهر والقدوس قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
القاهر مبعىن القهار فوق خلقه قهرهم بقدرته عليهم ، ويف حديث أيب هريرة : قال أهل التأويل ) ) ٢(فوق عباده 

  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر يف أمساء اهللا القهار والقدوس
__________  

  ٣٩: يوسف آية رقم : سورة ) ١(
  ١٨:  األنعام آية رقم: سورة ) ٢(

َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : َحدَّثََنا ُحذَْيفَةُ ْبُن ِغَياٍث قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماعِيلَ قَالَ  - ٣١٠
أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ ِفي  ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن َعاِئَشةَ ،

  ُسبُّوٌح قُدُّوٌس َربُّ الَْمالَِئكَِة وَالرُّوحِ َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن ُشْعَبةَ ، َوَعْن قََتاَدةَ َتقَدََّم: ُركُوِعِه 
: وقال ) ) ١(قريب جميب  : (القريب والقوي القابض والقدمي القاضي قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 



ويف حديث أيب هريرة أن النيب ) ) ٤(يقضي باحلق ( ، ) ) ٣(واهللا يقبض ويبسط : ( وقال ) ) ٢(وهو القوي ( 
  صلى اهللا عليه وسلم ذكر يف أمساء اهللا القوي والقابض والقريب والقدمي

__________  
  ٦١: هود آية رقم : سورة ) ١(
  ١٩ :الشورى آية رقم : سورة ) ٢(
  ٢٤٥: البقرة آية رقم : سورة ) ٣(
  ٢٠: غافر آية رقم : سورة ) ٤(

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسعُوٍد قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ٣١١
َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ : ْن َعاِصمٍ قَالَ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َع

كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ ، فَجََعلَ النَّاسُ : اَألْحَولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ 
َيا أَيَُّها النَّاُس ، أَْربِعُوا َعلَى أَنْفُِسكُْم إِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َوالَ غَائًِبا : َيْجَهُرونَ بِالتَّكْبِريِ ، َوَيْرفَُعونَ أَصَْواتَُهْم ، فَقَالَ 

  مٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، إِنَّكُْم َتْدُعونَ َسِميًعا قَرِيًبا ، َوُهَو َمَعكُْم رََواُه َجَماَعةٌ َعْن َعاِص
وهو العلي الكبري : ( الكبري والكرمي والكايف والكفيل قال اهللا عز وجل يف سورة سبأ : ومن أمساء اهللا عز وجل 

كاف كايف ، وعن أيب هريرة ، عن النيب ) ) ٣(كهيعص : ( قال ابن عباس ) ) ٢(الكرمي : ( وذكر يف املؤمن ) ) ١(
  مساء اهللا الكبري والكرمي والكايفصلى اهللا عليه وسلم يف أ

__________  
  ٢٣: سبأ آية رقم : سورة ) ١(
  ١١٦: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٢(
  ١: مرمي آية رقم : سورة ) ٣(

ْبُن ُشعَْيبٍ النَّسَاِئيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  - ٣١٢
َعْجالَنَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  أَْخبََرَنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ: 

نِ الْهَاِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشدَّاِد ْب
هَ الَ إِلَ: قُولََها لَقَّنَنِي َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َهُؤالَِء الْكَِلَماِت ، َوأََمرَنِي إِنْ نََزلَ بِي كَْرٌب أَْو ِشدَّةٌ أَنْ أَ: قَالَ 

  بِّ الَْعالَمَِنيإِالَّ اللَُّه الَْحِليمُ الْكَرُِمي ، سُْبَحانَ اللَِّه َوَتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ ، الَْحْمُد ِللَِّه َر
__________  

  التفيهم واإللقاء بالقول مشافهة حىت يُفَْهم وُيْدَرك: التلقني ) ١(

َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد الَْحارِِثيُّ قَالَ : َيْعقُوَب قَالَ  أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن - ٣١٣
ْبُن أَبِي طَاِلبٍ كَِلَماٍت  َعلََّمنِي َعِليُّ: ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ 
الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه الَْحِليمُ الْكَرُِمي ، : َعلََّمُهنَّ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بِأَنْ َيقُولَُهنَّ ِعْنَد الْكَْربِ وَالشَّرِّ ُيِصيُبُه 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : الْحَْمُد ِللَِّه َربُّ الْعَالَِمَني أَخَْبَرَنا الُْحَسْيُن ، قَالَ  سُْبَحانَ اللَِّه وََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ ،



، َورَْوٌح َعْن أَُساَمةَ ، إِْسحَاَق أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن أَُساَمةَ ، رََواُه اْبُن َوْهبٍ 
  َواُه مَْنُصوٌر ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشدَّاٍد ، ِمْن قَْولِ َعِليٍَّوَر

َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُعَبْيَدةَ ح : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن غَاِلبٍ قَالَ : أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسَماعِيلَ قَالَ  - ٣١٤
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن النَّْضرِ قَاالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اللَِّه الُْمطَيَُّن ، قَالَ : ْحَمَد قَالَ َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَ

حَفْصٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َحدَّثَنِي ِمْسَعرُ ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ : ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
ُمي ، سُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ ، ِفي َشأِْن َهُؤالَِء الْكَِلَماِت الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْحِليُم الْكَرِ

ُهمَّ اغِْفْر ِلي ، اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي ، اللَُّهمَّ َتَجاَوْز َعنِّي ، اللَُّهمَّ اْعُف َعنِّي ، إِنََّك الَْعظِيمِ ، الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، اللَّ
  كَِلَماِتأَْخَبرَنِي َعمِّي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعلََّمُه الْ: غَفُوٌر َعفُوٌّ أَْو َعفُوٌّ غَفُوٌر قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ 

: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن َعِليٍّ قَالَ : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ قَالَ  - ٣١٥
ْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ، ح َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهَر

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثَنا َعْبدُ : َحدَّثَنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَعاوَِيةَ قَالَ : َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْعَبَّاسِ قَالَ 
َرْيرَةَ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُه: َعاوَِيةَ قَالَ الْعَزِيزِ ْبُن ُم

ِتيِه أََحٌد َيْسَتْسِلفُُه شَْيئًا إِالَّ أَْسلَفَُه إِيَّاُه بِكَفِيلٍ كَانَ ِفي َبنِي إِسَْرائِيلَ َرُجلٌ الَ َيأْ: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ 
قَْد َرِضيُت ، : اللَُّه كَِفيِلي ، فَقَالَ : آتِنِي بِكَِفيلٍ ، فَقَالَ : أَْسِلفْنِي ِستَِّمائَةَ ِدينَارٍ ، فَقَالَ : ، فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 

  فَأَْعطَاُه
__________  

  أقرض: أسلف ) ١(
ويف حديث أيب هريرة ، عن النيب ) ) ١(وهو اللطيف اخلبري : ( اللطيف قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا عز وجل اللطيف
__________  

  ١٠٣: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الْمَْهرِيُّ قَالَ : ثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ قَالَ َحدَّ: أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد قَالَ  - ٣١٦
: ْخَرَمةَ قَالَ أَْخبََرنِي اْبُن جَُرْيجٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َم: أَْخبََرَنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن َوْهبٍ قَالَ : 

أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه ْبنُ : َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، قَالَ : َسِمْعُت َعاِئَشةَ ح قَالَ َوأَْخَبرََنا ُيوُسُف ْبُن سَِعيٍد ، قَالَ 
أَالَ أَُحدِّثُكُْم َعنِّي َوعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا : ، َتقُولُ  َسِمْعُت َعاِئَشةَ: أَبِي ُملَْيكَةَ ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَحمَّدَ ْبَن قَْيسٍ قَالَ 

لَمَّا كَاَنْت لَْيلَِتي الَِّتي ُهَو ِعْنِدي اْنقَلََب ، فََوَضعَ َنْعلَْيِه ِعْنَد رِْجلَْيِه وََوَضَع رَِداَءهُ : َبلَى قَالَْت : عليه وسلم ؟ قُلُْت 
  ، الَْحِديثَُوَبَسطَ إِزَاَرُه َعلَى ِفَراِشِه 

__________  
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(

وذكر ) ) ١(إنه محيد جميد : ( اجمليد املاجد املتكرب املصور املعز املذل قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
املؤمن املهيمن املتكرب : ه وسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد ويف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا علي



املصور املعز املذل املغيث اجمليب احمليط املبني املبدئ املعيد احمليي املميت املاجد املقتدر املقدم املؤخر املتعال املنتقم 
  املقسط املغين املانع املالك

__________  
  ٧٣: هود آية رقم : سورة ) ١(

َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبنُ : دِ ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّ - ٣١٧
ْعَرجِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَأل: َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ : َصاِلحٍ قَالَ 
ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ اْسًما ، مِائَةٌ إِالَّ َواِحًدا ، َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ َوذَكََر َما تَقَدََّم ِفيَها
__________  

  ها علما هبا وإميانااستوفا: أحصاها ) ١(

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبدِ : َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َحمَّاٍد قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ٣١٨
َوَحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َمْسعُوٍد النَّْهِديُّ : بِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن كَْع: الَْمِلِك قَالَ 

قُلَْنا َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد َعِلْمَنا : ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما َصلَّْيَت َعلَى : قُولُوا : كَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك قَالَ السَّالََم َعلَْيَك فَ

ى إِبَْراهِيَم كَْت َعلَإِبَْراهِيَم َوَعلَى آلِ إِبَْراهِيَم إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد ، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما َباَر
لَُه طُُرٌق ذَكَْرَناَها ِفي َوَعلَى آلِ إِبَْراِهيمَ إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد وََهذَا َحدِيثٌ ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَِّتِه ِمْن َحِديثِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى َو

إِنِّي جََواٌد َماجِدٌ : ِه َوَسلَّْم ، َعنِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه قَالَ غَْيرِ َهذَا الَْمْوِضعِ َوِفي َخَبرِ أَبِي ذَرٍّ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  َواجٌِد
  املعز

 َحدَّثََنا: َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َخْيرٍ قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َصفَْوانَ النَّْصرِيُّ قَالَ  - ٣١٩
َحدَّثَنا َعْبدُ : ةُ ْبُن خَاِلٍد ، قَاالَ أَبِي قَالَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ قَالَ إِْبَراهِيُم ، َوَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَ

َسِمْعُت : ثُ َعنِ الِْمقْدَاِد ْبنِ اَألْسَوِد الِْكْنِديِّ قَالَ َسِمْعُت ُسلَْيَم ْبَن َعاِمرٍ ، ُيَحدِّ: الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ قَالَ 
الَ َيْبقَى َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ َبْيُت َمَدرٍ َوالَ وََبرٍ إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه كَِلَمةَ اِإلْسالَمِ : َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 

  ، إِمَّا ُيِعزُُّهمُ اللَُّه بَِها ، فََيْجَعلُُهْم ِمْن أَْهِلَها أَْو ُيِذلُُّهْم فََيِديُنونَ لَهَا بِِعزِّ َعزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ
__________  

  الطني اللزج املتماسك، وما يصنع منه مثل اللَّبِنِ والبيوت وهو خبالف وبر اخليام: املدر ) ١(
  البادية ألهنم يتخذون بيوهتم منهم صوف اإلبل واألرانب وحنومها واملقصود أهل: الوبر ) ٢(
  خضع وذل: دان ) ٣(

َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ح َوأَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ : َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيْحَيى قَالَ : أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  - ٣٢٠
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ذَرِّ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، : أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، قَاالَ : الَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف قَ: قَالَ 

الدَُّعاُء ُهوَ  :َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الِْمْنَبرِ : َعْن ُيَسْيعٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ 



َيعٍ َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ َواَألْعَمشِ ، وَُيْس: الِْعبَاَدةُ ثُمَّ قََرأَ 
  َرَوى َعْنُه اْبُن ُجَحاَدةَ َهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ

__________  
  ٦٠: غافر آية رقم :  سورة) ١(

َحدَّثََنا َمْنُصوُر ْبُن صُقَْيرٍ : َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو ، َموْلَى َبنِي هَاِشمٍ قَالَ  - ٣٢١
حٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا ُوَهْيبُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِل: قَالَ 

: اللَُّهمَّ بَِك أَصَْبْحَنا وَبَِك أَْمَسْيَنا ، وَبَِك َنْحَيا َوبَِك َنمُوُت ، َوإِلَْيَك النُّشُوُر َوإِذَا أَْمَسى قَالَ : كَانَ َيقُولُ إِذَا أَصَْبَح 
  َسيَْنا َوبَِك أَصَْبحَْنا ، َوبِكَ َنْحَيا َوبِكَ َنُموُت ، وَإِلَْيكَ النُُّشوُراللَُّهمَّ بَِك أَْم

__________  
  البعث بعد املوت للحساب: النشور ) ١(

  املقدر: ومن أمساء اهللا عز وجل 
َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ : ُحَسْينِ ْبنِ أَبِي عِيَسى قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْ: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَالَ  - ٣٢٢

َحدَّثََنا أَُبو َهانِي الْخَْوالَنِيُّ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليَّ ، : َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن شَُرْيحٍ قَالَ : الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي قَالَ 
قَدََّر اللَُّه الَْمقَادِيَر قَْبلَ : اللَِّه ْبَن ُعَمَر َوَيقُولُ ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ َسِمْعُت َعْبدَ : َيقُولُ 

  أَنْ َيْخلَُق السََّموَاِت وَاَألْرَض بَِخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة

َحدَّثََنا ُشرَْيحُ : َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم قَالَ : يَم قَالَ أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِبَْراِه - ٣٢٣
، َعْن َحدَّثََنا فُلَْيحُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍد : ْبُن النُّْعَماِن ، وَأَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، قَاالَ 

َمْن سَبََّح ثَالَثًا َوثَالَِثَني ، َوكَبََّر ثَالَثًا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
رِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َوثَالَِثَني ، َوَحِمَد ثَالَثًا وَثَالَِثَني ، َوقَالَ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َش
  َشْيٍء قَدِيٌر ، غَفَْرُت لَُه ذُنُوَبُه ، َوإِنْ كَاَنْت أَكْثََر ِمْن َزَبِد الَْبحْرِ

__________  
  رغوة لوهنا أبيض تعلو املوج قرب الشاطئ: الزبد ) ١(

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ، أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ : ْينِ قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَس - ٣٢٤
بَِشْيٍء لَمْ  الَ َيأِْتي اْبَن آَدَم النَّذُْر: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَريَْرةَ قَالَ : ُمَنبِِّه قَالَ 

  أَكُْن قَْد قَدَّْرُتُه ، وَلَِكْن ُيلِْقيِه الْقَْدُر ، َوقَْد قَدَّْرُتهُ لَُه أَْسَتْخرَِج بِِه ِمَن الَْبِخيلِ

: دِ اللَِّه السُّلَِميُّ قَالَ َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَبْي: َحدَّثََنا قَطَُن ْبُن إِبَْراِهيَم قَالَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ٣٢٥
ي الْوَدَّاِك ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ ، َعْن أَبِ

ا نَْعزِلُ َعْنُهنَّ ، فَقُلَْنا َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظُْهرَِنا الَ أَصَْبَنا َسبَاَيا َيْوَم َخْيَبرٍ ، َوكُنَّ: الُْخْدرِيِّ قَالَ 
لَْيَس ِمْن كُلِّ الَْماِء َيكُونُ الْوَلَُد َوَما يُقَدُِّر أَنْ َيكُونَ : َنسْأَلُُه َعْن َهذَا فََسأَلَْناُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  َواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َورََواُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي الَْودَّاِككَانَ َر
__________  



  نال: أصاب ) ١(
  األسرى من النساء واألطفال: السبايا ) ٢(
  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: العزل ) ٣(
  بيننا: بني أظهرنا ) ٤(

  املعطي املانع: اهللا عز وجل ومن أمساء 

َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، : َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو أَُبو طَاِهرٍ قَالَ  - ٣٢٦
َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي : ْن ُمَحمَّدِ ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن زَِياٍد ، َع: قَالَ 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّهُ الَ َمانَِع ِلَما أَْعطَى اللَُّه ، َوالَ ُمْعِطي ِلَما َمَنَع اللَُّه ، َوالَ َيْنفَُع ذَا : ُسفَْيانَ ، َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ َيقُولُ 
  .َسِمْعُت َهُؤالَِء الْكَِلمَاِت ِمْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى َهِذِه األعواد: ِمْنُه الَْجدُّ ثُمَّ قَالَ  الَْجدِّ

رَِظيِّ ، َوَرَوى َهذَا َوَهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َولَِهذَا الَْحِديِث طُُرٌق َعْن ُمَعاوَِيةَ ، َوَرَواهُ الِْمسَْوُر ْبُن رِفَاَعةَ ، َعنِ الْقُ
  الَْحِديثَ الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعبَةُ

__________  
  احلظّ والغِىن: اجلد ) ١(

َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن َحمَْزةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد قَالَ  - ٣٢٧
ْعُت اْبَن َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َسِم: قَالَ  َحبِيبٍ

ُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه َمالًا فََسلَّطَُه َعلَى َهلَكَِتِه الَ َتحَاُسَد إِالَّ ِفي اثَْنَتْينِ ، َر: َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ 
  ِفي الَْحقِّ ، َوَرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه ِعلًْما فََعلََّمُه

  املعني: ومن أمساء اهللا عز وجل 
ا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا َعاِصٌم ، َحدَّثََن: أَْخَبرََنا َخْيثََمةُ قَالَ  - ٣٢٨

أَالَ أَُعلُِّمُك كَِلَماٍت : ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَُّنابِِحيِّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ُشكْرَِك ، َوُحْسنِ ِعَبادَِتَك َهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّاللَُّهمَّ أَعِنِّي َعلَى ِذكْرَِك َو: َتقُولُُهنَّ 

 ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ، َعْن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد - ٣٢٩
نِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن طَِليقِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى َوَرَوى ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْب
  اللَُّهمَّ أَِعنِّي َوالَ ُتِعْن َعلَيَّ: اهللا عليه وسلم كَانَ َيْدُعو 

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ  - ٣٣٠
اللَُّه ِفي َعْوِن الْعَْبِد َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َعْوِن : َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ْرَنا طُُرقَُه ِفي غَْيرِ َهذَا الَْمْوضِعِأَِخيِه ذَكَ
املنان واملبني املفضل املوسع املنعم املفرج ويف رواية ابن سريين ، عن أيب هريرة ، عن النيب : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  املنان واملبني: صلى اهللا عليه وسلم 

أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن َهمَّامٍ ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف قَالَ : لَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ قَا - ٣٣١
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ قَالَ : َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 



ضِّلَ َعلَْيِه َرَواُه أَُبو ظََر أََحُدكُمْ إِلَى َمْن فُضِّلَ َعلَْيِه ِفي الَْمالِ َوالَْخلْقِ ، فَلَْيْنظُْر إِلَى َمْن ُهَو أَسْفَلُ ِمْنُه ِممَّْن فُإِذَا َن
  الزَِّناِد َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ قَالَ : َراِهيَم ، مَْولَى َبنِي هَاِشمٍ قَالَ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْب - ٣٣٢
لَّهِ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َرسُولُ ال

َوالَ أََنا ، إِالَّ أَنْ َيَتَغمََّدنِي اللَُّه ِمْنُه بَِرْحَمٍة : َوالَ أَْنَت َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ :  يَُنجِّي أََحَدكُْم َعَملُُه ، قَالُوا الَ: وسلم 
  َوفَْضلٍ رََواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َورََواُه َهمَّاٌم ، َعْن أَبِي ُهَريْرَةَ

__________  
  يلبسنيها ويسترين هبا: يتغمدين اهللا برمحته  )١(

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْحَسْينِ الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن الْفََرجِ ، أَْخبََرَنا : أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ٣٣٣
أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ : زِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َحدَّثَنِي يُوُنُس ْبُن َي: اْبُن َوْهبٍ قَالَ 

إِالَّ  َما أَْنَعْمُت َعلَى َعْبِدي ِمْن نِْعَمٍة: أَلَْم َترَْوا إِلَى َما قَالَ َربُّكُْم َعْن َرُجلٍ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : 
الْكَْوكَُب وَبِالْكَْوكَبِ ؟ َرَواهُ صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، : أَْصَبَح فَرِيٌق بَِها كَاِفرِيَن ، َيقُولُونَ 

  َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلٍد
  املوسع
َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد بْنِ : لَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف قَا - ٣٣٤

،  َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعِقيلٍ: َحدَّثََنا َحبُّوُش ْبُن رِْزقِ اللَِّه ، قَاالَ : إِْسحَاَق ، قَالَ 
َمْن َسرَُّه أَنْ ُيْبَسطَ أَْو يَُوسََّع لَُه ِفي رِْزِقِه َويُْنَسأَ : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِفي أََجِلِه ، فَلَْيِصلْ َرِحَمُه َروَاُه اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َوَعْنُه َمْشُهوٌر

َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن : ْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ قَالَ أَ - ٣٣٥
قَالَ : طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َمْنُصورٍ ، وَاَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي 

فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى : اْعَملُوا فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه ثُمَّ قََرأَ : َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
أَخْبِرْنِي بَِعَملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ : نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنَُّه قَالَ لَُه فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى َوَرَوى ُمعَاذُ ْبُن جََبلٍ ، َع

  إِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرهُ اللَُّه َعلَْيِه: ، فَقَالَ 
__________  

  ٥: الليل آية رقم : سورة ) ١(
  املنان

َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن سَِعيدٍ : ْبُن َسْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد - ٣٣٦
كُْنُت َمَع َرُسولِ : الَ َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعْمرِو اْبنِ أَِخي ، أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَ: قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َجاِلًسا َوَرُجلٌ قَاِئٌم ُيَصلِّي ، فَلَمَّا َركََع َوَسَجَد وََتَشهََّد قَالَ ِفي ُدعَاِئِه 
اِت َواَألْرضِ ، َيا ذَا الَْجالَلِ وَاِإلكَْرامِ ، َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم ، إِنِّي بِأَنَّ لَكَ الَْحْمَد الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت الَْمنَّانُ َبِديُع السََّماَو

بِاْسِمِه الَْعِظيمِ الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِهِ أَجَابَ : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ : َتْدُرونَ بَِما َدَعا ؟ قَالُوا : أَسْأَلَُك ، فَقَالَ لِأَْصحَابِِه 



  ، َعْن أََنسٍسُِئلَ بِِه أَْعطَى َرَواهُ اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ  ، َوإِذْ
  املقسط املعايف املطعم: ومن أمساء اهللا عز وجل 

ُد ْبُن يُوُسَف ، أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَم: أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ  - ٣٣٧
َيِمُني اِهللا َملَأَى الَ َيِغيُضَها : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ قَالَ : َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ 

َزانُ َوِقيلَ حَّاُء اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ، َوبَِيِدِه اُألْخَرى الِْقْسطُ َيْرفَُع وََيخِْفُض َوِفي َحِديِث أَبِي مُوَسى بَِيِدِه الِْميَنفَقَةٌ ، َس
  الِْقسْطُ

__________  
  ينقصها: يغيضها ) ١(
  كثري العطاء: السحاء ) ٢(
  إليه، وأْرزاقهم النازِلة من عنده امليزان، ميزان أعمال العباد املُْرتِفعة: القسط ) ٣(

َحدَّثَنا َعْبدُ : َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْمَسيِّبِ قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْبْصرِيُّ قَالَ  - ٣٣٨
لْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ شَْيَبةَ الَْمدَنِيُّ ا

َعلََّمنِي : اِلبٍ قَالَ ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَ
اللَُّهمَّ اْهدِنِي ِفيَمْن َهَدْيُت ، َوَعاِفنِي : َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَنْ أَقُولَ إِذَا فََرغُْت ِمْن ِقَراَءِتي ِفي الْوِْترِ 

ْيتَ إِنََّك َتقِْضي َوالَ يُقَْضى َعلَْيَك ، ِفيَمْن َعافَْيُت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَبارِكْ ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوقِنِي َشرَّ َما قََض
  ِليٍّ ، َوَهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيَِّتَبارَكَْت َوَتعَالَْيَت ، الَ مَْنَجا مِْنَك إِالَّ إِلَْيَك رََواُه أَُبو الْحَْوَراِء َوغَْيُرُه ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َع

__________  
  عنايةاحلماية واحلفظ بال: الوقاية ) ١(
  حتكم: تقضي ) ٢(
وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو أمتّ، أو ُخِتم، أو . َمْرجعها إىل انقطاع الشيء وَتمامه: القَضاء يف اللغة على وجوه ) ٣(

  .أُدِّي، أو أُوجَِب، أو أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَي

َحدَّثَنِي أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، ح وَأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ : قَالَ  أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زَِياٍد - ٣٣٩
: قَالَ َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َيزِيَد الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي عِيَسى ، قَاالَ : 

َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ ، َيقُولُ : َسِمْعُت َعْبَد الَْمِلكِ ْبَن الْحَارِِث ، َيقُولُ 
َمِة اِإلْخالَصِ ِمثْلَ الَْعاِفَيِة ، فََسلُوا اللَّهَ لَْم تُْؤَتْوا شَْيئًا بَْعَد كَِل: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َيقُولُ 

ُروَِي َهذَا الَْحِديثُ َعْن الَْعاِفَيةَ َهذَا ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ ، َوَعْبدُ الَْمِلِك ْبُن الَْحارِِث ِمصْرِيٌّ َوَرَوى َعْنُه غَْيُر َواِحٍد ، َو
  أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن طُُرقٍ

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبنُ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ قَالَ  - ٣٤٠
هللا عليه وسلم وَاَصلَ ، فَوَاَصلُوا فَقِيلَ لَهُ ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى ا

  .إِنِّي أَبِيُت ُيطِْعُمنِي رَبِّي َوَيسِْقينِي: ِفي ذَِلَك ، فَقَالَ 
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَرَواُه َهمَّاُم ْبُن ُمَنبٍِّه َوغَْيُرُه َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ



__________  
  من يوم متواصال من غري إفطارصوم أكثر : الوصال ) ١(

َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، : َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالَ : أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو أَُبو الطَّاِهرِ قَالَ  - ٣٤١
ٍد ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َعِقيلٍ ُزهَْرةَ ْبنِ َمْعَب

  الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا الَْحِديثُ: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ َوَشرَِب قَالَ 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثَنا َعْبدُ : ِليٍّ قَالَ أَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َع - ٣٤٢
ِه ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَبِي َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْبِد اللَّ: الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث قَالَ 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتْغِفُرَك لََما قَدَّْمُت ، َوَما : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : أَبِي ُموَسى اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ 

ُمَؤخُِّر ، َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أَْخَرَج اْبُن خَُزْيَمةَ أَخَّْرُت ، َوَما أَْعلَْنُت ، َوَما أَْسَرْرُت ، أَْنَت الْمُقَدُِّم َوأَْنتَ الْ
نِ أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َعْبِد َهذَا الَْحدِيثَ ، َواْبُن ُبرَْيَدةَ قَِدٌمي ، أَْدَرَك َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَرَوى َهذَا الَْمْتَن ِمْن َحِديثِ اْب

  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ الَْجبَّارِ ْبنِ َعْمرٍو
: ( وقال ) ) ١(اهللا نور السماوات واألرض : ( النور الناصر والنذير قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 
أمساء اهللا يف األنفال ، ويف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر ) ) ٢(نعم املوىل ونعم النصري 

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومن حديث ابن سريين عنه ذكر فيه النصري والنذير . وفيه النور والنافع 
  إن اهللا نظيف حيب النظافة: قال 

__________  
  :سورة ) ١(
  ٤٠: األنفال آية رقم : سورة ) ٢(

َحدَّثَنا عَْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف التِّنِّيِسيُّ ح َوأَخَْبَرَنا َحْمَزةُ : ُر ْبُن سَْهلٍ قَالَ أَْخَبرََنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َبكْ - ٣٤٣
اِلُك ْبنُ َحدَّثََنا َم: َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، قَالَ : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ 

اَم ِمَن اللَّْيلِ قَالَ أََنسٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا قَ
  اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد ، أَْنَت نُوُر السََّماوَاِت َواَألْرضِ ، َوَمْن ِفيهِنَّ الَْحدِيثُ: 

َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، حَفُْص ْبُن ُعَمَر ، : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحكِيمٍ قَالَ : أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى قَالَ  - ٣٤٤
َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِيِه سَْعٍد أَنَُّه كَانَ َيَرى أَنَّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي 

إِنََّما يَْنُصُر اللَُّه َهِذِه اُألمَّةَ بُِضَعفَائِهِْم ، بُِدَعائِهِْم ، : لَُه فَْضلًا َعلَى َمْن ُدوَنُه َحتَّى قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .َوإِْخالَِصهِْم ، َوَصالَتِهِْم

  َجَماَعةٌ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ طَلْحَةَ َرَواُه

َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن : أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن َنْصرٍ قَالَ  - ٣٤٥
َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ : َسِعيٍد ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، قَاالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد السَّالَمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن 

كُونَ ا غَِشَيهُ الُْمْشرِ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّ
  َيْوَم ُحَنْينٍ َدَعا َواْسَتْنصََر



الواحد ، الوتر ، الوهاب ، الودود ، الويل ، الويف ويف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى : ومن أمساء اهللا عز وجل 
اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا الواحد ، الوتر ، الوهاب ، الودود ، الواحد ، الوكيل ، الوارث ، الويف قال أهل 

: ( احلب الشديد ألوليائه ، وخلق الود ، فأسكنه قلوب خلقه قال اهللا عز وجل : معىن الودود : عرفة بالتأويل امل
) ) . ٢(إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا : ( ومعىن الويل يتوىل عباده ، فقال ) ) ١(وجعل بينكم مودة ورمحة 

ومعىن الوكيل احلفيظ وقيل الشهيد ، . حوال والوالية على وجوه اآلية يتوىل اخللق عامة واملؤمنني خاصة يف كل األ
  ) )٣(نرث األرض ومن عليها : ( والوارث املورث عباده 

__________  
  ٢١: الروم آية رقم : سورة ) ١(
  ٥٥: املائدة آية رقم : سورة ) ٢(
  ٤٠: مرمي آية رقم : سورة ) ٣(

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َخِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي : ْبنِ يُوُسَف قَالَ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب  - ٣٤٦
إِنَّ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َحْمَزةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

وِْتَر رََواُه رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َعْن ِللَِّه ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسًما ، مِائَةً إِالَّ َواِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ ، إِنَُّه وِْتٌر ُيِحبُّ الْ
  أَبِي َعاِمرٍ الْخَزَّازِ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا وَاِصلُ ْبُن : أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ  - ٣٤٧
ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، أَنّ َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ فُضَْيلٍ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ 

  اللَُّهمَّ آتِ َنفِْسي َتقَْواَها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها أَْنَت َوِليَُّها َوَمْوالَهَا: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ 
__________  

  املعاصي طهرها من: زكاها ) ١(

من املشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، واملَالُك، والسَّيِّد واملُنِْعم، واملُْعِتُق، : الويل واملوىل ) ٢(
لَيه وكل من والنَّاصر، واملُِحّب، والتَّابِع، واجلاُر، وابُن الَعّم، واحلَِليُف، والعَقيد، والصِّْهر، والعْبد، واملُْعَتُق، واملُنَْعم َع

  ويل أمرا أو قام به فهو وليه ومواله
ويف حديث أيب هريرة ، عن ) ) ١(ولو شاء هلداكم أمجعني : ( اهلادي قال اهللا عز وجل : ومن أمساء اهللا عز وجل 

  اهلادي: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمساء اهللا 
__________  

  ٩: النحل آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اللَّهِ : َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ قَالَ : أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ قَالَ  أَْخَبرََنا - ٣٤٨

ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحبِيبٍ  الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه
َحدَّثََنا أَُبو النَّْصرِ َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي : َحدَّثَنا َعْبُد الَْمِلِك ْبنِ َعْبِد الَْحِميِد الَْمْيُمونِيُّ قَالَ : قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلُكَ : كَانَ ِمْن ُدَعاِء النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ 



  الُْهَدى وَالتُّقَى َوالِْعفَّةَ وَالْغَِنى
__________  

  خشية اهللا واحلذر من عقابه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه: التقى ) ١(
  احلََرام والسُّؤالِ من الناسالكَفُّ عن : العفة ) ٢(

َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحبِيبٍ الرَّقِّيُّ قَالَ  - ٣٤٩
َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ : أََبا ُبرَْدةَ ْبَن أَبِي ُموَسى قَالَ  َسِمْعُت: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك الُْهَدى وَالسََّداَد ، َواذْكُْر بِالُْهَدى : قُلِ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  بِالسََّداِد َتْسِديَدَك السَّْهَمِهدَاَيَتَك الطَّرِيَق َو

__________  
  هو القَْصد يف األمر والَعْدلُ فيه واالستقامةَ: السداد ) ١(
  إصاَبة القْصد: التسديد ) ٢(

اَق ، َحدَّثَنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسَح: أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمحَمٍَّد قَالَ  - ٣٥٠
إِذَا : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : الَْماجُِشوِن ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ 

يَْهدِيكُُم اللَُّه َوُيصِْلُح : َيْرحَُمَك اللَُّه ، َولْيَقُلْ ُهَو : أَْو َصاِحُبُه  الَْحْمُد ِللَِّه ، َولْيَقُلْ أَخُوُه: َعطََس أََحُدكُْم فَلَْيقُلِ 
  َبالَكُْم َورُوَِي َعْن َعِليٍّ ، َواْبنِ َمْسُعوٍد ، َوأَبِي أَيُّوَب مِثْلُ ذَِلَك

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبنُ : ٍد ، َوأَحَْمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق قَالُوا أَْخَبرََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َوُمحَمَُّد ْبُن َسعِي - ٣٥١
َبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعنِ الْ: ِعَصامٍ قَالَ 

 َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم حَفْرِ الْخَْنَدقِ َينْقُلُ التُّرَاَب َمَع النَّاسِ َوقَْد َواَرى التُّرَاُب َشْعَر رَأَْيُت: قَالَ 
ْيَنا فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا َوثَبِِّت لََّصْدرِِه َوُهَو َيَتمَثَّلُ بِكَِلَمِة اْبنِ َروَاَحةَ اللَُّهمَّ لَْوالَ أَْنَت َما اْهَتَدْيَنا َوالَ َتَصدَّقَْنا َوالَ َص
  أَبِي إِْسحَاَق اَألقَْداَم إِنْ الَقَْيَنا إِنَّ اُأللَى قَدْ َبَغْوا َعلَْيَنا َوإِنْ أَرَاُدوا ِفْتَنةً أََبْيَنا َرَواهُ َجَماَعةٌ ، َعْن

__________  
  ستر وأخفى وغيب وغطى: وارى ) ١(
  ما ليستشهد به من شعر وغريهيستحضر كال: يتمثل ) ٢(
  اسم موصول مبعىن الذين: األىل ) ٣(
  رفض وامتنع: أىب ) ٤(

أخربنا محاد بن : حدثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات بن خالد قال : أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم املقرئ قال  - ٣٥٢
أمسعنا من : ، فقال له بعضهم كان عمي شاعرا : مسعدة ، عن يزيد بن أيب عبيد ، عن سلمة بن األكوع قال 

اللهم لوال أنت ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا وثبت األقدام إن القينا وأنزلن : هناتك ، فجعل حيدو ويقول 
  علينا) ١(سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا 

__________  
  استغاثوا بنا واستفزعونا للقتال: عولوا علينا ) ١(



: قال ابن عباس ) ) ١(ذو اجلالل واإلكرام : ( املضافة إىل صفاته وأفعاله قوله عز وجل : اء اهللا عز وجل ومن أمس
  .ذو الكربياء والعظمة

  الكربياء ردائي والعظمة إزاري: قال اهللا : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم |
__________  

  ٢٧: الرمحن آية رقم : سورة ) ١(
َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا وَْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا : َحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ، قَالَ أَْخَبرََنا ُم - ٣٥٣

بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّ
  اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالَُم ، َوِمْنَك السَّالَُم ، َتبَاَركَْت َيا ذَا الَْجالَلِ َواإلِكَْرامِ: كَانَ إِذَا سَلََّم قَالَ 

َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ : ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنصُورٍ الَْمْرَوزِيُّ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ، قَالَ  - ٣٥٤
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : قَالَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثَنا عَْبُد اللَِّه ْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحسَّاٍن ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َعاِمرٍ 

َجالَلِ َواإلِكَْرامِ َيحَْيى ْبُن َحسَّاٍن فَلَْسطِينِيٌّ ِثقَةٌ َمْشُهوٌر ، َورُوَِي ِمْن أَِلظُّوا بَِيا ذَا الْ: صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 
  َحِديِث اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسٍ َنْحَوُه َوَهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ

__________  
  ه والتلفظ به يف دعائكمأي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قول: ألظ ) ١(

َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدٍ الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ أَُبو طَاِهرٍ قَالَ  - ٣٥٥
َجنْبِيُّ ، أَنَّ أََبا َعِليٍّ َعْمُرو ْبُن َماِلٍك الَْجْنبِيَّ أَخَْبَرُه ، َعْن َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن شَُرْيحٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو هَانِئٍ الْ: الُْمقْرِي قَالَ 

َرُجلٌ ُينَازُِع اللََّه رَِداَءُه ، فَإِنَّ : ثَالَثَةٌ الَ َتسْأَلْ َعْنُهْم : فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  رَِياَء ، َوإَِزاُرهُ الْعِزَّةَ ، َوَرُجلٌ َشكَّ ِفي أَْمرِ اللَِّه ، َوالْقَنُوطُ ِمْن َرْحَمِة اللَِّهرَِداُءُه الِْكْب

__________  

  ما يوضع على أعايل البدن من الثياب: الرداء ) ١(
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٢(
  أَشّد اليأس من الشيء: القُنوط ) ٣(

  ظيمذو الفضل الع
َحدَّثَنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َحسَّانٍ : َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم قَالَ : أَْخَبرََنا أَُبو َعْمرٍو الَْمدِينِيُّ قَالَ  - ٣٥٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا : ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد: الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ 
  َوالَ أََنا إِالَّ أَنْ َيَتَغمَّدَنَِي اللَُّه بِفَْضلٍ ِمْنُه َوَرْحمٍَة: َوالَ أَْنَت ؟ قَالَ : الَ يَُنجِّي أََحدَكُْم َعَملُُه قَالُوا : عليه وسلم 

__________  
  يلبسنيها ويسترين هبا :يتغمدين اهللا برمحته ) ١(

ذو القوة املتني ، ذو العرش اجمليد ، ذو الطول واإلحسان ، ذو الرمحة الواسعة ، ذو اجلربوت وامللكوت ، فاطر 
السماوات واألرض ، فالق احلب والنوى ، منزل الكتاب ، سريع احلساب ، عالم الغيوب ، غافر الذنب ، وقابل 

  مقلب القلوبالتوب ، فارج اهلم ، كاشف الكرب ، 



َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َوزَِياُد ْبنُ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق أَُبو َبكْرٍ قَالَ : أَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ قَالَ  - ٣٥٧
رِو ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيقَ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أَْخبََرَنا َيْعلَى ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َعْم: أَيُّوَب ، قَاالَ 

َعلِّْمنِي كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ إِذَا أَصَْبْحُت َوإِذَا أَْمَسْيُت فَقَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسأَلَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
 ، َماوَاِت وَاَألْرضِ َعاِلمَ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة ، َربَّ كُلِّ َشْيٍء َوَمِليكَُه ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ أَْنَتاللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ: قُلِ : 

ا أََخذَْت َمْضَجَعَك قَالَ قُلَْها إِذَا أَصَْبْحَت َوإِذَا أَْمَسْيَت ، وَإِذَ: أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ نَفِْسي َوَشرِّ الشَّيْطَاِن َوِشْرِكِه فَقَالَ 
  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َيْعلَى َنْحوَُه: َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ قَالَ : 

__________  
  الذي خلق وأنشأ من العدم وأوجد العامل ابتداء: الفاطر ) ١(

  منزل الكتاب سريع احلساب

َحدَّثََنا أَُبو شَْيخٍ الَْحرَّانِيُّ عَْبُد اللَِّه ْبُن َمْرَوانَ ، : َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ قَالَ : ْخَبرََنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ قَالَ أَ - ٣٥٨
َدَعا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : نِ أَبِي أَْوفَى قَالَ َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْب

اللَُّهمَّ ُمْنزِلَ الِْكَتابِ َسرِيَع الِْحَسابِ هَازَِم اَألحَْزابِ اللَُّهمَّ اْهزِْمُهْم َوَزلْزِلُْهْم : عليه وسلم َعلَى اَألحَْزابِ ، فَقَالَ 
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن إِْسَماعِيلَ

، رب العرش الكرمي ، رب السماوات السبع ، خري الرامحني ، أرحم الرامحني ، خري الفاحتني ، رب العرش العظيم 
  خري الناصرين ، خري الوارثني ، خري الفاصلني ، خري املنزلني ، أحكم احلاكمني ، أحسن اخلالقني ، ويل املؤمنني

ْخَبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، أَْخَبرََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ أَ: أَْخَبرََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكنَانِيُّ قَالَ  - ٣٥٩
 َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َوِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرُسولَ: َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ قَالَ : قَالَ 

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْعظِيُم الَْحِليُم ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ الْعَْرشِ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْدُعو بِهِنَّ ِعْنَد الْكَْربِ 
  ميِالَْعظِيمِ ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َربُّ السََّماوَاِت السَّْبعِ ، َوَربُّ الْعَْرشِ الْكَرِ

َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، أَخَْبَرَنا أَُبو قَُداَمةَ : أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  - ٣٦٠
َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن : دَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، قَالَ َح: ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن سَِعيٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيَم ُدحَْيٌم ، قَاالَ 

كَانَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه صَبِيٌّ : كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
اللَُّه أَْرَحُم مِْنَك َوُهَو أَْرَحمُ : َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه فَقَالَ : أَتَْرَحُمُه ؟ فَقَالَ : يَُّه ، فَقَالَ لَُه ، فََجَعلَ َيُضمُّ إِلَْيهِ َصبِ

  الرَّاِحمَِني

َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن صَاِلحٍ  َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه أَُبو طَاِهرٍ ،: أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراِهيَم قَالَ  - ٣٦١
اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ

ْسَعةٌ َوِتْسُعونَ اْسًما ِمائَةٌ إِالَّ وَاِحًدا َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ ُهوَ ِللَِّه ِت: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
الَْمِلُك ، الْقُدُّوُس ، السَّالَُم ، الُْمْؤِمُن ، الُْمَهْيِمُن ، الَْعزِيُز ، الَْجبَّاُر ، : اللَُّه الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم 

ابُِض ، الَْباِسطُ ، الَْخاِفضُ كَبُِّر ، الَْخاِلُق ، الَْبارُِئ ، الُْمَصوُِّر ، الَْغفَّاُر ، الْقَهَّاُر ، الَْوهَّاُب ، الرَّزَّاُق ، الْفَتَّاُح ، الْقَالْمَُت
يُف ، الَْخبُِري ، الَْحِليُم ، الَْعِليُم ، الَْغفُوُر ، ، الرَّاِفُع ، الُْمِعزُّ ، الُْمِذلُّ ، السَِّميُع ، الَْبِصُري ، الَْحكَُم ، الَْعْدلُ ، اللَِّط

ُب ، الْوَاِسُع ، الشَّكُوُر ، الَْعِليُّ ، الْكَبُِري ، الْحَِفيظُ ، الُْمِقيُت ، الَْحِسيُب ، الَْجلِيلُ ، الْكَرُِمي ، الرَِّقيُب ، الُْمجِي



شَّهِيُد ، الَْحقُّ ، الَْوكِيلُ ، الْقَوِيُّ ، الُْمبُِني ، الْوَِليُّ ، الَْحمِيُد ، الُْمْحِصي ، الَْحِكيُم ، الَْوُدوُد ، الُْمِحيطُ ، الَْباِعثُ ، ال
  الُْمعِيُد ، الْمُْبِدُئ ، الُْمحْيِي ، الُْمِميُت ،

ُمقَْتِدُر ، الُْمقَدُِّم ، الُْمَؤخُِّر ، اَألوَّلُ الْآخِرُ الَْحيُّ ، الْقَيُّوُم ، الَْماجُِد ، الَْواجُِد ، الَْواِحُد ، اَألَحُد ، الصََّمُد ، الْقَاِدُر ، الْ
َمِلُك ، الَْماِلُك ، ذُو الَْجالَلِ ، الظَّاِهُر ، الَْباِطُن ، الَْواِلي ، الُْمتََعاِلي ، الَْبرُّ ، التَّوَّاُب ، الْمُْنَتِقُم ، الَْعفُوُّ ، الرَُّءوُف ، الْ

َباِقي ، لَْجاِمُع ، الْغَنِيُّ الُْمغْنِي ، الَْمانُِع ، الَْمنَّانُ ، الضَّارُّ ، النَّاِفُع ، النُّوُر ، الَْهاِد ، الَْبِديُع ، الَْواِإلكَْرامِ ، الُْمقِْسطُ ، ا
  الَْوارِثُ ، الرَّشِيُد ، الصَّبُوُر َروَاُه ُموَسى ْبُن أَيُّوَب ، َعنِ الَْولِيِد ، َوغَْيرِِه َوذَكََر اَألْسَماَء

__________  
  استوفاها علما هبا وإميانا: أحصاها ) ١(

ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ أَْخبََرَنا ُمحَمَّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ احلََسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف السُّلَِميُّ ح َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ  -٣٦٢
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ : لطَّْهرَانِيُّ ، قَاالَ اَألْشَعِث الَْغزي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحمَّاٍد ا

ى الَ َيزَالُ النَّاسُ َيْستَفُْتونَ حَتَّ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَريَْرةَ ، قَالَ : ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
ُه: َيقُولَ أََحدُُهْم    َهذَا اللَُّه َخلََق الَْخلَْق فََمْن َخلَقَ

فَْيانُ الثَّْورِيُّ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُس -٣٦٣
لََيْسأَلَنَّكُُم : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْن َيزِيَد ْبنِ اَألَصمِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َبْرقَانَ ، َع

ثَنِي َرُجلٌ آَخُر ، َوَحدَّ: النَّاُس َعْن كُلِّ َشْيٍء ، َحتَّى َيسْأَلُوَنكُْم َهذَا اللَُّه َخلََق كُلَّ َشْيٍء فََمْن َخلََق اللََّه ، قَالَ َجْعفٌَر 
اللَُّه قَْبلَ كُلِّ َشْيٍء َوُهَو كَاِئٌن بَْعَد كُلِّ َشْيٍء َهذَا الَِّذي َرَوى َعْنهُ : فَإِذَا ُسِئلُْتْم فَقُولُوا : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرفََعُه ، قَالَ 

ِمْنُهْم ُعْرَوةُ ْبُن : َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َجَماَعةٌ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َجْعفٌَر ُهَو ُنْخَبةُ ْبُن ضَُبْيعٍ ، َسمَّاُه كَِثريُ ْبُن ِهَشامٍ ، َو
َرُج ، َوُمحَمَُّد ْبُن َشيْرِيزٍ ، َوَعْبدُ الزَُّبْيرِ ، وَأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَهمَّاُم ْبُن ُمَنبٍِّه ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُهْرُمزٍ اَألْع

  ْحَمنِ ْبُن َيْعقُوَب ، تَقَدََّم َهذَا الْبَاُبالرَّ

ُن ْبُن َعِليٍّ الُْجَعِفيُّ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الَْبْختَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْي -٣٦٤
لُْمْختَارِ ْبنِ فُلْفُلٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ ، َعنِ ا

َخلََق اللََّه َهذَا اللَُّه َخلََق كُلَّ َشْيٍء فََمْن : إِنَّ أُمََّتكَ الَ يََزالُونَ يََتَساَءلُونَ َحتَّى َيقُولُونَ : إِنَّ اللََّه َيقُولُ : وسلم قَالَ 
  ْن أَبِي طَُوالَةََرَواُه َجرِيرُ ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ الُْمْخَتارِ ، َوَرَواُه َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر ، َع

مَّدٍ الصَّبَّاُح الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا احلََسُن ْبُن ُمَح -٣٦٥
أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ : الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْحِملُ الَْخالَِئَق َعلَى إِْصَبعٍ وَالسََّماوَاِت َعلَى إِْصَبعٍ ، وَاَألَرِضَني َعلَى إِْصَبعٍ َيا أََبا الْقَاِسمِ ، إِنَّ : فَقَالَ 
،  فََضِحَك َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى َبَدْت نََواجِذَُه: ، َوالشََّجَر َعلَى إِصَْبعٍ ، َوالثََّرى َعلَى إِْصَبعٍ ، قَالَ 

ِه ، َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه وَاَألْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة وَالسَّمََواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِ: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  يُوُنَس َوَرَواُه أَُبو َعوَاَنةَ ، َوَجرِيٌر ، َوَحفٌْص ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوِعيَسى ْبُن



، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، أَْخبََرَنا حَاجُِب ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َهاِشمٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد  -٣٦٦
َمْسُعوٍد أَنَّ َيُهوِدًيا َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا  َعْن َمْنُصورٍ ، َوُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ

َق إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالْجِبَالَ َعلَى إِصَْبعٍ ، َوالشََّجَر َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالَْخالَِئ: عليه وسلم ، فَقَالَ 
َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه ، قَالَ : عليه وسلم حََتى َبَدْت نََواجِذُُه ، ثُمَّ قَالَ َعلَى إِْصَبعٍ ، فََضِحَك النَّبِيُّ صلى اهللا 

: َوَحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ : َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد 
ْن نَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم تََعجًُّبا ، رََواُه أَْحَمُد ْبُن يُوُنَس ، َعْن فَُضْيلٍ ، َوَرَواُه َشْيَبانُ ، َوَجرِيٌر ، َعفََضِحَك ال
  َمْنُصورٍ

دِ اللَِّه ْبنِ أَبِي َداُوَد الْمَُناِدي ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْختَرِيِّ الرَّزَّاُز بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْي -٣٦٧
ِهيَم ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْرا

َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّا َنجُِد ِفي : أَحَْبارِ الَْيهُوِد إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  َجاَء َحْبٌر ِمْن: اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
ْصَبعٍ ، بَالَ َوالشََّجَر َعلَى إِالتَّْورَاِة أَنَّ اللََّه َيجَْعلُ السََّماوَاِت َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى إِْصَبعٍ ، وَاَألَرِضَني َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالْجِ

أََنا الَْمِلُك ، فََضِحَك َرسُولُ اللَِّه صلى : َوالَْماَء َوالثََّرى َعلَى إِْصَبعٍ ، َوَساِئَر الَْخلْقِ َعلَى إِصَْبعٍ ، ثُمَّ َيُهزُُّهنَّ ، فََيقُولُ 
َوَما قََدرُوا اللََّه : لُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذَُه َتْصِديقًا ِلقَْولِ الِْحْبرِ ، ثُمَّ قََرأَ َرُسو
  َحقَّ قَْدرِِه ، رََواُه آَدُم ْبُن أَبِي إَِياسٍ َوُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َشْيَبانَ َنْحوَُه

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمغَِريِة ح وَأَْخبََرَنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ احلََسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِم -٣٦٨
َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ : نِّيِسيُّ ، قَاالَ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ َخلٍَف ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن َبكْرٍ التِّ

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا :  ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ
  لَْيَس َشْيُء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه: عليه وسلم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ 

َحدَّثََنا : ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، وَُمَحمَُّد َوغَْيُرُهْم ، قَالُوا  أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيحَْيى ، َوُمَحمَُّد -٣٦٩
بِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبدِ ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َحْرُب ْبُن َشدَّاٍد ، َعْن َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَ

هِ صلى اهللا عليه أَنَّ ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ أَخَْبَرُه ، أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي َبكْرٍ أَخَْبَرْتُه ، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اللَّ الرَّْحَمنِ ،
  َما َشْيٌء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه: وسلم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، َيقُولُ 

ورٍ اِإلَماُم بِِحْمَص ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذُر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َخاِلٍد ، أَْخبََرَنا احلََسُن ْبُن َمْنُص -٣٧٠
أَنََّها َسِمَعتْ كْرٍ أَْخَبَرْتُه ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي َب

  َما َشْيٌء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه: َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، َيقُولُ 

ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ،  أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ح َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن -٣٧١
رِيَّةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، وَأَْحَمُد ْبُن يُوُنسَ ح َوأَْخَبرََنا احلََسُن ْبُن َمْرَوانَ بِقَْيَسا

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي : بِيُّ ، قَالُوا ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف الِْفرَْيا
لَمَّا َخلََق اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِكتَاًبا كََتَبُه َعلَى َنفِْسِه فَُهَو ِعْنَدُه : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
َوكََتَبُه َعلَى َنفِْسهِ : َرفََعُه ، َوقَالَ الْفِْرَيابِيُّ : إِنَّ َرْحمَِتي َتِغلُّ غََضبِي ، قَالَ أَْحَمدُ ْبُن ُيوُنَس ِفي َحِديِثِه : فَْوَق الْعَْرشِ 



ُهَو كََتَبُه َوُهوَ : رِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َوقَالَ فَُهَو َمْرفُوٌع ِعْنَدُه ، رََواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َورََواُه أَُبو َحْمَزةَ السُّكَ
  َجِعيَُّرفََعُه ، َوَرَواُه َهمَّاُم ْبُن ُمَنبٍِّه ، َوَعطَاُء ْبُن أَبِي َربَاحٍ ، َوَعطَاُء ْبُن ِميَناٍء ، َوأَُبو حَازِمٍ اَألْش

َحدَّثََنا احلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبنِ : دُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوُمَحمَّ -٣٧٢
اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ،  ُنَمْيرٍ ح وَأَْخبََرَنا حَاجُِب ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ

أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي ، وَأََنا َمَعُه ِحْيَن َيذْكُرُنِي ، فَإِذَا : ْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َع
َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَروَاُه  ذَكَرَنِي ِفي َنفِْسِه ذَكَْرُتُه ِفي نَفِْسي ، وَإِذَا ذَكََرنِي ِفي َملٍَأ ذَكَْرُتُه ِفي َملٍَأ َخْيرٍ ِمنُْهْم
  ُسهَْيلٍ َعْن أَبِيِه ، َوَروَاُه اَألغَرُّ ، وعبد الرمحن بن أيب عمرة ، وغريمها َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد  أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، أَخَْبَرَنا أَُبو أَُساَمةَ -٣٧٣
ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ ح قَالَ وَأَْخبََرَنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا 

أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى الْفَْجَر َوَخَرَج ِمْن ِعْنِد جَُويْرَِيةَ : بٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن كَُرْي
اللَِّه  َما زِلُْت بَْعَدَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولُ: ، فََجلََسْت حَتَّى اْرَتفَعَ النََّهاُر َوَعاَد َوِهَي ِفي ُمَصالََّها ، فَقَالَْت 

ُسْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َما َخلََق ، َوسُْبَحانَ اللَِّه رَِضا : لَقَْد قُلُْت كَِلَماٍت لَْو ُوزِنَّ لََرَجْحَن َما قُلِْت : صلى اهللا عليه وسلم 
رَّاٍت ، َهذَا ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ ، َوأَبِي ِعيَسى َنفِْسِه ، َوسُْبَحانَ اللَِّه زَِنةَ عَْرِشِه ، َوسُْبَحانَ اللَِّه ِمَداَد كَِلَماِتِه ، ثَالَثَ َم

  ، َوغَْيرِِهْم

َحدَّثََنا احلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا أَُبو : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  -٣٧٤
َريَْرةَ ، ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ حِبَّانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهأَُساَمةَ ، َحدَّثَنِي 

َعلَى َبطْنِ قََدَمْيِه ،  فَقَْدُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت لَْيلٍَة فَالَْتَمْسُتُه ، فََوقََعْت َيِدي: َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسخَِطَك ، َوبُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك ، الَ : ُهَو َساجٌِد َوقَدََماُه َمْنصُوَبَتاِن ، َوُهَو َيقُولُ 

  .أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت كََما أَثَْنْيَت َعلَى نَفِْسَك
 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َنْحَوُه مَْوصُولًا ، َوُروَِي َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍدَرَواُه َعْبَد

  إِبَْراهِيَم ، َعْن َعاِئَشةَ ، َوُروَِي َعْن َعِليٍّ ، َواْبنِ ُعَمَر ، َوأُمِّ َسلََمةَ َنْحوَُه

هِرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْخبََرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسأَ -٣٧٥
ذَرٍّ الِْغفَارِيِّ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا  ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي

  َيا ِعَباِدي ، إِنِّي َحرَّْمتُ الظُّلَْم َعلَى نَفِْسي َوَجَعلُْتهُ َبْيَنكُْم ُمَحرًَّما فَالَ تَظَالَُموا: عليه وسلم ، َعنِ اللَِّه أَنَُّه قَالَ 
َوَحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ ، : ْبُن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ الِْكالَبِيُّ ، قَالَ  أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َوأَخَْبَرَنا إِْسحَاُق -٣٧٦

اَء الرَّحْبِيِّ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَم: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَجا الَْغدْنِيُّ الَْبصْرِيُّ ، قَالَ 
إِنِّي َحرَّْمُت الظُّلَْم َعلَى نَفِْسي : َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما َيْروِي َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَنَُّه قَالَ 

  َوَحرَّْمُتُه َعلَى ِعَباِدي فَالَ َتظَالَمُوا

زِ يعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيأَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِ -٣٧٧
لَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا قَا: ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 



يَْتَبُع كُلُّ :  َيْجَمُع اللَُّه النَّاسَ َيْوَم الْقَِياَمِة ِفي َصعِيٍد َواِحٍد ، ثُمَّ َيطْلُُع َعلَْيهِْم َربُّ الَْعالَِمَني ، فََيقُولُ: عليه وسلم 
  أَنَّا رَبُّكُْم فَاتَّبُِعونِي: هِْم َويَُعرِّفُُهْم بَِنفِْسِه ، ثُمَّ َيقُولُ إِْنَساٍن َما كَانَ َيْعُبُد ، َوَيْبقَى الُْمْسِلُمونَ َوَيطْلُُع َعلَْي

خَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبنُ أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُعقَْيلُ ْبُن َيْحَيى أَُبو َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ح َوأَ -٣٧٨
َحدَّثََنا ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َسِمَع أََبا وَاِئلٍ : ا احلََسُن ْبُن ُمكْرِمٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، قَاالَ َسِعيٍد ، َحدَّثََن

لَْيَس أََحدٌ أَغَْيَر ِمَن : م قَالَ َوَرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل: َرفََعُه قَالَ : قُلُْت : ُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
َن اللَِّه ، َولَْيَس أََحدٌ أََحبَّ اللَِّه ، َوِلذَِلكَ َحرََّم الْفََواِحَش َما ظََهَر مِْنَها َوَما َبطََن ، َولَْيَس أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الَْمعَاِذيُر ِم

  سَُهإِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ، َوِلذَِلَك َمَدَح نَفْ

يبٍ الْفَرَّاُء ح َوأَخَْبَرَنا أَْخبََرَنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه أَُبو ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الْوََهابِ ْبنِ َحبِ -٣٧٩
، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ح وَأَْخبََرَنا  ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الَْحارِِث الْجَُمِحيُّ

َحفْصِ ْبنِ غَيَّاٍث ، َحدَّثََنا أَبِي أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن 
َما أََحٌد : ُش ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ، َحدَّثََنا اَألْعَم

: ُص ْبُن غَْيٍث ، قَالَ حَفْأَغَْيَر ِمَن اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ ذَِلكَ َحرََّم الْفََواِحَش َوَما أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ، َزاَد 
: لِ َحِديِث َشِقيقٍ ، َوقَالَ َوَحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َحدَّثَنِي َماِلُك ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمثْ

  ِمَن اللَِّه َتعَالَى ِمْن أَْجلِ ذَِلَك بََعثَ الرُُّسلَ وَأَْنَزلَ الْكُُتَب َمْن أَْجلِ ذَِلَك َمَدَح َنفَْسُه ، َوَما أََحٌد أَحبَّ إِلَْيهِ الُْعذُْر

 ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ -٣٨٠
خَْبَرُه ، أَنَّ أَْسَماَء يَد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ أَأََبانُ ْبُن َيزِ

لَْيَس أََحٌد أَغَْيَر ِمَن اللَِّه : الِْمْنَبرِ  بِْنَت أَبِي َبكْرٍ أَْخبََرْتُه ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َعلَى
  .َعزَّ َوَجلَّ

  لَْيسَ َشْيٌء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه: َرَواُه األَْوَزاِعيُّ ، َوَحْرُب ْبُن َشدَّاٍد ، َوَشيَْبانُ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َوقَالُوا 

َرائِِفيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَُّه ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسفَ الطَّ -٣٨١
ْبُن  بََرَنا ُمَحمَُّدأََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وَأَْخ

ْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُمَحمَّدٍ التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الطَّبَّاعِ ح وَأَ
َر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن أَبِي مَْرَيمَ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَُهْيلٍ ح َوأَخَْبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َجْعٍد الزَّيَّاُت بِِمْص

: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َحدَّثََنا َماِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ : ، قَالُوا 
  لَِّه َما أََحٌد أَغَْيُر ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيَرى َعْبَدهُ أَْو َيَرى أُمََّتُه ، َوذَكََر الَْحدِيثََيا أُمَّةَ ُمحَمٍَّد ، َوال

ُعبَْيُد اللَّهِ  ِدِسيُّ ،أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا وَالَْمقْ -٣٨٢
قَالَ النَّبِيُّ : َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َورَّاٍد ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ : الْقََوارِيرِيُّ قَاالَ 

أَْجلِ ذَِلَك َحرََّم الْفَوَاِحَش َوالَ َشْخَص أَغَْيُر ِمَن اللَِّه ، َوالَ أََنا غَُيوٌر وَاللَُّه أَغَْيُر ِمنِّي ، َوِمْن : صلى اهللا عليه وسلم 
  .َك َوَعَد اللَُّه الَْجنَّةََشْخَص أََحبُّ إِلَْيِه الَْمعَاِذيُر ِمَن اللَِّه ، َوالَ َشْيَء أََحبُّ إِلَْيِه الَْمْدَحةُ ِمَن اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ ذَِل

  َبْيدُ اللَِّه ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ِمثْلَُه ، أَْخَرجَاُه ِفي غَْيرِ َهذَا الْمَْوضِعَِرَواُه َزاِئٌد ، َوُع



رِو ْبنِ ِديَنارٍ ، ْن َعْمأَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َع -٣٨٣
قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيبَْعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن : لَمَّا َنَزلَْت : َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ 

َهِذهِ أَْهَونُ َروَاُه َحمَّادُ : هَِك ، أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيًعا ، قَالَ أَُعوذُ بَِوْج: َتْحِت أَْرُجِلكُْم ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ْبُن َسلََمةَ ، َواْبُن ُعَيْيَنةَ ، وغريمها ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ،  -٣٨٤
َمْن سَأَلَكُْم بَِوْجهِ اللَِّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

إِذَا اْستَأْذََنتْ اْمرَأَةُ أََحِدكُْم إِلَى الَْمْسجِِد ، َوأَْخَرَج الُْبخَارِيُّ َحِديثَ :  فَأَْعطُوُه ، َوأَْخَرَج ُمْسِلٌم بَِهذَا اِإلْسَناِد
  .كُْن ِفي الدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب: الطَّفَاوِيِّ ، َعنِ اَألعَْمشِ 

  َعبَّاسٍ َمْرفُوًعا َنْحوَُه َرَواُه سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َنهِيٍك ، َعنِ اْبنِ

ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا  أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبُد الْقُدُّوسِ -٣٨٥
أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، 

  .َوأَسْأَلَُك لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى َوجْهَِك: كَانَ َيقُولُ ِفي ُدَعاِئِه 
أَبِي مَْرَيَم َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت لَمْ  َرَواُه بَقِّيَّةُ َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ

بٍِت ، لَْم َيذْكُْر أََبا الدَّْرَداِء َيذْكُْر أََبا الدَّرَْداِء ، َوكَذَِلَك َروَاُه ُمَعاوَِيةُ ْبُن َصاِلحٍ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ ثَا
ْيٍد ، َوَعْمرِو ْبنِ و تَْوَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَب، َوَرَواُه أَُب

  َناِدُعثَْمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُيوُنَس َولَْم َيذْكُْر َشدَّاًدا ِفي اِإلْس

 ْبنِ أَبِي َصفَْوانَ ، أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن اللَّْيِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ -٣٨٦
مِ ْبنِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن ِهَشا

اللَُّهمَّ إِْنيِ أَُعوذُ بِنُورِ : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَعا َيْوَم خََرَج إِلَى الطَّاِئِف ، فَقَالَ ِفيِه : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ 
  هُ السََّماوَاُتَوْجهِكَ الَِّذي أََضاَءْت لَ

َحدَّثََنا أُسَْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ يُوُنَس ، قَاالَ  -٣٨٧
ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْبدِ اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، الُْحَسْيُن ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو 

إِنَّ اللََّه الَ يََناُم َوالَ َيْنبَِغي لَُه أَنْ َيَناَم ، : قَاَم َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفيَنا بِأَْرَبعٍ ، فَقَالَ : َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ 
وِ النُّوُر ، َولَْو ْخِفُضُه ، ُيْرفَُع إِلَْيِه َعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ النََّهارِ ، َوَعَملُ النَّهَارِ قَْبلَ اللَّْيلِ ، ِحَجاُبُه النَّاُر أََيْرفَُع الِْقْسطَ وَُي

  كََشفََها لَأَْحَرقَْت َسَبَحاُت َوْجهِِه كُلَّ َشْيٍء ، أَْدَرَك َبَصرَُه

و ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسَعُوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َنعِيمٍ ، َوَعْمُر أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -٣٨٨
كْرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ قَْيسٍ َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن ُعبَْيٍد أَُبو قَُداَمةَ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجوْنِيِّ ، َعْن أَبِي َب: ْبُن َعْوٍن ، قَاالَ 

َجنَّاُت الِْفْردَْوسِ أَْرَبٌع ، ِثْنَتاِن ِمْن ذََهبٍ ُحِليُُّهَما : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْشَعرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ا َوآنَِيُتُهَما َوَما ِفيهَِما ، وَلَْيَس َبْيَن الْقَْومِ َوَبْيَن أَنْ َيْنظُرُوا إِلَى َربِّهِْم َعزَّ َوآنَِيُتُهَما َوَما ِفيهَِما ، َوثِْنَتاِن ِمْن ِفضٍَّة ُحِليُُّهَم

  أَْنَهارًا، ثُمَّ ُتْصَدُع بَْعُد َوَجلَّ إِالَّ رَِداٌء الِْكبْرَِياِء َعلَى َوْجهِِه ِفي َجنَِّة َعْدٍن ، وََهِذِه اَألْنهَاُر َتْشَخُب ِمْن َجنَّاِت َعْدٍن 
ثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَْخبََرَنا َعْبُد اللَُّه ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، أَْخَبَرَنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّ -٣٨٩



: ْيبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ ثَابِتِ الُْبَنانِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُصَه
  النَّظَُر ِفي َوْجهِ َربِّهِْم: النَّظَرُ إِلَى َوْجِه رَبِّهِْم ، َوقَالَ ِفي الُْمْسَنِد : ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ ، قَالَ 

اٍف ، يَم ْبنِ ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع ْبُن َنأَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراِه -٣٩٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ ْبُن َسالَّمٍ ، َعْن أَِخيِه َزْيد ْبنِ َسالَّمٍ ، َعْن أَبِي َسالَّمٍ ، َعنِ الْحَارِِث اَألشَْعرِيِّ

إِنَّ اللََّه أََمرَكُْم : إِنَّ اللََّه َبَعثَ َيحَْيى ْبَن َزكَرِيَّا بَِخْمسِ كَِلَماٍت إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ، َوقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم 
َوْجَهُه ِلَوْجِه عَْبِدِه َما لَْم َيلَْتِفُت ِفي الصَّالَِة ، ِفي َحدِيٍث طَوِيلٍ َتقَدَّمَ بِالصَّالَِة فَالَ َتلَْتِفتُوا إِذَا َصلَّيُْتْم فَإِنَّ اللََّه يُْنِصُب 

  ِفي أَْبوَابِ اِإلْيَماِن

الزِّبِْرقَاِن ،  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ: أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ َوأَُبو َعْمرٍو ، وُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيٍد وَاللَّفْظُ لَُه ، قَالُوا  -٣٩١
ُهَو اْبُن ُعَمْيرٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ُشجَاُع ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن َخْيثََمةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُمْسِلمٍ ، َو

ذَِلكَ : لَقَدِ احَْتَبْسَت ، فَقَالَ : اَت َيْومٍ ، فَلَمَّا َخَرَج قُلَْنا أَْبطَأَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ذَ: َماِلٍك ، قَالَ 
إِنَّ َهِذهِ الُْجُمَعةَ ِفيَها َساَعةٌ خَْيٌر لَكَ : أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم أَتَانِي كََهْيئَِة الِْمْرآِة الَْبْيَضاِء ِفيِه ُنكَْتةٌ َسوَْداُء ، فَقَالَ 

َهِذهِ : َيا جِبْرِيلُ ، َما َهِذِه النُّكَْتةُ السَّْوَداُء ، فَقَالَ : ِتَك ، َوقَدْ أََراَدَها الَْيهُوُد َوالنَّصَاَرى فَأَْخطَئُوَها ، فَقُلُْت َوِلأُمَّ
أَْعطَاُه إِيَّاُه ، أَْو ذََخَر لَُه ِمثْلَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ،  السَّاَعةُ الَِّتي ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، الَ يَُواِفقَُها ُمسِْلٌم َيسْأَلُ اللََّه ِفيَها َخيًْرا إِالَّ

َيا جِبْرِيلُ ، : ُه َيْوَم الَْمزِيِد ، قُلُْت أَْو صََرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثْلَُه ، َوأَنَُّه خَْيُر اَأليَّامِ ِعْنَد اللَِّه ، َوإِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة ُيَسمُّوَن
  إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َواِدًيا أَفَْيَح ِفيِه ِمْسكٌ أَبَِيُض ، يَْنزِلُ الَْمالَِئكَةُ كُلَّ َيْومٍ ُجُمَعٍة فََيضَُع: الَْمزِيِد ، فَقَالَ  َوَما َيْوُم

بِكُْرِسيٍّ ِمْن ذََهبٍ فَُيوَضُع وََيجِيُء  كُْرِسيَُّه ، ثُمَّ ُيَجاُء بَِمَنابَِر ِمْن ُنورٍ فَُيوَضُع َخلْفَُه فََتُحفُّ بِِه الَْمالَِئكَةُ ، ثُمَّ ُيَجاُء
َنسْأَلُكَ : اِدي َسلُوا ، فََيقُولُونَ النَّبِيُّونَ َوالصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء وَالُْمْؤِمُنونَ أَْهلُ الُْغَرِف ، ثُمَّ َيبَتِسمُ اللَُّه فََيقُولُ أَْي ِعَب

ثَالَثًا ، فََيسْأَلُونَ ُمَناُهْم فَُيْعطِيهِْم َما َشاءُوا وَأَْضَعافََها فَُيْعِطيُهْم َما الَ : ْم ، فََسلُوا قَْد َرِضيَت عَْنكُ: رِضَْواَنَك ، فََيقُولُ 
كََرامَِتي ،  أَلَْم أُْنجِزْكُْم ِعدَِتي ، َوأَِتمُّ َعلَْيكُْم نِعَْميِ ، َوَهذا َمَحلُّ: َعْيٌن َرأَْت ، َوالَ خَطََر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ ، ثُمَّ َيقُولُ 

ِمْن لُْؤلَُؤةٍ َبْيَضاَء أَْو : َيا جِْبرِيلُ ، َوَما غَُرفُُهْم ، قَالَ : ثُمَّ يَْنَصرِفُونَ إِلَى غَُرِفهِْم ، َوُيُعوُدونَ كُلَّ َيْومِ ُجُمَعٍة ، قُلُْت 
  ُمطَْرَدةً ِفيَها أَْنَهاُرهَا َياقُوَتٍة َحمَْراَء ، أَْو زََبْرَجَدٍة َخْضَراَء ُمقَوََّرةً ِفيَها أَبَْواُبَها

 ْبُن إِْبرَاِهيَم ، أَُبو أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٣٩٢
اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلِك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  ُيوُسَف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحيَّانَ ، َعْن َعْبِد

الُْجُمَعةُ ، أَْرَسلَنِي اللَُّه بَِها إِلَْيِك ، َوُهَو ِعْندَِنا : َما َهِذِه ؟ قَالَ : أََتانِي جِبْرِيلُ بِِمثْلِ الِْمْرآِة ، فَقُلُْت : وسلم ، قَالَ 
ذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعةِ مِ ، َوُهَو ِعْنَدَنا َيوُم الَْمزِيِد ، َوإِنَّ َربََّك اتََّخذَ ِفي الَْجنَِّة َواِدًيا أَفَْيَح ِمْن ِمْسٍك أَبَْيَض ، فَإَِسيُِّد األَيَّا

فَّ الْكُْرِسيُّ بَِمنَابَِر ِمْن ذََهبٍ ُمكَلَّلٍَة بِاللُّْؤلُؤِ َنَزلَ َعلَى كُْرِسيِِّه ، َوَتنَزَّلَ َمَعُه النَّبِيُّونَ وَالصِِّديقُونَ وَالشَُّهَداُء ، ثُمَّ َح
َعلَى الْكَِثيبِ ِمَن الِْمْسكِ َوالزَّبَْرَجِد وَالَْياقُوِت ، فََجلََس َعلَْيَها النَّبِيَّونَ وَالصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ، َونََزلَ أَْهلُ الْغَُرِف 

أَلَْسُت الَِّذي َصَدقُْتكُْم َوْعِدي ، وَأَْتَمْمَت َعلَْيكُمْ : رَبُُّهْم ، فََيْنظُُرونَ إِلَى َوْجهِِه ، فََيقُولُ  اَألْبَيضِ ، وََيَتجَلَّى لَُهْم
  بَلَى َيا َربََّنا ، َوذَكَرَ الَْحِديثَ َنْحَو اَألوَّلِ ، َوَهذا ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ: نِْعَمِتي ، فََيقُولُونَ 



َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخبََرَنا : َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم الُْمقْرِي ، قَاالَ  أَْخبََرَنا -٣٩٣
َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ : ُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ الَْمدِينِيُّ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْب

َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبدِ الَْحِميِد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : أَْخَبرََنا إِْسحَاُق ْبُن َراَهَوْيِه ، قَاالَ : النََّساِئيُّ أَْحَمُد ْبُن ُشعَْيبٍ ، قَالَ 
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوِسَع َسْمُعُه اَألصَْواَت ، لَقَْد َجاَءِت : َوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َعْن َتِميمِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُعْر

قَْد : لَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الُْمَجاِدلَةُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُتكَلُِّمُه ِفي َجانِبِ الْبَْيِت َما أَْسَمُع َما َتقُولُ ، فَأَنَْز
   ْبنِ َمْعنٍَسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها رََواُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، وََيحَْيى ْبُن ِعيَسى ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ

صَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َساِلمٍ ال -٣٩٤
َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ َيقَْرأُ : الَ َيزِيَد الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن ِعْمَرانَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُيوُنَس ُسلَْيُم ْبُن ُجبَْيرٍ ، قَ

وََوَضَع إِْبَهاَمْيِه َعلَى أُذَُنْيِه ، وَالَِّتي َتِليَها َعلَى َعْيَنْيهِ : ُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا اَألمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها ، قَالَ إِنَّ اللََّه َيأُْم: َهذَه الْآَيةَ 
ُه اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرؤَُها َوَيَضُع إِْصَبَعُه كَذَِلَك ، رََوا: ، ثُمَّ قَالَ 

رٍ   ُيوُنَس َنْحَوُه ، َوَعْنُه َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِم

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ،  أَْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسَحاَق ، -٣٩٥
كُنَّا ِفي : ْشعَرِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَأل

أَيَُّها : ا َعلَْوَنا َشَرفًا كَبَّْرَنا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َمِسريٍ َمَع َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَكُنَّا إِذَ
ا قَرِيًبا ، َرَواهِ َجَماَعةٌ ، َعْن النَّاُس ، أَْربِعُوا َعلَى أَنْفُِسكُْم ، فَإِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َوالَ غَاِئًبا ، وَلَِكنَّكُْم َتْدُعونَ َسِميًع

  َبأَيُّو

ثََنا ُهرَْيُم ْبُن َعْبدِ أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد الَْعْبِديُّ ، َحدَّ -٣٩٦
بَْيَنَما : َنا أَُبو ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ َحدَّثَ: َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ : اَألْعلَى ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 

م َعلَى َبْغلٍَة َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوأَْصحَاُبُه َيْصَعُدونَ ِفي ثَْنَيٍة أَْو َعقََبٍة ، َوَرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسل
َهَتَف ، الَ أَْدرِي لََعلَُّه قَالَ : لٌ ِمَن الْقَْومِ َعلَى الثَّْنَيِة أَوِ الَْعقََبِة َناَدى أَْو قَالَ لَُه َيعْرُِضَها ِفي الَْجَبلِ ، فَكُلََّما َعالَ َرُج

  الَ غَاِئبًاإِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َو: بِأَْعلَى صَْوِتِه ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

بَاَرِك ، َحدَّثََنا َخاِلدٌ أَْخبََرَنا حَاجُِب ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْبَدانُ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْم -٣٩٧
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي : قَالَ  الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ،

فََدَنا مِنَّا َرسُولُ : لتَّكْبِريِ ، قَالَ غََزاٍة فََجَعلَْنا الَ َنصَْعُد َشَرفًا ، َوالَ َنْعلُوا َشَرفًا ، َوالَ َنْهبِطُ َواِدًيا إِالَّ َرفََعْنا أَصَْواتََنا بِا
َيا أَيَُّها النَّاُس ، أَْربُِعوا َعلَى أَْنفُِسكُْم ، فَإِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َوالَ غَائًِبا ، إِنََّما : فَقَالَ  اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم

  .َتْدُعونَ َسِميًعا قَرِيًبا
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء

ثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّ -٣٩٨
صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا  َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، أَنّ النَّبِيَّ

أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُْم الَ َتْدُعونَ أََصمَّ َوالَ غَائًِبا ، إِنَّ الَِّذيَن َتَدْعوَنُه َبْيَنكُْم َوَبْينَ : َدَنا ِمَن الَْمِديَنِة كَبَّرَ أَْصحَاُبُه ، فَقَالَ 



  .أََعْناقِ رِقَابِكُْم
ْعقُوبُ الَْحَضَرِميُّ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َوَرَواُه َعْن أَبِي َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َوقَالَ َي

  ُعثَْمانَ َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َوَسعِيٌد الْجَرِيرِيُّ ، َوأَُبو َنَعاَمةَ السَّْعِديُّ ، َوغَْيرُُهْم

َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ ْبُن الَْوِليدِ ْبنِ َمزِيٍد ، أَْخبََرنِي أَبِي ح وَأَْخبََرَنا َعِليُّ :  أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ -٣٩٩
الُْحَسْينِ   ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُنْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ َخلٍَف ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ : ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن يُِوُسَف ، قَالُوا 
َما أَِذنَ اللَُّه ِلَشْيٍء إِذَْنُه لَِنبِيٍّ َيتََغنَّى : هللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى ا: ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  بِالْقُْرآِن ، َمْشُهوٌر َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَثِريٍ

لَى ، أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْع -٤٠٠
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد اَألْيِليِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمِ ْبنِ ِشهَابٍ ح وَأَْخبََرَنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ، َحدَّ

أَبِي َحمَْزةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ُشَعْيبٍ ح َوأَْخَبرََنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  َخِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن شَُعْيبِ ْبنِ
َنا ُمَحمَُّد ْبنُ َزةَ ، َحدَّثََعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، أَْخبََرنِي شَُعْيُب ْبُن أَبِي َحْم

 الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنُ ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ ح َوأَخَْبَرَنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ الْبَْغدَاِديُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب
ٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُعقَْيلِ ْبنِ َخاِل

  .َما أَِذنَ اللَُّه ِلَشْيٍء َما أَِذنَ ِلَنبِيٍّ َيَتغَنَّى بِالْقُْرآِن: اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ

ْبِديُّ ، ُن َيْعقُوبَ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َشاذَانَ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الَْحكَمِ الَْعأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْب -٤٠١
بِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َسِمعَ َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ الدَّارََوْرِديُّ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َعْن أَ

  َما أَِذنَ اللَُّه ِلَشْيٍء َما أَِذنَ ِلَنبِيٍّ َحَسنِ الصَّْوِت َيَتغَنَّى بِالْقُْرآِن َيْجَهرُ بِِه: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
َنا يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثَ -٤٠٢

َما أَِذنَ اللَُّه ِلَشْيٍء كَإِذْنِِه ِلنَبِيٍّ َيَتغَنَّى : ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
 فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيدٍ نِ َيْجَهُر بِِه ، َمْشهُوٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َرَواُه َعْمُرو ْبُن دِيَنارٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوُروَِي َعْنبِالْقُْرآ

  الْقَْيَنِة إِلَى قَْيَنتِِه ِللَِّه أََشدُّ أُذًُنا إِلَى َحَسنِ الصَّْوِت ِمْن َصاِحبِ: ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

ثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَّدِ أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّ -٤٠٣
َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ َدَعاَمةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن  ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َجرِيرُ ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ،

: إِذَا قَالَ اإلَِماُم : أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ 
: َسِمَع اللََّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فَقُولُوا : آِمَني ، ُيحْبُِبكُُم اللَُّه ، َوإِذَا قَالَ : فَقُولُوا : الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني  غَْيرِ

  .َربََّنا لََك الَْحْمُد ، َيْسَمُع اللَُّه لَكُْم
  ، َوَرَواُه سَِعيٌد ، َوشُْعَبةُ ، َوأَُبو َعوَاَنةَ َوغَْيُرُهْمَرَواُه الثَّْورِيُّ ، َوَجَماَعةٌ ، َعْن ُسلَْيَمانَ 



َحدَّثََنا أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم الَْورَّاُق ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  -٤٠٤
صٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن حَفْ

 َما أََحٌد أَْصَبُر َعلَى أَذًى: الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  .َيْسَمُعُه ِمَن اللَِّه ، إِنَُّهْم َيدَُّعونَ لَُه َولًَدا َوُهَو يَْرُزقُُهْم وََيْدفَُع َعْنُهْم َوُيَعاِفيهِْم

  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ
وٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبنُ أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُع -٤٠٥

  َعاٍء الَ ُيْسمَُعُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيَتَعوَّذُ بِاللَِّه ِمْن ُد

َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َنْصرٍ ، : َماِعيلَ ، وَأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَاالَ أَْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْس -٤٠٦
يِّ ْبنِ ةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِلَحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيرِ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد اللَّه ْبنِ أَبِي رِجَالٍ الَْهَروِيُّ بَِمكَّ

لََمةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ زَْيٍد الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِميمِ ْبنِ َس
ِه َوِسَع َسْمُعُه اَألصَْواَت ، لَقَْد َجاَءِت الُْمَجاِدلَةُ الْحَْمُد ِللَّ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ : إِلَى َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ُتكَلُِّمُه ِفي جَانِبِ الَْبْيِت َما أَْسَمُع َما َتقُولُ ، فَأَنَْزلَ اللَُّه 
  ِتِه ، َرَواهُ َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِالَِّتي ، َهذَا َحِديثٌ ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَّ

ا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسفَ أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعودٍ أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََن -٤٠٧
َرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َبْحرٍ أَُبو النََّساِئيِّ ح َوَحدَّثََنا التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ح وَأَْخَب

و أَْحَمُد ْبُن رََنا أَُبو َعْمرٍأَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، أَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َوأَْخَب
 ، أَْخَبرَنِي أَبِي ، َعْن ُيوُنَس ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسِعيدِ ْبنِ النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن شَبِيبِ ْبنِ َسعِيٍد

َهلْ أََتى : دَّثَْتُه ، أَنََّها قَالَْت لَِرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها َح
لَقَْد لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك َما لَِقيُت ، َوكَانَ أََشدُّ َما لَقِيُت ِمْنُهمْ َيْوَم : َعلَْيَك َيْوٌم كَانَ أََشدَّ َعلَْيَك ِمْن َيْومِ أُُحٍد ؟ فَقَالَ 

ا َمْهُموٌم عََرْضُت نَفِْسي َعلَى اْبنِ َعْبِد يَاِليلَ ْبنِ َعْبِد كُالَلٍ ، فَلَْم ُيجِْبنِي إِلَى َما أَرَْدُت ، فَاْنطَلَقُْت وَأََن الَْعقََبِة ، إِنِّي
قَْد أَظَلَّْتنِي ، فََنظَْرُت فَإِذَا جِْبرِيلُ َعلَى َوْجهِي ، فَلَْم أَْسَتِفْق إِالَّ وَأََنا بِقَْرنِ الثََّعاِلبِ ، فََرفَْعُت َرأِْسي فَإِذَا أََنا بَِسَحاَبٍة 

  َعلَْيِه السَّالَُم ،

هُ بَِما ِشئْتَ إِنَّ اللََّه قَْد َسِمَع قَْولَ قَْوِمَك َوَما َردُّوا َعلَْيَك ، َوقَْد َبَعثَ اللَُّه إِلَْيَك َملََك الْجَِبالِ ِلَتأُْمَر: فََناَدانِي ، فَقَالَ 
َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه قَْد َسِمَع قَْولَ قَْوِمَك لََك ، وَأََنا َملَُك : ي َملَُك الْجِبَالِ ، فََسلََّم َعلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ِفيهِْم ، فََنادَانِ

َشَبْينِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا الْجِبَالِ ، َوقَْد َبَعثَنِي َربَُّك إِلَْيكَ ِلَتأْمَُرنِي بَِما ِشئَْت ، إِنْ ِشئَْت أَنْ أُطْبَِق َعلَْيهُِم اَألْخ
الَ ُيْشرِكُ بِِه َشْيئًا ، : َبلْ أَْرُجو أَنْ ُيْخرَِج اللَُّه ِمْن أَْصالَبِهِْم َمْن َيْعُبدُ اللََّه الَ شَرِيكَ لَُه ، قَالَ اْبُن ُيوُسَف : عليه وسلم 

  َهذَا خََبٌر ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَّتِِه

 ح وَأَْخبََرَنا أَُبو الَْحَسنِ َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِأَْخبََرَنا  -٤٠٨
الرَّزَّاقِ مجيعا ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ سَِعيٍد ، َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخبََرَنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َوَعْبدُ 

إِنِّي لَُمْسَتِتٌر بِأَْستَارِ الْكَْعَبِة ، إِذَا : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
أََتَرى اللََّه َيسَْمُع َما َنقُولُ : َرِشيَّاِن ، أَْو قَُرِشيٌّ خََتَناُه ثَقَفِيَّاِن فََتكَلَُّموا بَْيَنُهْم ، فَقَالَ أََحُدُهْم ِقيلَ ثَالَثَةُ نَفَرٍ ثَقَِفيٌّ َخَتَناُه قُ



ْسَمُع ِمْنُه شَْيئًا فَإِنَُّه َيْسَمُعُه إِنْ كَانَ َي: أََراُه َيْسَمُع إِذَا َرفَْعَنا ، َوالَ َيْسَمُع إِذَا خَفَْضَنا ، َوقَالَ الْآَخُر : ، فَقَالَ الْآَخُر 
: فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللَّنِبِّي صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى : كُلَُّه ، قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ ِفي َحِديِثِه ، قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد 

  .ْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْمَوَما كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُمْ َس
ِفيِه ، فََرَواُه أَُبو  َهذَا إِْسَناٌد َمْشُهوٌر مُتَِّصلٌ َعلَى َرْسمِ النَّسَاِئيِّ ، وَأَبِي ِعيَسى التِّرِْمِذيِّ ، وَاْخُتِلَف َعلَى اَألْعَمشِ

  ، َعْنُمَعاوَِيةَ َواْبُن مْسهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ 

  َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد
َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُموَسى ْبنِ َشْيخِ ْبنِ : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  -٤٠٩

َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا : وَأَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، قَاالَ  ُعَمْيَرةَ الْبَْغَداِديُّ ح
ْبنِ َسْخبََرةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ َعْبِد اللَِّه

ُه قُلُوبِهِْم ، فَقَالَ اْجَتَمَع ِعْنَد الَْبْيِت قَُرِشيَّاِن َوثَقَِفيُّ ، أَْو ثَقَفِيَّاِن َوقَُرِشيُّ كَِثٌري َشْحُم بِطُونِهِْم ، قَِليلٌ ِفقْ: َمْسُعوٍد ، قَالَ 
إِنْ : َيْسَمُع إِذَا َجهَْرَنا ، َوالَ َيْسَمُع إِذَا أَْخفَْيَنا ، َوقَالَ الْآَخُر : ا َنقُولُ ، َوقَالَ الْآَخُر أََتَرْونَ اللََّه َيْسَمُع َم: أََحُدُهْم 

كَانَ : الَ الُْحَمْيِديُّ َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ ، قَ: كَانَ َيْسَمُع إِذَا جََهْرَنا فَإِنَّهُ َيْسَمُع إِذَا أَْخفَيَْنا ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
َحدُُهْم ، أَْو اثَْناِن ِمنُْهْم ، ثُمَّ ُسفَْيانُ ُيَحدِّثَُنا بَِهذَا ، فََيقُولُ َحدَّثََنا َمْنصُوٌر ، أَوِ اْبُن أَبِي َنجِيحٍ ، أَْو ُحَمْيدٌ اَألعَْرُج أَْو أَ

  ، رََواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، ثََبَت َعلَى َمْنصَُورٍ َوَتَرَك ذَِلَك مَِراًرا غَْيَر َمرٍَّة

  َوَرَواُه الثَّْورِيُّ ، َورَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َمْنُصورٍ بِإِْسَناِدِه َنْحوَُه
بََرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمدُ ْبُن أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُعَبْيٍد ، نا أَُبو َيحَْيى َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي َمَسرَّةَ ، وَأَْخ -٤١٠

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبنِ يَزِيدَ الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن ِعْمَرانَ ، : ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َخاِلٍد ، قَاالَ 
اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا اَألمَاَناتِ إِلَى أَْهِلَها إِلَى قَْوِلِه َسِميًعا َبِصًريا ، َوَوَضَع  َحدَّثََنا أَُبو ُيوُنَس ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، إِنَّ

َها َوَيَضعُ َهكَذَا َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرُؤ: إِْبَهاَمْيِه َعلَى أُذَُنْيِه َوالَِّتي َتِليَها َعلَى َعْيَنْيِه ، ثُّم َيقُولُ 
ُهَريَْرةَ ، َوَروَاُه اْبُن لَهِيَعةَ َعْن إِْصَبَعْيِه ، كَذَِلَك رََواُه اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي ُيوُنَس بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي 

ِه ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، َوُروَِي َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ثَْوَبانَ َعْن أَبِي َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ مَْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اللَّ
  الَْخْيرِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َنْحوَُه

َورِّعِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدَُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَاِضُر ْبُن الُْم -٤١١
َما ِمْن َنبِيٍّ إِالَّ َوقَْد َحذََّر أُمََّتهُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ُعْرَوةَ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َتْعلَُمونَ أَنَُّه كَذَِلَك ، إِنَُّه أَعَْوُر َوإِنَّ َربَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر ، وَإِنَُّه َمكْتُوبٌ  الدَّجَّالَ ، َوإِنِّي أُْنِذُركُْم وَإِنِّي َسأُْنبِئُكُْم بَِشْيٍء
َعْبِد اللَِّه ْبنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن  َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر ، َيقَْرُؤُه كَاِتٌب َوغَْيُر كَاِتبٍ ، َوَروَاُه أَُبو َسلََمةَ ، َعْن ُجَويْرَِيةَ ْبنِ أَْسَماَء

إِنَّ اللََّه الَ َيْخفَى َعلَْيكُْم ، إِنَّ اللََّه لَْيسَ بِأَْعَورَ : ذُِكَر الدَّجَّالُ ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : ُعَمَر ، قَالَ 
  .نِ الُْيْمَنى كَأَنَُّه ِعَنَبةٌ طَاِفيةٌَوأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى َعْينِِه ، َوإِنَّ الَْمسِيَح الدَّجَّالَ أَْعَوُر َعْي

  حاقَرَواُه أَيُّوُب ، َوُعَبْيُد اللَِّه ، َوَصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َوُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َواْبُن َعْوٍن ، وأسامة ، وابن إس

َمانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي مَْرَيمَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثْ -٤١٢
قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا : الَ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُمطَرٍَّف ، َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن أَْسلََم ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، قَ



ي ، ثُمَّ َوَضَع بِيٍّ إِالَّ َوقَْد َحذَّرَ أُمََّتُه الدَّجَّالَ ، وَلَأُخْبِرَنَّكُْم ِمْنُه بَِشْيٍء َما أَْخَبَر بِهِ أََحٌد كَانَ قَْبِلَما ِمْن َن: عليه وسلم 
  .أَشَْهُد أَنَّ اللََّه لَْيسَ بِأَْعَوَر: َيَدُه َعلَى َعْيَنيِِه ، فَقَالَ 
  .ْن َزْيٍدَرَواُه ُزَهْيُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، َع

   الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ِمثْلَُهَوَهذَا إِْسَناٌد َمْشُهورُ الرَِّواَيِة ، َوزَْيُد ْبُن أَْسلَمَ أَْدَرَك َزَمانَ َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َوُروَِي َعنِ

ُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْجْعِفيُّ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبنُ أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراهِيَم الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤١٣
َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ : الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، قَاالَ 

الدَّجَّالُ جَِعٌد َهجَّانٌ أَْزَهُر كَأَنَّ َرأَْسهُ : ْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َحْربٍ ، َع
  َوإِنَّ َربَّكُْم لَيَِس بِأَْعَوَر غُْصُن َشجََرٍة ، أَْشَبهُ النَّاسَ بِِه َعْبُد الُْعزَّى ْبُن قُطْنٍ ، فَأَمَّا َهلُْك الَْهلِْك فَإِنَُّه أَعَْوُر ،

نِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ أََباٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثَ -٤١٤
كَانَ جَُناَدةُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ أَمًِريا َعلَْيَنا ِفي الَْبْحرِ : ٍن ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْو

: َدَخلَْنا َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَقُلَْنا : ِستَّ ِسنَِني ، فَخَطََبَنا ذَاَت َيْومٍ ، فَقَالَ 
قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : فَقَالَ : ْعَت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َحدِّثَْنا َما َسِم

بِأَْعَوَر ، لَْيَس اللَُّه   اللَُّهأُْنِذُركُمُ الَْمِسيَح ، أُْنِذرُكُُم الَْمسِيَح ، ُهَو َرُجلٌ َمْمُسوٌح فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه لَْيَس بِأَْعَوَر ، لَْيَس: 
  .بِأَْعَوَر

َروَاُه َبِحُري ْبُن َسْعدٍ َرَواُه َجرِيرُ ْبُن َحازِمٍ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُجَناَدةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمَن الصَّحَاَبِة ، َو
  ، َعْن ُجَناَدةَ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن ُعَباَدةَ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد 

و ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبنُ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ َمْعُروٍف الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍ -٤١٥
لِيِد ، َحدَّثََنا ُبَحْيُر ْبُن سَْعٍد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد ، َعْن ُجَناَدةَ ، ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْو

جَّالِ َحتَّى إِنِّي قَْد َحدَّثُْتكُْم َعنِ الدَّ: أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ئٍَة َوالَ َحْجَراَء ، فَإِنْ َخشِيُت أَنْ الَ َتْعِقلُوا ، إِنَّ َمسِيَح الدَّجَّالِ قَِصٌري أَفَْحٌج َجِعدٌ أَْعَوُر َمطُْموُس الَْعْينِ ، لَْيَس بَِناِت

كُْم حَتَّي َتُموتُوا ، َوَهذَا اِإلْسَناُد ِمْن َرْسمِ النََّساِئيِّ ، َوأَبِي أُلْبَِس َعلَْيكُْم فَإِنَّ َربَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر ، َوإِنَّكُْم لَْن تََرْوا َربَّ
  ِعيَسى ، وَاِإلسَْناُد اَألوَّلُ َمقْبُولُ الرَُّواةِ بِالِاتِّفَاقِ

أَُبو ِقالََبةَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبنُ َحدَّثََنا : أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر الطُّوِسيُّ ، قَاالَ  -٤١٦
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ :  َجرِيرٍ ح َوأَْخَبرََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد وَاللَّفْظُ لَُه ، قَاالَ

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ لََيقَْتِطعَ بَِها َمالَ أَِخيهِ لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه : اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد
لَْت ، خَاَصْمتُ َصَدَق ِفيَّ نََز: َما ُيَحدِّثُكُمْ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، فأَْخَبرَْناُه ، فَقَالَ : غَْضَبانُ ، فقَالَ اَألْشَعثُ ْبُن قَْيسٍ 

إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَلِيال ، أَْخَبَرَنا : َرُجلًا إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ُبئَْيرٍ ، فَنََزلَْت 
َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ح وَأَْخبََرَنا : َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعَمَر الطُّوِسيُّ ، قَاالَ 

ْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َهذَا َحِديثٌ َمْشهُوٌر َعْن ُشْعَبةَ ، َوَروَاُه اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َع
ُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َمشِ َنْحَوُه ، َوَرَواهُ َجرِيٌر ، َوَوْرقَاُء ، َعْن َمْنُصورٍ أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبَواَألْع

  ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ،



، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َوُسلَْيَمانُ
: َزةَ ، قَاالَ َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ كَاِذَبٍة ، فَذَكََرُه َنْحَوُه أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َوُمحَمَُّد ْبُن َحْم: وسلم ، قَالَ 

َمْن َحلََف َعلَى : ثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّ
  َيِمنيِ َصْبرٍ ِلَيسَْتِحقَّ بَِها َمالًا

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ، : َوأَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ، َوأَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ  -٤١٧
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ َيْسَتِحقُّ بَِها َمالًا ُهَو ِفيَها : َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

َصَدَق أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ ، ِفيَّ أُنْزِلَْت ، : َعلَْيِه غَْضَبانُ ، فََخَرجَ اَألْشَعثُ ِمَن الْقَْصرِ ، فَقَالَ فَاجٌِر ، لَِقيَ اللََّه َوُهَو 
نيٍ الَ َيْحِلُف َرُجلٌ َعلَى َيِم: كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َرُجلٍ ِمْن َعِشريَِتي َحقٌّ ِفي بِئْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
إِنَّ الَِّذيَن : َجلَّ َتْصِديَق ذَِلَك فََيْسَتِحقُّ بَِها َمالًا ُهَو ِفيَها فَاجٌِر ، إِالَّ لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ ، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َو

  َيْشَترُونَ بَِعْهدِ اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال

َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا : ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  أَْخبََرَنا أَْحَمُد -٤١٨
َحمَُّد ْبُن َيحَْيى ْبنِ أَبِي ُعَمَر َنا ُمالُْحَمْيِديُّ ، َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّيَْبانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثَ

َسِمْعتُ : ولُ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ أَبِي رَاِشٍد ، َوعَْبِد الَْمِلكِ ْبنِ أَْعَيَن َسِمَعا َشِقيَق ْبَن َسلََمةَ ، َيقُ: ، قَاالَ 
َمْن َحلََف َعلَى َمالِ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد ، يَقُولُ 

إِنَّ : قَُه ِمْن ِكَتابِ اللَِّه بَِغْيرِ َحقِِّه لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ ، ثُمَّ قََرأَ َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِمْصَدا
  عَْهِد اللَِّهالَِّذيَن َيْشَتُرونَ بِ

ُد ْبُن حَاِتمٍ الزَّمِّيُّ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ إَِياسٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٤١٩
أُنْزِلَتْ : أَبِي وَاِئلٍ ، َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد ، َيقُولُ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َسمِيعٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَْعَيَن ، َعْن

  إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه ، رََواُه الُْمحَارِبِيُّ َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِي َسِميعٍ: َهِذِه الْآَيةُ فَلَْم َيْنَسْخَها َشْيٌء 

َوصِ ُن َيْعقُوبَ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْب -٤٢٠
َجاَء َرُجلٌ ِمْن : قَالَ َسالَُّم ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلِ ْبنِ َحَجرٍ الَْحْضرَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، 

إِنَّ َهذَا قَدْ : َحْضَرمَْوَت ، َوَرُجلٌ ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ الَْحْضرَِميُّ لَِرُسولِ اللَِّه 
َي أَْرِضي ِفي َيِدي أَْزَرُعَها ، لَْيَس لَُه ِفيَها َحقٌّ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ ِه: غَلََبنِي َعلَى أَْرضٍ كَاَنتْ ِلي ، فَقَالَ الِْكْنِديُّ 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، لَْيسَ ِلي َبيَِّنةٌ ، : لََك َيِميُنُه ، فَقُلُْت : الَ ، قَالَ : أَلََك بَيَِّنةٌ ، قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ِللَحْضرَِميِّ 
لَْيَس لََك ِمْنُه إِالَّ ذَِلَك ، فَاْنطَلََق لُِيَحلِّفَُه : إِنَُّه لَْيَس لَهُ َيِمٌني ، فَقَالَ : فَأَْحِلفُْه ، قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ 

  .َي اللََّه َوُهَو َعْنُه ُمْعرٌِضأََما إِنَُّه إِنْ َحلََف َعلَى َماِلَك ظُلًْما ِلَيأْكُلَُه لَِق: ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 
َوُهَو : َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َورََواُه أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ،

  َعلَْيِه غَْضَبانُ

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، أَْخبََرَنا الُْحَسْيُن ْبنُ : َيى ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراهِيَم ، قَاالَ أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْح -٤٢١
ي ُموَسى َعْن أَبِيهِ َسِمْعتُ َجْعفََر ْبَن َبْرقَانَ ، ُيَحدِّثُ َعْن ثَابِتِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ْبنِ أَبِ: َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ ، قَالَ 

يَِّنةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ َرُجلَْينِ اْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أََحُدُهَما ِمْن َحْضَرمَْوَت ، فَلَْم َيكُْن ِللُْمدَِّعي َب: 



ي إِالَّ َيِمٌني ، إِذًا َيقْطَُع أَْرِضي بَِيمِينِِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َما ِل: اْحِلْف ، فَقَالَ الْآَخُر : صلى اهللا عليه وسلم ِللُْمدََّعى َعلَْيِه 
ذَابٌ َبلْ إِنْ َحلََف كَاذًِبا كَانَ ِممَّْن الَ َيْنظُُر اللََّه إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َع: صلى اهللا عليه وسلم 

  .أَلِيٌم
ُن ُبكَْيرٍ ، َوغَْيُرُه َعْن َجْعفَرٍ ، َوثَابُِت ْبُن الَْحجَّاجِ جزري مشهور ، وهذا من رسم النسائي ، وأيب َرَواُه ِمْسِكُني ْب

 ْبنِ عيسى ، ورواه جرير بن حازم ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن َرَجاِء ْبنِ َحْيَوةَ ، وَالْعُْرسِ ْبنِ ُعَمْيَرةَ ، َعْن َعِديِّ
  ُعَمْيَرةَ

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْبِد اللَّهِ : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، وَأَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ السَّرِيِّ ، قَاالَ  -٤٢٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى : َرْيَرةَ ، قَالَ الْعَْبِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعنِ اَألَعْمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُه

َرُجلٌ : اٌب ألَيٌِم ثَالَثٌ الَ َيْنظُرُ اللَُّه إِلَيْهِْم َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَ: اهللا عليه وسلم 
بِيلِ ، َوَرُجلٌ َحلََف َعلَى ِسلَْعٍة َبْعَد الَْعْصرِ كَاِذًبا فََصدَّقَُه كَاِذًبا وَاْشتََراَها ، َوَرُجلٌ ِعْنَدُه فَْضلُ َماٍء َمَنَعُه ِمنِ اْبنِ السَّ

  .َباعَ إَِماًما الَ ُيَبايُِعهُ إِالَّ لِلدُّْنَيا ، فَإِنْ أَْعطَاُه َوفَّى َوإِنْ لَمْ ُيْعِطِه لَمْ َيِف لَُه
  شِ ، َورََواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريْرَةََرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَم

َنا ْسِلمٍ ح َوأَْخَبَرأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ اَألَصمُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُم -٤٢٣
ُن ُعَمَر ح َوأَْخَبرَنِي أَبِي ، ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّيَْبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو َحفُْص ْب

رٍ ح وَأَْخبََرَنا أَُبو النَّْضرِ ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الطُّوِسيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَ
َسِمْعُت أََبا ُزْرَعةَ ْبنَ : َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُمْدَرٍك ، قَالَ : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، قَالُوا 

ثَالَثٌ الَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُيَحدِّثُ ، َعْن َحَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ  َعْمرِو ْبنِ َجرِيرٍ
َيا َرسُولَ اللَِّه ، َمْن ُهمْ : ُت ، قُلْ َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه ، َوالَ ُيزَكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَابٌ ألَيٌِم

الُْمسْبِلُ ، وَالَْمنَّانُ ، وَالُْمْنِفُق ِسلَْعِتِه بِالَْحِلِف كَاِذًبا ، َوقَالَ غُْنَدٌر : َخابُوا َوَخِسُروا ؟ ، فَأََعاَدَها ثَالَثَ مَرَّاٍت ، فَقَالَ 
  الثَّْورِيُّ ، َوشُْعَبةُ ، َوغَْيُرُهَما ، َعنِ اَألْعَمشِ بِالَْحِلِف َوالْكَِذبِ َمْشهُوٌر َعْن ُشْعَبةَ ، َوَروَاُه

مَْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الْ -٤٢٤
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُمْسهِرٍ ، َعْن َحَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ 

اٌب ، ثَالَثَةٌ الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ، َشْيخٌ َزاٍن ، َوَمِلٌك كَذَّ: صلى اهللا عليه وسلم 
  َوَعاِئلٌ ُمْسَتكْبٌِر

: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوأَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ السَّرِيِّ ، قَاالَ  -٤٢٥
ثَالَثَةٌ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن

  .شَْيٌخ َزاٍن ، َوَمِلٌك كَذَّاٌب ، َوَعاِئلٌ ُمسَْتكْبٌِر: الَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 
َوالَ َيْنظُُر إِلَيْهِْم ، أَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، : َعنِ اَألْعَمشِ ، َوقَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ِفي َحِديِثِه َرَواُه َجَماَعةٌ ، 

ْعَمشِ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسرَْهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَأل
َوالَ َيْنظُُر إِلَْيهِْم ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبنُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َوقَالَ ِفيِه : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

نَ ْبنِ إِبَْراهِيَم الَْعْبِسيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ ، َحدَّثََنا َعْبثٌَر ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْما



: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعاِصمِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، قَالَ 
  ثَالَثَةٌ

  الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم ، فَذَكََر الَْحِديثَ َنْحَو َمْعنَاُه
ُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُعَبْيدِ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٤٢٦

إِنَّ الَِّذي َيُجرُّ ثَْوَبُه ِمَن الْخَُيالَِء الَ : َر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اللَِّه ْبنِ ُعَم
  .َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِ َيْوَم الِْقَيامَِة

  َعنِ اْبنِ ُعَمَرَرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َناِفعٍ ، َو
، َحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن أَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف  -٤٢٧

: لِّهِْم َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َوَعْن َناِفعٍ ، َوَعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنارٍ ، كُ
  .الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَى َمْن َجرَّ ثَْوَبُه خَُيالًء
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َماِلٍك ، َوَعْن َنافِعٍ

دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َخاِلدٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنَا أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ الَْبْغَداِديُّ بِِمْصَر ، َح -٤٢٨
َمْن َجرَّ ِثيَاَبُه : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُزَهْيٌر ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ أََحَد شِقَّْي إِزَارِي َيْسَتْرِخي إِالَّ أَنْ : لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِمَن الْخَُيالَِء 
  .لَْسَت ِممَّْن َتْصَنُعُه خَُيالًَء: أََتَعاَهَد ذَِلَك ِمْنُه ، فَقَالَ 
ى ، َورََواُه ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َوَحْنظَلَةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َوُعَمُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوقَُداَمةُ ْبنُ َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ُموَس

ْبنِ ُعَمَر ، َوَعْنُه َعنِ اُموَسى ، َوقََتاَدةُ ، َوغَْيرُُهْم ، َعْن َساِلمٍ لَْم ُيذْكُرُوا كَالََم أَبِي َبكْرٍ ، َورََواُه َجَبلَةُ ْبُن ُسحَْيمٍ ، 
ُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ِدينَارٍ ، َوَعْنُه ُشْعَبةُ ، َوالثَّْورِيُّ ، َوَعْمُرو ْبُن قَْيسٍ ، َوُرقَيَّةُ ، وَُمَحمَُّد ْبُن قَْيسٍ ، وَاْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َورََوا

لُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َوالثَّْورِيُّ ، َوَوْرقَاُء َوغَْيُرُهْم ، َوَرَواهُ زَْيُد ْبُن أَسْلََم ، َيزِيُد ْبُن الَْهاِد ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َوإِْسَماعِي
  َوَعْنُه َماِلٌك ، َوَمْعَمٌر ، َوَحفْصُ ْبُن َمْيَسَرةَ ، َورَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َورََواُه

ْيسٍ ، َورََواُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َوُمْسِلمُ ُمَحارُِب ْبُن دِثَارٍ ، َوَعْنُه ُشْعَبةُ ، وَُمَحمَُّد ْبُن قَ
  ْبُن نِيَاقٍ ، َوُمَجاِهٌد ، َوغَْيُرُهْم

َنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، أَْخَبَر -٤٢٩
إِنَّ اللََّه الَ َيْنظُرُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، قَالَ : َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
  إِلَى الُْمْسبِلِ َيْوَم الِْقَيامَِة

ُمَحمَُّد ْبنُ ُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ح وَأَْخبََرَنا أَْخبََرَنا ُعَم -٤٣٠
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، : َنبٍ ، قَاالَ َيْعقُوَب الْبَْيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الْحَْربِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسلََمةَ ْبنِ قَْع

الَ َيْنظُُر اللَُّه ُيْومَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  الِْقَياَمةِ إِلَى َمْن َجرَّ إَِزاَرُه َبطَرًا

َحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َنا أَُبو َعْمرٍو َمْولَى بَنِي َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الْأَْخبََر -٤٣١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : الَ َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَ



  الَ َينْظُُر اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى َمْن َجرَّ إَِزاَرُه بَطَرًا: وسلم 
آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ح  أَْخبََرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد السََّمْرقَْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْحكَمِ الرَّمِْليُّ ، َحدَّثََنا -٤٣٢

ِد ْبنِ إِْبَراِهيَم الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َوأَخَْبَرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ح وَأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
قَالَ َرسُولُ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ : وا َعْبُد اللَِّه ْبُن رَْوحٍ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، قَالُ

  .الَ َيْنظُُر اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة إِلَى َمْن َجرَّ إَِزاَرُه َبطًَرا: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  َوغَْيُرُهْم َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ زِيَاٍدَرَواُه الرَّبِيُع ْبُن ُمسِْلمٍ ، َوَحمَّاٌد 

ُموَسى ح وَأَْخبََرَنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ِمهَْرانَ الْفَارِِسيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن  -٤٣٣
ثََنا َسْعُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْبْيرُوِتيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّ

 ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللاَشْيَبانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَْشَعِث ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .إِنَّ اللََّه الَ َيْنظُُر إِلَى ُمسْبِلٍ: عليه وسلم ، قَالَ 

  َرَواُه ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َوغَْيُرُه ، َعْن َشْيَبانَ

ا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعنِ أَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََن -٤٣٤
، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد  الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، وَأَْخبََرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد التِّنِّيِسيُّ

ُص ْبُن مَْيَسَرةَ ، َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا َحفْ
  .َمْن َجرَّ ِثيَاَبُه خَُيالًَء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَيِْه: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : 

  بِي حَبِيبٍ ، وابن عجالن ، وشعبة ، وسعيد بن أيب هالل ، وورقاء ، َعنِ الَْعالَِءَرَواُه َعْبدُ اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َوَيزِيُد ْبُن أَ

ابِ ، َوأَخَْبَرَنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلكُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّ -٤٣٥
َحدَّثََنا : وبَ الْبَْغَداِديُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحِ ْبنِ َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، قَاالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْعقُ

َر ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، كَْهَمُس ْبُن الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْعُمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَم
أَنْ َتعُْبَد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه ، فَإِنْ لَْم : أَنَ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم ، َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ اِإلْحَساِن ، فَقَالَ 

  ُرقُُهَتكُْن تََراُه فَإِنَُّه َيَراَك ِفي َحِديٍث قَْد تَقَدََّم طُ

ْبنِ َحقٍّ الَْمكِّيُّ ،  أَْخبََرَنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن سَْهلٍ الدَّبَّاُس بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق -٤٣٦
ثََنا َعْوُف ْبُن أَبِي َجِميلَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبنُ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن ُيوُسَف اَألسَْوُد ، َحدَّ

َخطَبََنا َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : الَْحَسنِ ، َعْن ُمطَرَِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َحدَّثََنا ِعَياضُ ْبُن َحمَّاٍد ، قَالَ 
َوإِنَّ اللََّه َنظََر إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ قَْبلَ أَنْ : أَمََرنِي أَنْ أُُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم ، ثُمَّ قَالَ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ: وسلم ، فَقَالَ 

  ْبَتِلَيَك وَأَْبَتِليَ بَِكإِنََّما َبَعثُْتَك ِلأَ: َيْبَعثَنِي فََمقََتُهْم َعَربِهِْم َوَعَجمِهِْم إِالَّ َبقَاًيا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ، َوإِنَّ اللََّه قَالَ 
ْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َع -٤٣٧

لَْم ُتِحلَّ الْغََناِئُم ِلَمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : لَ َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ، قَا: َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
  كَانَ قَْبلََنا ، ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َرأَى َضْعفََنا َوَعجَْزَنا فَطَيََّبَها لَنَا



ِد ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، أَْخبََرَنا َهاُرونُ ْبُن أَْحَمدَ الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن زَْي -٤٣٨
َمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ذُبَابٍ ، َعْن َسِعيٍد الْ

لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َعطََس ، : ولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
آَدُم ، اذَْهْب إِلَى  َيا: َرِحَمَك َربَُّك ، ثُمَّ قَالَ لَُه : الَْحْمُد ِللَِّه ، فَقَالَ اللَُّه لَُه : فَأَِذنَ اللَُّه لَُه بَِحْمِدِه ، فَقَالَ : قَالَ 

السَّالَُم َعِلْيكُْم َوَرْحَمةُ : السَّالَُم َعِلْيكُْم ، فَذََهَب فََسلََّم َعلَْيهِْم ، فَقَالُوا لَُه : أُولَِئَك الَْملَِأ ِمَن الَْمالَِئكَِة جِلُوًسا فَقَالَ 
ُخذْ : َتِحيَُّتَك َوَتِحيَّةُ ذُرَِّيِتكَ َبْينَُهْم ، ثُمَّ قَالَ لَُه بَِيَدْيِه َوُهَما َمقْبُوَضَتاِن  َهِذِه: اللَِّه ، ثُمَّ َرَجعَ إِلَى َربِِّه ، فَقَالَ لَُه اللَُّه 

ُتُه كُلُُّهْم ، أََخذُْت َيِمَني رَبِّي َوِكلَْتا َيَدْيِه ُمبَاَركَةٌ ، ثُمَّ َبَسطَُهَما ، فَإِذَا ِفيهَِما آَدُم َوذُرَِّي: أَيَُّهَما ِشئَْت َيا آَدُم ، فَقَالَ 
َيا َربِّ ، : وُر ، فَقَالَ آَدُم َوإِذَا كُلُّ إِْنَساٍن ِعْنَدُه ُعْمُرُه َمكُْتوٌب ، فَإِذَا لِآَدَم أَلُْف َسَنٍة ، َوإِذَا مِْنُهْم رِجَالٌ َعلَْيهُِم النُّ

  َمْن َهُؤالَِء ،

ذَا ِفيهِْم َرُجلٌ كَأَنَُّه ِمْن أَْضوَِئهِْم نُوًرا ، وَلَْم ُيكَْتْب لَهُ إِالَّ أَْرَبُعونَ َسَنةً ، قَالَ َهُؤالَِء اَألنْبَِياُء ، َوذُرَِّيُتَك وَإِ: قَالَ اللَُّه 
قَالَ ذَِلَك الَِّذي كََتْبتُ لَُه ، : أَْي َربِّ ، زِْد ِفي ُعْمرِِه ، قَالَ : َهذَا اْبُنَك َداُوُد ، قَالَ : َيا َربِّ ، َمْن َهذَا ، قَالَ : آَدُم 

ثُمَّ أُْسِكَن آَدُم : اْجَعلْ لَُه ِمْن ُعْمرِي ِستَِّني َسَنةً ، قَالَ : أَْنَت وَذَاَك ، فَقَالَ : أَْي َربِّ ، أَنِْقْص لَُه ِمْن ُعْمرِي ، فَقَالَ : 
: ذَا اسُْتْنِفَد ُعْمُرُه َجاَءُه َملَُك الَْمْوِت ، فَقَالَ الَْجنَّةَ َما َشاَء اللَُّه ، َوأُْهبِطَ إِلَى اَألْرضِ ، فَجََعلَ يََعدُّ ِلنَفِْسِه َحتَّى إِ

أََجلْ َولَكِنََّك سَأَلَْتُه أَنْ َيْنقَُص ِمنَْها ِستَِّني لِابْنَِك َداُوَد ، فَقَالَ : َعجَّلَْت ، كََتَب اللَُّه ِلي أَلََف َسَنٍة ، قَالَ َملَُك الَْمْوِت 
فََنِسَي آَدُم فََنِسَيْت ذُرِّيَُّتُه ، َوَجَحَد آَدُم فََجَحَدْت ذُرِّيَُّتُه ، : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َما فََعلُْت ، فَقَالَ َرُسولُ : 

  .فََيْوَمِئٍذ ُوِضعَ الِْكتَاُب ِللنَّاسِ ، َوأُِمرُوا بِالشََّهاَدِة
  الَْمقُْبرِيِّ ، وََيزِيَد ْبنِ ُهْرُمزٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ بِطُولِِهَرَواُه أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذُبَابٍ ، َعْن َسِعيٍد 

ُد اللَِّه ْبُن َناِفعٍ ح أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيزِيَد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٣٩
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ : الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ، قَاالَ  َوأَخَْبَرَنا ُعَمُر ْبُن

بِ ، أَنَّ ُمْسِلَم ْبَن َيَسارٍ أَْخبََرُه ، أَنَّ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ الْخَطَّا
َسِمْعتُ : َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم ، فَقَالَ ُعَمُر : ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، سُِئلَ َعْن َهِذِه الْآَيِة 

إِنَّ اللََّه َخلََق آَدَم فََمَسَح ظَْهَرُه بَِيِمينِِه ، فَاسَْتخَْرَج ِمْنُه ذُرِّيََّتُه ، : ا ، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُيسْأَلُ َعْنَه
َملُونَ ، أَْخبََرَنا نَّارِ َيْعَخلَقُْت َهُؤالَِء ِللَْجنَِّة َوبَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َيْعَملُونَ ، َوَخلَقُْت َهُؤالَِء ِللنَّارِ َوبَِعَملِ أَْهلِ ال: فَقَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ أَحَْمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوأَْحَمدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، قَاالَ 
  ثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّحِيمِ خَاِلُد ْبُن أَبِي َيزِيَد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أُنَْيَسةَ ،َوْهبِ ْبنِ أَبِي كَرَِميةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّ

َربِيَعةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ  َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ
ِه ، َوَهذَا َحِديثٌ طَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثِْلِه ، َوُروَِي َعْن ُعَمَر ِمْن غَْيرِ َهذَا الَْوْجالَْخ

  كَْعبٍ ، وَاْبُن َمْسُعوٍد ، َواْبُن َعبَّاسٍ أَخَْرَجُه النَّسَاِئيُّ َوُهَو ِفي الُْمَوطَِّأ ، َورََوى َهذَا الَْحِديثَ أَُبو ُهَريَْرةَ ، َوأَُبيُّ ْبُن

نِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ أَْخبََرَنا أَُبو الْفَْضلِ الْعَبَّاسُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاٍذ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْب -٤٤٠
قَالَ َرُسولُ : ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ السَّمَّاِن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد

يَِّتهِ لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َمَسَح َعلَى ظَْهرِِه ، فََسقَطَ ِمْن ظَْهرِِه كُلُّ َنَسَمٍة ُهَو خَاِلقَُها ِمْن ذُرِّ: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 



أَْي َربِّ ، َمْن : َم ، فَقَالَ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، َوَجَعلَ َبْيَن َعْيَنْي كُلِّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم وَبيًِصا ِمْن ُنورٍ ، ثُمَّ َعَرضَُهْم َعلَى آَد
: أَْي َربِّ َمْن َهذَا ؟ ، فَقَالَ : يُص َما َبْيَن َعْيَنْيِه ، فَقَالَ َهُؤالَِء ذُرِّيَُّتُك ، فَرَأَى َرُجلًا ِمنُْهْم ، فَأَْعَجَبُه وَبِ: َهُؤالَِء ، قَالَ 

ِستَِّني َسَنةً ، : كَْم َجَعلَْت ُعْمَرُه ؟ ، قَالَ : أَْي َربِّ : َداُوُد ، فَقَالَ : َهذَا َرُجلٌ ِمْن آَخرِ اُألَممِ ِمْن ذُرِّيَِّتَك ، ُيقَالَ لَُه 
 ِمْن ُعْمرِي أَْرَبِعَني َسَنةً ، فَلَمَّا انْقََضى ُعْمُر آَدَم َجاَءُه َملَُك الَْمْوِت ، فَقَالَ آَدُم أََولَمْ َيْبَق ِمْنأَْي َربِّ ، زِْدُه : قَالَ 

َنِسَيْت ذُرِّيَُّتُه ، َوَخِطئَ فََجَحَد فََجَحَدْت ذُرِّيَُّتُه ، َوَنَسيَّ فَ: أََولَْم ُتعِْطَها اْبَنَك َداُوَد ، قَالَ : ُعْمرِي أَْرَبِعنيَ َسَنةً ، قَالَ 
  فََخِطئَْت ذُرِّيَُّتُه ، رََواُه

  َرْيَرةَ تَقَدََّمَخالَُّد ْبُن َيْحَيى ، َوغَْيُرُه ، َعْن ِهَشامٍ ، َوَروَاُه اَألْعَمشُ سليمان بن مهران ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُه
َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن : َرائِِفيُّ بِِمْصَر ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ، قَاالَ أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسفَ الطَّ -٤٤١

ْبنِ  َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ َعنِ الرَّبِيعِ: َمْرزُوقٍ أَُبو إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا الُْمْعَتُمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 
َوإِذْ أََخذَ رَبَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم إِلَى : أََنسٍ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

فَإِنِّي أُْشهُِد َعِلْيكُُم السََّماوَاتِ : َبلَى ، قَالَ : الُوا فََجَمعَُهْم فََجَعلَُهْم أَْروَاًحا ، ثُمَّ صَوََّرُهْم ، ثُمَّ قَ: الُْمْبِطلُونَ ، قَالَ 
ذَا ، اْعلَُموا اْعلَُموا أَنَُّه الَ إِلََه السَّْبَع ، وَأُْشهُِد َعلَْيكُْم أََباكُْم آَدَم َعلَْيِه السَّالَُم ، أَنْ َتقُولُوا َيْوَم الْقَِياَمِة لَْم َنعْلَْم بَِه

َشهِْدَنا إِنَّكَ َربَُّنا َوإِلَُهَنا الَ َربَّ لََنا غَيُْرَك ، فَأَقَرُّوا َيْومَِئٍذ بِالطَّاَعِة ، َوَرفََع َعلَْيهِمْ : رِكُوا بِي شَْيئًا ، فَقَالُوا غَْيرِي فَالَ ُتْش
َربِّ لَْوالَ سَوَّْيَت َبْيَن : َوُدونَ ذَِلَك ، فَقَالَ  أََباُهْم آَدَم فََنظََر إِلَيْهِْم ، فََرأَى ِفيهُِم الَْغنِيَّ َوالْفَِقَري ، َوَحَسَن الصُّوَرِة

  إِنِّي أَْحَبْبتُ أَنْ: ِعَباِدَك ، فَقَالَ 

وَإِذْ :  ِة ، َوُهَو الَِّذي َيقُولُأُْشكََر ، َورَأَى ِفيهُِم األَْنبَِياَء ِمثْلَ السُُّرجِ َعلَْيهِمُ النُّوُر ، َوُخصُّوا بِمِيثَاقِ الرِّسَالَِة َوالنُُّبوَّ
ْنُهْم مِيثَاقًا غَِليظًا ، َوُهَو أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراهِيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم وَأََخذَْنا ِم

ى ِفي ِتلَْك اَألرَْواحِ الَِّتي أََخذَ اللَُّه َعلَْيَها الْعَْهَد فَكَانَ رُوُح ِعيَس: فَأَِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ حَنِيفًا ، قَالَ : الَِّذي َيقُولُ 
فَأَْرَسلَْنا إِلَيَْها ُروَحَنا فََتَمثَّلَ لََها َبَشًرا : نََعْم ، أَْرَسلَ ذَِلَك الرُّوَح إِلَى مَْرَيَم ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َوالِْميثَاَق ، قَالَ 
: َحَملَِت الَِّذي َخاطََبَها َوُهَو ُروُح عِيَسى َعلَْيِه السَّالَُم ، فَسَأَلَُه ُمقَاِتلُ ْبُن َحيَّانَ : أَْمًرا مَقِْضيا ، قَالَ َسوِيا إِلَى قَْوِلهِ 

  .النََّساِئيِّ ِمْن أَْيَن َدَخلَ الرُّوُح ؟ فَذَكََر َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة أَنَُّه َدَخلَ ِمْن ِفيَها ، َهذَا الِْحِديثُ ِمْن َرْسمِ
  َوَهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َمْشُهوٌر ، َرَواهُ أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعنِ الرَّبِيعِ بِإِْسنَاِدِه َنْحوَُه

ُد ْبُن ِعيَسى الْبِرِْتيُّ َحدَّثََنا أَْحَم: أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي حامد البخاري ، قَاالَ  -٤٤٢
يٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ح وَأَْخبََرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِل

قَاَم ِفيَنا : ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، قَالَ  ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ
  َحِفظَُه وََنِسيِه َمْن َنِسيَُه َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َمقَاًما َما َتَرَك ِفيِه شَْيئًا إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة إِالَّ ذَكََرُه ، َحِفظَُه َمْن

لٍَد ، أَْخبََرَنا جَرِيٌر ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َمْخ -٤٤٣
ِفيَنا َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َمقَاًما قَاَم : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الْيَِماِن ، قَالَ 

َيُه َمْن َنِسَيُه ، قَْد َعِلَمُه َما َتَرَك شَْيئًا َيكُونُ ِفي َمقَاِمِه ذَِلكَ إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة إِالَّ َحدَّثَ بِِه ، َحِفظَُه َمْن َحِفظَُه ، َوَنِس
 ْنُه الشَّْيُء قَْد َنِسيُتُه فَأََراُه فَأَذْكُُرُه كََما َيذْكُرُ الرَُّجلُ َوْجَه الرَُّجلِ إِذَا غَاَب َعْنُه ثُمَّ إِذَاأَْصحَابِي َهُؤالَِء ، وَإِنَُّه لََيكُونُ ِم

  َرآُه َعَرفَُه ، َرَواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد األَْنصَارِيُّ ، وَأَُبو إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيُّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ



َنا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامِ بْنِ ْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمحَمٍَّد الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثَأَ -٤٤٤
ي ِقالََبةَ الَْجرِْميِّ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّْحبِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الِاْسُتوَاِئيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ َدَعاَمةَ ، َعْن أَبِ

إِنَّ اللََّه زََوى ِلَي اَألْرَض َحتَّى َرأَْيُت َمشَارِقََها َوَمَغارَِبَها ، َوأَْعطَانِي : ثَْوَبانَ ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
 ْبنِ َض ، َوإِنَّ ُملَْك أُمَِّتي َسَيْبلُغُ َما زُوَِي ِلي مِْنَها َروَاُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َبكْرٍ السَّْهِميُّ ، َعْن َعبَّاِدالْكَنَْزْينِ اَألحَْمَر َواَألبَْي

أَنَُّه َسِمَعُه ِمْن أَبِي ِقالََبةَ قََرأُْت ِفي ِكتَابِ أَبِي ِقالََبةَ ، َوَعَرْضُتُه َعلَى أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ فََزَعَم فََزَعَم : َمْنُصورٍ ، قَالَ 
  ِمثْلَُه

ْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َوأَْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَ -٤٤٥
َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّحْبِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا: َوُمَحمَُّد ْبُن الْفَْضلِ َعارٌِم ، قَاالَ 

إِنَّ اللََّه َتَعالَى َزَوى ِلَي اَألْرَض فَرَأَْيُت َمشَارِقََها َوَمَغارَِبَها ، : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  ُملَْك أُمَِّتي َسَيْبلُغُ َما ُزوِيَ ِلي ِمنَْها ، َوإِنِّي أُْعِطيُت الْكَْنَزْينِ اَألْحَمَر َواَألْبَيَض َوإِنَّ
أَْخبََرَنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْمِلِك ح َو: أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوإِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٤٤٦

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا : الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُسلَْيَمانَ السَّْعِديُّ ، قَاالَ 
: اَمةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ َحارِثَةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَُس

َوقَفُْت َعلَى َبابِ النَّارِ فَإِذَا َوقَفُْت َعلَى َبابِ الَْجنَِّة فَإِذَا أَكْثََر َمْن َيْدُخلَُها الْفُقََراُء ، َوإِذَا أَْصحَاُب الَْجدِّ َمْحُبوُسونَ ، َو
  َيْدُخلَُها النَِّساُء أَكْثَُر َمْن

ا َحجَّاُج ْبُن ِمْنهَالٍ ، أَْخبََرَنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبَن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر ْبنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََن -٤٤٧
َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صلى َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، 

ْهلِ النَّارِ نَظَْرُت إِلَى الَْجنَِّة ، فَإِذَا َعامَّةُ أَْهلِ الَْجنَِّة الَْمَساِكُني ، َوَنظَْرُت إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا َعامَّةُ أَ: اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َساُء ، َوإِذَا أَْهلُ الَْجنَِّة َمْحُبوُسونَ إِالَّ الْكُفَّاَر ، َيعْنِي فَإِنَُّه أُِمَر بِهِمْ إِلَى النَّارِالنِّ

ُم ْبُن إِبَْراهِيَم َنا ُمسِْلأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ِمهَْرانَ الْفَارِِسيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َخلٍَف الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثَ -٤٤٨
َسِمْعُت النَّبِيَّ : َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء ، َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ : ، َحدَّثََنا َصْخرُ ْبُن ُجَويَْرةَ ، َوَحمَّاُد ْبُن َنجِيحٍ ، قَاالَ 

لَِها الْفُقََراَء ، َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فَرَأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيُت أَكْثََر أَْه: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  النَِّساَء

 ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمسَْعَدةَ -٤٤٩
اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيتُ : وَبةَ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ أَبِي َعُر

ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا  أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء ، َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثَرَ أَْهِلَها النَِّساَء ، أَْخبََرَنا
ِتَيانِيِّ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحرَْيسِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب السَّْخ

فَذَكََر َنْحَوُه ، رََواُه ُوَهْيٌب ، َواْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن : قَالَ ُمَحمَّدٌ صلى اهللا عليه وسلم : َيقُولُ  َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ،: قَالَ 
َعْن  َرَواُه َعْوٌف ، أَيُّوَب ِمثْلَُه ، َوقَالَ َعْبُد الَْوارِِث ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، َوكَذَِلَك
  انَ ْبنِ ُحَصيْنٍأَبِي َرَجاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوقَالَ ُمْسِلُم ْبُن ُزَرْيرٍ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَْو ِعْمَر



ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُيوُسفَ الطََّرائِِفيُّ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه  -٤٥٠
بِْنتِ أَبِي َبكْرٍ ، أَنََّها قَالَتْ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت الْمُْنِذرِ ، َعْن أَْسَماَء 

َما ِمْن َشْيٍء كُْنتُ : هِ صلى اهللا عليه وسلم قَاَم فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، فَقَالَ إِنَّ َرسُولَ اللَّ: ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ 
  .لَْم أََرُه إِالَّ قَْد رَأَْيُتُه ِفي َمقَاِمي َهذَا َحتَّى الَْجنَِّة وَالنَّارِ

  َرَواُه أَُبو أَُساَمةَ ، وَاْبُن ُنَميْرٍ
 َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َمْيسََرةُ ْبُن َصفَْوانَ ْبنِ ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، -٤٥١

لَقَدْ : ثُمَّ قَالَ أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى ِفي الْكُُسوِف ، : ُعَمَر الْجَُمِحيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن أَْسَماَء 
أَْي َربِّ وَأََنا : َحَتى قُلُْت  أُْدنَِيْت ِمنَِّي الَْجنَّةُ حَتَّى لَوِ اْجتََرأُْت َعلَْيهِا لَجِئُْت بِِقطَاٍف ِمْن ِقطَاِفَها ، َوَدَنْت مِنِّي النَّاُر

  َمَعُهْم َروَاُه الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أَْسَماَء

ا الْقَعَْنبِيُّ ح َنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْعطَّاُر بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمٍَّد الْبِرِْتيُّ ، َحدَّثََنأَْخبََر -٤٥٢
َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، : لتِّنِّيِسيُّ ، قَاالَ َوأَخَْبَرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ا

اْنكََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا : َعْن َزْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، رَأَْينَاَك َتَناَولَْت شَْيئًا : ِديثَ ، فَلَمَّا اْنَجلَتِ الشَّْمُس ، قَالُوا عليه وسلم فَقَاَم ِقَياًما طَوِيلًا ، فَذَكََر الَْح

ُتْم ِمْنُه َما بَِقيَ إِنِّي رَأَْيُت الَْجنَّةَ فََتَناَولُْت ِمْنَها ُعْنقُوًدا ، فَلَْو أََخذُْتُه لَأَكَلْ: ِمْن َمكَانَِك َهذَا ، ثُمَّ رَأَْيَناكَ َتَتَعْتَعَت ، فَقَالَ 
  .اَءالدُّْنَيا ، َوإِنِّي رَأَْيُت النَّاَر فَلَْم أََر كَالَْيْومِ َمْنظًَرا أَفْظََع ِمْنُه ، َوإِنَّ أَكْثَرُ أَْهِلَها النَِّس

لصَّالَِة بَِتَماِمَها ، َورََواُه ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ ، َرَواُه حَفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ َوغَْيُرُه ، َعْن زَْيٍد أََتمَّ ِمْن َهذَا ، َوقَْد ذَكَْرُتَها ِفي ا
  َوغَْيُرُه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َوِفيِه ذَكََر الَْجنَّةَ وَالنَّاَر

ثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َماِلٍك ، َعنِ الُْمْختَارِ أَْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّ -٤٥٣
لَْو َرأَيُْتْم َما َرأَْيتَ لََضِحكُْتْم قَِليلًا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ فُلْفُلٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  الَْجنَّةَ َوالنَّاَر: َوَما رَأَْيَت ، قَالَ : َولََبكَْيُتْم كَثًِريا ، قَالُوا 
َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، : أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َوأَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمحَمٍَّد اَألْزَهُر ، قَالُوا  -٤٥٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ  َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ رَاِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ
  ِفي الْخَْيرِ َوالشَّرِّ لَقَْد عُرَِضْت َعلَيَّ الَْجنَّةُ َوالنَّاُر آنِفًا ، ِفي َعْرضِ َهذَا الْحَاِئِط وَأََنا أَُصلِّي ، فَلَْم أََر كَالَْيْومِ: وسلم 

اُرونَ ، ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن رَْوحِ الَْمدَائِنِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َه أَْخبََرَنا ُعَمُر -٤٥٥
َيْعُمَر ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن ، َعْن َواِصلٍ َموْلَى أَبِي ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ ُعقَْيلٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ

ُعرَِضْت َعلَيَّ أَْعَمالُ أُمَِّتي َسيِّئَُها َوَحَسُنَها ، فَرَأَْيُت ِفي َمَحاِسنِ أَْعَماِلَها اَألذَى : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  نَُّخاَعةَ ِفي الَْمْسجِِد الَ ُتْدفَُنُيْنَحى َعنِ الطَّرِيقِ ، َورَأَْيُت ِفي َمَساوِئِ أَْعَمالِ أُمَِّتي ال

: الُْجْرجَانِيُّ ، قَالَ  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َتميُِم ْبُن ُمَحمَّدٍ الطُّوِسيُّ ، َوِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى -٤٥٦
يُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َواِصلُ اَألْحَدُب ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعقَْيلٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا شَْيَبانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا مَْهِد

ُعرَِضْت َعلَيَّ أَْعمَالُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َيْعُمَر ، َعْن أَبِي اَألْسَودِ الدِّيِليِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 



ئِ أَْعَمالِ أُمَِّتي يِّئَُها َوَحسَُنَها ، فََرأَْيُت ِفي َمحَاِسنِ أَْعَمالَِها األَذَى ُيْخَرُج َعنِ الطَّرِيقِ ُيَماطُ ، َورَأَْيُت ِفي َمَساوِأُمَِّتي َس
  النَُّخاَعةَ ِفي الَْمْسجِِد الَ ُتْدفَُن

ْحَمُد ْبُن بِْشرٍ الْمَْرثَِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َعْن ُهَشْيمِ ْبنِ أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَ -٤٥٧
ُعرَِضْت : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : بِْشرٍ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  فَذَكََر الَْحدِيثََعلَيَّ اَألنْبَِياُء ، 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َيْعقُوُب ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ،  -٤٥٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى : َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ فَُضْيلٍ ، َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، 
  عُرَِضْت َعلَيَّ األَُمُم ، فَذَكََر الَْحدِيثَ: اهللا عليه وسلم 

، أَخَْبرَنِي ِهَشاُم ْبُن  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا يِوُنسُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ -٤٥٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

ِذي أَخَْرَجَنا َوَنفَْسُه ِمَن الَْجنَِّة ، فَأََراُه اللَُّه آَدَم ، فَقَالَ لَُه َيا َربِّ ، أَُبوَنا آَدُم الَّ: إِنَّ ُموَسى َعلَْيِه السَّالَُم قَالَ : وسلم 
أَْنتَ الَِّذي نَفََخ اللَُّه ِفيَك ِمْن ُروِحِه ، أََراُه ، َوَخلَقَكَ بَِيِدِه ، َوَعلََّمَك : َنَعْم ، قَالَ : أَْنَت آَدُم ، قَالَ : ُموَسى 

فََما َحَملََك َعلَى أَنْ أَْخَرجَْتَنا َوَنفَْسَك ِمَن الَْجنَِّة ، : َنَعْم ، قَالَ : َمَر الَْمالَِئكَةَ فََسَجدُوا لََك ، قَالَ اَألْسَماَء كُلََّها ، َوأَ
َعلْ َبيَْنَك َوَبْيَنهُ أَْنَت الَِّذي كَلََّمَك اللَُّه ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ، وَلَْم َيْج: أََنا مُوَسى ، قَالَ : َمْن أَْنَت ؟ ، قَالَ : فَقَالَ 

: نََعْم ، قَالَ : فََما َوَجْدَت ِفي ِكَتابِ اللَِّه أَنَّ ذَِلَك كَاِئٌن قَْبلَ أَنْ أُْخلَُق ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : َرسُولًا ِمْن َخلِْقِه ، قَالَ 
فََحجَّ آَدُم ُموَسى : ي ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَبَِم َتلُوُمنِي ِفي َشْيٍء قَْد َسَبَق ِمَن اللَِّه ِفيِه الْقََضاُء قَْبِل

  َعلَْيهَِما السَّالَُم

َحدَّثََنا َحاِمدُ ْبُن َيْحَيى أَْخبََرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ،  -٤٦٠
َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن النَّجَّارِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، ، 

بُوَنا ، َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه َونَفََخ ِفيكَ َيا آَدُم ، أَْنَت أَ: الَْتقَى آَدُم َوُموَسى َعلَْيهَِما السَّالَُم ، فَقَالَ ُموَسى : وسلم ، قَالَ 
أَْنَت ُموَسى ، كَلََّمَك اللَُّه َتكِْليًما ، : ِمْن ُروِحِه ، َوأَْسَجدَ لََك الَْمالَِئكَةَ ، َخيَّبَْتَنا َوأَْخَرجَْتَنا ِمَن الَْجنَِّة ، فَقَالَ آَدُم 

بِأَْرَبِعنيَ : َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى ، قَالَ : َك بِرِسَالَِتِه ، فَبِكَْم َوَجْدَت ِفي ِكتَابِ اللَِّه َوَخطَّ لََك التَّْوَراةَ بَِيِدِه ، وَاْصطَفَا
ى ، فََحجَّ آَدُم فََحجَّ آَدُم ُموَس: فََتلُوُمنِي َعلَى أَْمرٍ قَدََّرُه اللَُّه َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي بِأَْرَبِعنيَ َسَنةً ، قَالَ : َسَنةً ، قَالَ 

  .ُموَسى
أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد : ْم َرَواُه ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َولَِهذَا الَْحدِيِث طُُرٌق َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِمنُْه

رمز األعرج ، وأبو صاحل السمان الرَّْحَمنِ ، وسعيد بن املسيب ومحيد بن عبد الرمحن بن عوف وعبد الرمحن بن ه
  وطاوس بن كيسان ، وسعيد املقربي وعبد اهللا بن عبيد بن عمري وحممد بن سريين ، ويزيد بن

  هرمز وعمار بن أيب عمار وعامر بن شراحبيل الشعيب
الصَّبَّاحِ الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ -٤٦١

نّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَ
أَْنَت أَُبو : لَوِ اْسَتْشفَْعَنا إِلَى َربَِّنا َحتَّى ُيرَِحيَنا ، فََيأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ : نَ َيْوَم الْقَِياَمِة فََيقُولُونَ َيْجَتِمُع الُْمْؤِمُنو: قَالَ 



َم ، َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن قََتاَدةَ ِمْنُهْم الَْبَشرِ ، َخلَقَكَ اللَُّه بَِيِدِه ، وَأَْسَجَد لََك َمالَِئكََتُه ، َوذَكََر َحِديثَ الشَّفَاَعِة ، َوقَْد تَقَدَّ
  َسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوبَةَ: 

ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ح َحدَّثََنا َعفَّانُ -٤٦٢
: يَأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ : ةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحمَّاُد ْبُن َسلََم

  َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه ، َوذَكََر الَْحِديثَ

ْحَمُد ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الْعَبَّاسِ ، َحدَّثََنا أَ -٤٦٣
كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َحيَّانَ التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمرِو ْبنِ جَرِيرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

أََنا َسيِّدُ النَّاسِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، وََهلْ َتْدُرونَ بَِم ذَاَك ، : ِفَع إِلَْيِه الذِّرَاُع َوكَانَ يُْعجُِبُه فَنََهَس ِمْنُه نَْهَسةً ، ثُمَّ قَالَ ، فَُد
ْسَمُعُهُم الدَّاِعي ، وََتْدُنو مِْنُهُم الشَّْمُس ، فََيقُولُ َيْجَمُع اللََّه األَوَِّلَني وَالْآِخرِيَن ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ، يُْبِصُرُهمُ النَّاظَُر ، وََي

َيأُْتونَ أَالَ َتُرونَ إِلَى َما أَنُْتْم ِفيِه ، أَالَ َتُرونَ إِلَى َما قَْد َبلََغكُْم ، أَالَ َتْنظُُرونَ َمْن َيْشفَعُ لَكُْم ، فَ: َبْعُض النَّاسِ ِلبَْعضٍ 
َواهُ َت أَُبو الَْبَشرِ ، َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه ، َونَفََخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه ، ثُمَّ ذَكََر َحِديثَ الشَّفَاَعِة بِطُوِلِه َرأَْن: آَدَم فََيقُولُونَ لَُه 

َسعِيٍد ، َوَرَواُه ِعَماَرةُ ْبُن  َجَماَعةٌ َعْن أَبِي َحيَّانَ التَّْيِميِّ ، ِمْنُهمْ َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ، وَاْبُن الُْمبَاَرِك ، وََيحَْيى ْبُن
  الْقَْعقَاعِ َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِي ُزْرعَةَ

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، : أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوعَْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٤٦٤
أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُمَزرٍَّد ، َحدَّثَنِي َعمِّي َسعِيُد ْبُن َيَسارٍ أَُبو الُْحَبابِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو 

َهذَا : ُه الرَِّحَم ، فَقَاَمْت فَقَالَْت لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم فََضلَ ِمْن ِطينِِه فََخلََق ِمْن: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : 
فََهلْ َعَسْيُتمْ إِنْ َتوَلَّْيُتْم أَنْ : أَالَ تَْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمْن َوصَلَِك َوأَقْطََع َمْن قَطََعِك ، ثُمَّ قََرأَ : َمقَاُم الَْعاِئِذ بَِك ، فَقَالَ 

  ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطِّعُوا أَْرَحاَمكُْم

أَخَْبَرَنا َعْبدُوُس بْنُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ح َو -٤٦٥
َوَحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، : ا اْبُن الْمَُباَرِك ، قَالَ الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََن

َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ثَْورٍ ، قَالُوا 
َخلََق اللَُّه آَدَم ِممَّا قَْد َوَصَف لَكُْم ِمْن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َي اللََّه َعْنَها ، قَالَ َعْن َعاِئَشةَ َرِض

  طَنيٍ ، َوُخِلقَِت الَْمالَِئكَةُ ِمْن ُنورٍ
حَاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ِخدَاشٍ ،  أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو -٤٦٦

َشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ يَزِيدَ اَألْيِليِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئ
  لََّه َخلََق آَدَم ِممَّا قَْد َوَصَف لَكُْم ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحْوَُهإِنَّ ال: عليه وسلم ، قَالَ 

َحدَّثََنا أُسَْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم السَّمَّانُ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  -٤٦٧
نَ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن َسعِيٍد الثَّْورِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانُ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َسلَْماَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن 

َبِعنيَ لَْيلَةً َوأَْرَبِعَني َيْوًما ، إِنَّ اللََّه َخمََّر طِيَنةَ آَدَم أَْر: الْفَارِِسيِّ ، أَْو َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، الشَّكُّ ِمْن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 
  .فََضَرَب بَِيَدْيِه فََخَرَج ِفي َيِمينِِه كُلُّ طَيِّبٍ ، َوخََرَج ِفي َيِدِه اُألْخَرى كُلُّ َخبِيٍث

  ُعَمَر ِمْن قَْوِلِه َنْحوَُه َرَواُه أَُبو قُرَّةَ َوغَْيُرُه َمْرفُوًعا إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوالَ َيِصحُّ ، َوُروَِي َعْن



لٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد اَألْزَهُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِمْنَها -٤٦٨
َخمََّر اللَُّه ِطيَنةَ آَدَم أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً ثُمَّ َجَمَعَها : ْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، قَالَ ُسلَْيَمانَ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َع

  بَِيدِِه

َنةَ ، َعْن  ْبُن ُعَيْيأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٤٦٩
اْحَتجَّ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسِ ْبنِ كَْيَسانَ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ ، َيقُولُ 

َيا ُموَسى : ا َوأَْخَرْجتََنا ِمَن الَْجنَِّة ، فَقَالَ لَُه آَدُم َيا آَدُم ، أَْنَت أَبُوَنا َخيَّْبتََن: آَدُم ُموَسى َعلَْيهَِما السَّالَُم ، فَقَالَ ُموَسى 
ُه َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي ، ، أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطَفَاَك بِكَالَِمِه ، َوَخطَّ لََك التَّْورَاةَ بَِيِدِه أََتلُومُنِي َعلَى أَْمرٍ قَدََّرُه اللَّ

  َسى َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ اْبنِ ُعَيْينَةَفََحجَّ آَدُم ُمو: قَالَ 

طَّيَاِلِسيُّ ح وَأَْخبََرَنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ال -٤٧٠
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو : ثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، قَاالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ مَْنَدٍه ، َحدَّ

إِنَّ : َسِمْعُت أََبا ُعَبْيَدةَ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ : ْبنِ ُمرَّةَ ، قَالَ 
، َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن  اللََّه يُْبِسطُ َيَدُه بِاللَّْيلِ لَِيُتوَب ُمِسيُء النَّهَارِ ، َوُيْبِسطُ َيَدهُ بِالنَّهَارِ ِلَيتُوَب ُمِسيُء اللَّْيلِ

  َمْغرِبِهَا

ُن إِْسحَاَق الصَّغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٤٧١
قَالَ َرُسولُ : وَسى ، قَالَ َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُم

ْيلِ ، إِنَّ اللََّه بَاِسطٌ َيَدُه بِاللَّْيلِ لُِمِسيِء اللَّْيلِ ِلَيُتوبَ بِالنََّهارِ ، َوِلُمِسيِء النَّهَارِ لَِيُتوَب بِاللَّ: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبِهَا

َيُد اللَُّه ُبْسطَانُ ، : ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َرَواُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوغَيُْرُه ، َوُروَِي َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ
  َبلْ َيدَاُه ُبسْطَانُ: َوَرَواهُ ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ِفي قَِراَءِة اْبنِ َمْسعُوٍد 

ونَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُر -٤٧٢
َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اللَِّه ْبنِ أَبِي 

ِه ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ِمقَْسمٍ ، َعْن َعْبِد اللَّ ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ
اُر َسَماوَاِتِه وَأَرَاِضيِه بَِيِدهِ يَأُْخذُ الَْجبَّ: َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، َيقُولُ : ، أَنَُّه قَالَ 

أََنا الَْجبَّاُر ، أََنا الَْمِلُك ، أَْيَن الَْجبَّاُرونَ ، أَْيَن الْمَُتكَبُِّرونَ ؟ ، : ، َوقََبَض بَِيِدِه فََجَعلَ َيقْبُِضُهَما َويُْبُسطُُهَما ، ثُمَّ َيقُولُ 
أَبِي َحازِمٍ َوغَْيرِِه ، َورََواُه اْبُن َوْهبٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َهذَا َحدِيثٌ ُمتَِّصلٌ َصحِيٌح َمْشهُوٌر َعْن 

َسمٍ ، ْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ِمقَْعنِ اْبنِ ُعَمَر ، لَْم َيذْكُرِ اْبَن ِمقَْسمٍ ، َورََواُه َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َع
َر   َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَرَواُه َساِلُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َوَناِفٌع َمْولَى اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ ُعَم

َعْبِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوأَْخبََرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن ُمحَمٍَّد الْ -٤٧٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : َحمَّاُد ْبُن أَُساَمةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحْمَزةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

أََنا الَْمِلُك ، : ينِِه ، َوَيطْوِي اَألْرَض فَيَأُْخذَُها بَِيِدِه اُألخَْرى ، فََيقُولُ َيطْوِي اللَُّه السََّماَواِت فَيَأُْخذَُها بَِيِم: عليه وسلم 



َيأُْخذَُها بَِيِدهِ : َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ ُيَحدِّثُ بِِه ، قَالَ : أَْيَن الْجَبَّاُرونَ ، أَْيَن الْمَُتكَبُِّرونَ ؟ ، فََسِمْعُت ُعَمَر ْبَن َحْمَزةَ ، قَالَ 
  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم: َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : ْخَرى ، فَقُلُْت ذَِلكَ ِلسَاِلمٍ ، فَقَالَ اُأل

ْهبٍ ح َوأَخَْبَرَنا عَْبُد أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َو -٤٧٤
َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبنُ : الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراهِيَم ، قَاالَ 

قَالَ َرسُولُ : زُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َعنِ ال: الُْمبَاَرِك ، قَاالَ 
أََنا الَْمِلُك أَْيَن : يَقْبُِض اللَُّه اَألْرَض َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوَيطْوِي السََّماَواتِ بَِيِمينِِه ، َوَيقُولُ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

 ، َوَرَوى ضِ ؟ ، َرَوى ُشعَْيٌب ، َوالزُّبَْيِديُّ ، وَاْبُن ُمَساِفرٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَُملُوُك اَألْر
سَأَلْتُ : اِئَشةَ ، قَالَْت اْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َعْنَبَسةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َع

َعلَى الصَِّراطِ : وَاَألْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، أَْيَن النَّاُس ؟ ، قَالَ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن قَْوِلِه َتَعالَى 
َعْنَبَسةُ ْبنُ : َسِمْعتُ َيْحَيى ْبَن َمُعنيٍ ، َيقُولُ : اًسا ، َيقُولُ َسِمْعُت َعبَّ: ، َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف ، قَالَ 

  َسِعيٍد ِثقَةٌ

ا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِثِ الرَّمِْليُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََن -٤٧٥
َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمْرجَاَنةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ : ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ سَِعيٍد ، قَالَ أُوَْيسٍ 

َمْن ُيقْرُِض غَْيُر َعُدومٍ : ْيِه فََيقُولُ َمْن َيْدُعونِي فَأُجِيُبُه ، ثُمَّ يَْبُسطُ َيَد: يَْنزِلُ اللَُّه فََيقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َوالَ ظَلُومٍ ، َمْشُهوٌر َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ

و الَْيَمانِ زِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبأَْخبََرَنا أَُبو ُعَمَر أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيسَ الرَّا -٤٧٦
َرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْي

أَرَأَيُْتْم َما أَْنفََق ُمْنذُ َخلََق : وَالنَّهَاَر ، َوقَالَ  َيُد اللَِّه َمَألى الَ يُِغيُضَها َنفَقَةٌ َسحَّاُء اللَّْيلَ: اهللا عليه وسلم قَالَ 
  .ِفُض َوَيْرفَُعالسََّماَواِت َواَألْرَض فَإِنَُّه لَمْ َيْنقُْص َما ِفي َيِدِه َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء ، َوبَِيِدِه الْمِيَزانُ َيْخ

  اُه َمْعَمٌر ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، َوغَْيرِِهَرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َوَرَو

أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا  -٤٧٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : هِّرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ الزُّ

  أََنا الَْمِلُك أَْيَن ُملُوُك اَألْرضِ ؟: َيقْبُِض اللَُّه اَألْرَض َوَيطْوِي السََّماَواتِ بَِيِمينِِه ، ثُمَّ َيقُولُ : 
دَّثََنا اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحأَْخبََرَنا َعْبُد  -٤٧٨

َم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ الِْمصْرِيِّ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَ
َتكُونُ اَألْرُض َيْوَم الِْقَياَمِة خُْبَزةً وَاِحَدةً َيكْفَأَُها الَْجبَّاُر بَِيِدِه ، : َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  الَْجنَِّة كََما َيكْفَأُ أََحدُكُْم ُخبَْزَتُه ِفي السَّفَرِ ُنُزلًا ِلأَْهلِ

 ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َعْن أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُمَر ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ -٤٧٩
َما َتَصدََّق أََحدٌ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ

ُبو ِفي كَفِّ الرَّْحَمنِ حَتَّى َتكُونَ بَِصَدقٍَة إِالَّ أََخذََها الرَّْحَمُن بَِيِمينِِه فَيَُربِّيَها ، كََما يَُربِّي أََحُدكُْم فَلُوَُّه أَْو فَِصيلَُه فََتْر
  َما ُيرَبِّي أََحُدكُْم فَلُوَُّه أَْو فَِصيلَُه رََواُه َيحَْيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َوِعيَسى ْبُن َحمَّاٍدأَْعظََم ِمَن الْجََبلِ ، كَ



ْيِد اللَّهِ ُمبَاَرِك ، َعْن ُعَبأَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َنعِيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الْ -٤٨٠
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  إِذَا َتَصدََّق أََحدُكُْم ِمْن كَْسبٍ طَيِّبٍ ، الَْحِديثَ َنْحوَُه

ُن ُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمرَْيَم الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْب -٤٨١
، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َحدَّثََنا  يُُّمَضرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، قَالَ أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَْغَداِد

: َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  أَُبو َحمَْزةَ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْجالَنَ ، أَنَّ َسِعيدَ ْبَن َيسَارٍ أََبا الْحَُبابِ أَْخبََرُه ،
َحُدكُْم ِمْن كَْسبٍ طَيِّبٍ ، َوالَ َيقَْبلُ اللَُّه إِالَّ طَيًِّبا ، فََيأُُخذَُها إِذَا َتَصدََّق أَ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 

َروَاُه َيْحَيى ْبُن َسِعيدٍ بَِيِمينِِه فَُيرَبِّيَها ، فَذَكََر الَْحِديثَ ، رََواُه َوغَْيُرُه ، َيحَْيى الْقَطَّانُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َو
ازِمٍ ، َعْن َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ِدينَارٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َوَرَواهُ أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد ْبُن ُمطَرٍَّف ، َعْن أَبِي َح اَألْنصَارِيُّ ،

ْن َسِعيدِ ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ أَبِي الُْحَسامِ ، َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، لَْم َيذْكُرْ َسِعيدَ ْبَن َيسَارٍ ، َوَروَاُه الْمُقَدِِّميُّ ، َع
  َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ

نُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُسفْيَا -٤٨٢
إِنَّ : ه وسلم ، قَالَ ْبنِ ِدينَارٍ الَْمكِّيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ صلى اهللا علي

رٍ َعْن َيِمنيِ الرَّْحَمنِ ، َوِكلَْتا َيَدْيِه َيِمٌني ، ُهُم الَِّذي َيْعِدلُونَ ِفي الُْمقِْسِطَني ِعْندَ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنو
  ُحكْمِهِْم َوأََهاِليهِْم َوَما ُولُّوا ، َهذَا َحِديثٌ َصحِيٌح َمْشُهوٌر َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ

ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَالَنِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن خَاِلدٍ الرَّمِْليُّ ، أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ  -٤٨٣
، َعْن أَبِي  الَْمقُْبرِيِّ َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد ُسلَْيَمانُ ْبُن ُحَبابٍ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ذُبَابٍ ، َعْن َسِعيٍد

اْختَْرُت َيِمَني رَبِّي ، َوِكلَْتا َيَدْيهِ : اْخَتْر ، فَقَالَ : لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َوَمَسَح ظَْهَرُه ، فَقَالَ ِلآَدَم : ُهَرْيَرةَ َرفََعُه ، قَالَ 
  .َيِمٌني ُمَباَركَةٌ

َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى َوغَْيُرُه ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذَُبابٍ َنْحَوُه ، َوَرَواهُ َسْعُد ْبُن سَِعيٍد ، َعْن أَِخيِه َعْبدِ اللَِّه ، َعْن َجدِِّه ،  َرَواهُ 
  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َروَاُه َجَماَعةٌ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، ِمنُْهُم الشَّعْبِيُّ ، َوأَُبو َسلََمةَ ، َوأَُبو صَاِلحٍ

 َمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ أَبِي َتمَّامٍ ، َحدَّثََنا آَدُم حأَْخبََرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْح -٤٨٤
َحدَّثََنا : ُب ، قَاالَ ْشَيَوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَأل
لََمانِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشْيَبانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ يَزِيَد ، َعْن ُعَبْيَدةَ السَّ

َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّا َنجُِد ِفي التَّْوَراةِ أَنَّ : لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َجاَء حَْبٌر ِمْن أَْحبَارِ الَْيُهوِد إِلَى ا: َمْسُعوٍد ، قَالَ 
لَْماَء وَالثََّرى َعلَى اللََّه َيْجَعلُ السََّماَواِت َعلَى إِصَْبعٍ ، َوالَأََرِضَني َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالْجَِبالَ َوالشََّجَر َعلَى إِصَْبعٍ ، َوا

أََنا الَْمِلُك ، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اِئَر الَْخالَِئقِ َعلَى إِصَْبعٍ ثُمَّ َيُهزُُّهنَّ ، ثُمَّ َيقُولُ إِْصَبعٍ ، َوَس
للََّه َحقَّ قَْدرِِه ، ثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوَما قََدُروا ا: َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذُهُ َتْصِديقًا ِلقَْولِ الَْحْبرِ 

رَاِئيلُ ، َوَجرِيٌر ، َمْشُهوٌر َعنِ َشْيَبانَ ، َرَواهُ ُيوُنُس الُْمؤَدُِّب ، َورََواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َوفُضَْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ ، َوإِْس
  َوُعَبْيَدةُ ْبُن ُحمَْيٍد ، َعْن َمْنُصورٍ ، َوُروَِي َهذَا



  َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َوغَْيرِِه الَْحِديثُ ِمْن َحِديِث
مَْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َشاِكرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الْ -٤٨٥

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : نِ ُمْسهِرٍ ، َعْن َخَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْب
شَْيٌخ َزاٍن ، َوَمِلٌك كَذَّابٌ : ثَالَثَةٌ الَ َيْنظُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَيْهِْم َوالَ ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم : صلى اهللا عليه وسلم 

  ِئلٌ ُمسَْتكْبٌِر، َوَعا

َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َخاِلدُ  أَْخبََرَنا أَُبو النَّْضرِ ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن -٤٨٦
َخَرجَ إِلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه : نِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيِد ْب

 ُعرَِضْت َعلَيَّ األَُمُم ، فََجَعلَ النَّبِيُّ َيُمرُّ َوَمَعُه النَّفَُر ِمْن قَْوِمِه ، َوالنَّبِيَّاِن َيُمرَّاِن َولَْيَس: صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
َهذَا مُوَسى : َهِذِه أُمَِّتي ، فَقِيلَ : قُلُْت : النَّبِيُّ َيُمرُّ َوَمَعُه الرَّْهطُ ، إِلَى أَنْ َمرَّ َسَواٌد َعظِيٌم ، قَالَ َمَعُهَما أََحٌد ، َو

َها ُهَنا إِلَى َجانِبِ الْآَخرِ ، فَإِذَا  انْظُْر إِلَى: َوقَْوُمُه ، َولَِكنِ اْنظُْر َنْحَو اُألفُقِ ، فَإِذَا سََواٌد َعِظيٌم قَْد َملَأَ اُألفَُق ، ثُمَّ قِيلَ 
َهذَه أُمَُّتَك َوِسَوى هَُؤالَِء : اْنظُْر َها ُهَنا ، فَإِذَا َسَواٌد ، فَلَمَّا أَْعجََبنِي كَثَْرتُُهْم ، ِقيلَ ِلي : َسَواٌد قَْد َملَأَ اُألفَُق ، ثُمَّ ِقيلَ 

َجنَِّة بَِغْيرِ ِحسَابٍ ، فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم وَلَْم يَُبيِّْن لَُهمْ َشْيئًا ، فَقَالُوا ِمْن أُمَِّتَك َسْبُعونَ أَلْفًا َيْدُخلُونَ الْ
  ي اِإلْسالَمِ ،ُهْم أَْبَناُؤَنا ، وَالَِّذيَن َيكُوُنونَ َبْعَدَنا وُِلُدوا ِف: َنْحُن قَْد آَمنَّا بِاللَِّه َواتََّبْعَنا َرُسولَُه ، َوقَالَ َبْعضُُهْم : 

ُهُم الَِّذيَن الَ َيسَْتْرقُونَ ، َوالَ َيكَْتُونَ ، َوالَ َيَتطَيَُّرونَ ، َوَعلَى َربِّهِمْ : فََخَرَج َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
أَْنَت ِمنُْهْم ، َوقَاَم َرُجلٌ آَخرُ : ا َرسُولَ اللَِّه ، فَقَالَ أََنا ِمنُْهْم َي: َيَتَوكَّلُونَ ، فَقَاَم ُعكَّاَشةُ ْبُن ِمْحَصنٍ اَألْسِديُّ ، فَقَالَ 

  َسَبقََك بَِها ُعكَّاشَةُ: أََنا مِْنُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَقَالَ : فَقَالَ 
، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ح أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمحَمٍَّد الدُّورِيُّ  -٤٨٧

يدِ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َوأَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َوأَْحَمَد ْبَن َوْرقَاَء ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ دِيَنارٍ ، َعْن َسِع
َمْن َتَصدََّق بَِعْدلٍ َتْمَرةً ِمْن كَْسبٍ طَيِّبٍ َوالَ ُيْعِطي إِالَّ ِللَِّه ، فَإِنَّ اللََّه َيقَْبلَُها : م قَالَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

رِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، و النَّْضبَِيِمينِِه ثُمَّ يَُربِّيَها ِلصَاِحبَِها ، كََما َيرَبِّي أََحُدكُْم فَلُوَُّه حَتَّى َتكُونَ مِثْلَ الَْجَبلِ َرَواُه أَُب
 َتاَبَعهُ ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، وَاْسَتشَْهَد بَِحِديِث ُمسِْلمِ ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َوزَْيِد ْبنِ: َوأَخَْرَجُه الُْبَخارِيُّ ، َوقَالَ 
  أَْسلََم ، َوُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ : ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبدََوْيِه ، َوَعِليُّ ْبُن َنْصرٍ ، قَاالَ  أَْخبََرَنا َعِليُّ -٤٨٨
رَْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َسْهلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُه

ينِِه ، ثُمَّ الَ إِنَّ الْعَْبَد لََيَتَصدَّقُ بِالتَّمَْرِة ِمَن الْكَْسبِ الطَّيِّبِ فََيَضُعَها ِفي حَقَِّها ، فََيقََبلَُها اللَُّه بَِيِم: عليه وسلم ، قَالَ 
  ْم فَلُوَُّه حَتَّى َيكُونَ مِثْلَ الَْجَبلِ أَوْ أَكْبََرَيْبَرحُ ُيرَبِّيَها أَْحَسَن َما يَُربِّي أََحُدكُ

َنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُموَسى األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثَ -٤٨٩
نِي الْحَارِثُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي ذَُبابٍ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ أَُبو َضمَْرةَ ، َحدَّثَ

: َضَتاِن لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َوَنفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه ، قَالَ لَُه بَِيَدْيِه َوُهَما َمقُْبو: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : 
أََخذْتُ َيِمَني رَبِّي ، َوِكلَْتا َيَدْيِه َيِمٌني ُمَباَركَةٌ ، ثُمَّ َبَسطَُهَما فَإِذَا ِفيهَِما آَدُم َوذُرِّيَُّتهُ : ُخذْ أَيَُّهَما شِئَْت َيا آَدُم ، قَالَ 

  كُلُُّهْم ، َوإِذَا كُلُّ إِْنَساٍن ِعْنَدُه ُعْمُرُه َمكُْتوبٌ الَْحُديثَ



ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َنْصرٍ أَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ِسَياٍد ح َوأَخَْبَرَنا أَْحَمدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ  -٤٩٠
خْلٍَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ الضَّحَّاُك ْبُن َم: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن حَاِتمٍ ، قَاالَ : ، قَالُوا 

: َجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ : إِبَْراهِيَم ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
ْصَبعٍ ، َوالْجِبَالَ َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالشََّجَر َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالَْماَء َوالثََّرى َعلَى َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه َيَضُع السََّماَواِت َعلَى إِ

َوَما قََدُروا : فََضِحَك النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذُُه ، ثُمَّ قََرأَ : أََنا الَْمِلُك ، قَالَ : إِْصَبعٍ ، ثُمَّ َيقُولُ 
  قَّ قَْدرِِهاللََّه َح

َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدَّدُ ْبُن : أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َنْصرٍ ، وَأَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ  -٤٩١
ْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن ُعَبْيَدةَ ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َوُسلَ

َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه ُيْمِسكُ : السَّلَمَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه أَنَّ َيُهودِيا َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
ى إِْصَبعٍ ، وَالْجَِبالَ َعلَى إِصَْبعٍ ، َوالشََّجَر َعلَى إِْصَبعٍ ، وَالَْخالَِئَق َعلَى إِْصَبعٍ السََّماَواِت َعلَى إِصَْبعٍ ، َوالَأََرِضَني َعلَ

َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ : أََنا الَْمِلُك ، فََضِحَك َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُه ، ثُمَّ قََرأَ : ، َيقُولُ 
َوزَاَد فُضَْيلُ ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم : وَاَألْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، قَالَ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد  قَْدرِِه

  وََتْصِديقًا لَُه فََضِحكَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َتَعجًُّبا: ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

الَْوِليدِ ْبُن ُمْسِلمٍ ، أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو  -٤٩٢
ُعبَْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيُّ ، َحدَّثََنا النَّوَّاسُ ْبُن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َحدَّثََنا ُبْسُر ْبُن

َما ِمْن قَلْبٍ إِالَّ َوُهَو َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ الرَّْحَمنِ : َسْمَعانَ ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
: َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك ، قَالَ : نْ ُيِقيَمُه أَقَاَمُه ، َوإِنْ َشاَء أَنْ يَزِيَغُه أََزاغَُه ، َوكَانَ َيقُولُ إِنْ َشاَء أَ

  ْبُن خَاِلٍد َوغَْيُرُهَما َعْن َجابِرٍ َوالِْميَزانُ بَِيِد الرَّْحَمنِ َيْرفَُع وََيخِْفُض ، َوَروَاُه َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْمبَاَرِك َوَصَدقَةُ

ا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْنصُورٍ اِإلَماُم أَُبو الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َمْعُروٍف ، َحدَّثََن -٤٩٣
ْبُن َساِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْوِليدِ الزُّبَْيِديِّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن أَبِي َماِلٍك ، أَنَّ أََبا  إِبَْراهِيَم أَُبو التَِّقيِّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه

ِمْن قَلْبِ  َما: أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيَّ َحدَّثَُهمْ أَنَّ النَّوَّاَس ْبَن َسْمَعانَ َحدَّثَُهْم 
الرَّْحَمنِ َيْرفَُع أَقَْواًما وََيَضعُ  َرُجلٍ إِالَّ َوُهَو َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ ، ُيِقيُمُه وَُيزِيُغُه إِنْ َشاَء ، َوالِْميَزانُ بَِيِد

  .آَخرِيَن إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة
ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارٍ ، َعْن أَبِي التَِّقيِّ ، َوَرَوى إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ زِْبرِيقٍ ، َعنِ اْبنِ  َهذَا إِْسَناٌد مُتَِّصلٌ َصحِيٌح َروَاُه

مِ ْبنِ َحمَّاٍد ،  ، َعْن ُنَعْيَساِلمٍ ، َوَرَوى الْوَِليُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس
َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْبَرةَ ْبنِ فَاِكٍه ، َوقَالَ أَُبو ُمِطيعٍ ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيحَْيى ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، 

  ْحَمنِ ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِو ْبنِالِْميَزانُ بَِيِد الرَّ: َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ِفيَها َمقَالٌالَْعاصِ بِأَسَانِيَد ثَاَبتٍة قَبِلََها اَألِئمَّةُ َوأَْخَرُجوَها ، َورُوَِي َعْن َجَماَعٍة ِمَن الصََّحاَبِة بِأَسَانِيَد 
بَّاُس ْبُن ُمَحمَّدٍ الدَُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي ح أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا َع -٤٩٤

و َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْبُد اللَِّه ْبُن َوأَخَْبَرَنا َعْبدُ الرُّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َيْعُمُر ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُب
ِليَّ َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن شُرَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َهانٍِئ الْخَْوالَنِيُّ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُب: ُمبَاَرِك الَْمْرَوزِيُّ ، قَاالَ الْ



إِنَّ : أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َعْبَد اللَِّه ْبَن يَزِيَد ، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ،
مَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى قُلُوَب َبنِي آَدَم كُلََّها َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ ، كَقَلْبٍ َواِحٍد َيْصرِفَُها كَْيَف َيَشاُء ، ثُ

  الْقُلُوبِ ثَبِّْت قُلُوَبَنا إِلَى طَاعَِتَكَيا ُمَصرَِّف : اهللا عليه وسلم 

ح وَأَْخبََرَنا الَْحَسُن  أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ النَّْضرِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َخالَُّد ْبُن َيحَْيى -٤٩٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن سَْعيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ : يُم ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ ، قَاالَ ْبُن َمْرَوانَ بِقَْيَسارِيَّةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِه

قَلَِّب َيا ُم: كَانَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ : ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
إِنَّ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََتَخاُف َعِلْيَنا َوقَْد آَمنَّا بَِك َوبَِما جِئْتَ بِِه ، فَقَالَ : الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك ، فَِقيلَ 

فَْيانُ بِالسَّبَّاَبِة وَالُْوسْطَى ُيَحرِّكُُهَما ، رََواهُ الْقُلُوَب َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ ، َيقُولُ بَِها َهكَذَا ، َوَوَصَف ُس
  فَُضْيلُ ْبُن ِعيَاضٍ َوغَْيُرُه ، َعنِ اَألْعَمشِ

َنا سَُوْيدُ ْبُن الُ ، َحدَّثَأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّ -٤٩٦
كَانَ َرسُولُ اللَِّه : لَ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن ِعَياضِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَا

لَى ِدينَِك ، فَذَكََرُه َنْحَوُه ، اْخُتِلَف َعلَى َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َع: صلى اهللا عليه وسلم َيكْثُُر أَنْ َيقُولَ 
يَزِيدَ الرَّقَاِشيِّ ، َعْن اَألْعَمشِ ِفي إِْسنَاِد َهذَا الَْحِديِث فََرَواهُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوغَْيُرُه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َو

ِد الَْحمِيِد َوغَْيُرُه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسٍ ، َوكَذَِلكَ َرَواهُ أَْنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوَرَواهُ َجرِيُر ْبُن َعْب
َعيَّاشٍ ، َعنِ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ َوغَْيُرُه ، َعْن َيزِيَد ، َعْن أََنسٍ ، َورََواُه مَْنُصوُر ْبُن أَبِي ُنَويَْرةَ َوغَْيُرُه ، 

بِيعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ اَألْعَمشِ ، َعْن غَُنْيمِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوقَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن قَْيسِ ْبنِ الرَّ
َواَيةَ الثَّْورِيِّ َوفُضَْيلٍ ، ُروَِي َهذَا الَْحديِثُ َعْن َعاِئَشةَ ، ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوكُلَُّها َمْعلُولَةٌ إِالَّ رِ

  َوأُمِّ َسلََمةَ ، َوأَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد ، َوَعْن

  أَبِي ذَرٍّ ، َوَعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، وَأَبِي هَُرْيَرةَ َوغَْيرِِهْم ِمْن طُُرقٍ ِفيَها َمقَالٌ
 الْوَِليِد النَّْرِسيُّ حَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبَن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُرْسَتةَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُنأَْخبََرَنا ُم -٤٩٧

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : َنسٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبنِ زَِياٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن أَ
  .َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك: وسلم َيكْثُُر أَنْ َيقُولَ 

  َرَواُه أَُبو ُمَعاوِيةَ أََتمَّ ِمْن َهذَا ، َوخَالَفَُهَما أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ِفي اللَّفِْظ
َنا أَُبو ُد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثَأَْخبََرَنا ُمحَمَّ -٤٩٨

سُولُ اللَّهِ صلى اهللا كَانَ َر: اَألْحَوصِ َسالَُّم ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك ، َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ : عليه وسلم ِممَّا َيكْثُُر أَنْ َيقُولَ 

  ْحَوصِ َنحْوَُهالصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو اَأل

ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو  أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َنْصرٍ ، أَْخبََرَنا يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ -٤٩٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن 

إِنَّ قُلُوبَ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، آَمنَّا بَِك َوبَِما َجِئْت بِِه ، قَالَ : قُلُْت : َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك ، قَالَ : 
  ِمْن أََصابِعِ اللَِّه ُيقَلُِّبهَا الِْعبَاِد َبْيَن إِْصَبَعْينِ



زَّاقِ ْبُن َهمَّامٍ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّ -٥٠٠
َتَحاجَّتِ : َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َهذَا َما: َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 

قَطِهِْم الَ َيْدُخلُنِي إِالَّ ُضَعفَاُء النَّاسِ َوَس: أُوِثْرُت بِالْمَُتكَبِّرِيَن َوالْمَُتَجبِّرِيَن ، َوقَالَِت الَْجنَّةُ : الَْجنَّةُ وَالنَّاُر ، فَقَالَِت النَّاُر 
أَْنِت َرْحَمِتي ، وَِلكُلِّ َواِحَدٍة مِْنكَُما : إِنََّما أَْنِت َعذَابِي أَُعذِّبُ بِِك َمْن أََشاُء ِمْن ِعَباِدي ، َوقَالَ لِلَْجنَِّة : ، فَقَالَ ِللنَّارِ 

قَطُّ قَطُّ قَطُّ ، فَُهَناِلَك َتْمَتِلئُ َويَْنَزوِي بَْعُضَها إِلَى : ، فََتقُولُ َملُْؤَها ، فَأَمَّا النَّاُر فَالَ َتْمَتِلئُ حَتَّى َيَضَع اللَُّه ِفيَها رِْجلَُه 
  .َبْعضٍ ، َوالَ َيظِْلُم رَبَُّك ِمْن َخلِْقِه أََحًدا

َيْعقُوَب ِمْن َحدِيِث الَْعالَِء ، َرَواُه اْبُن سِريِيَن َوَعْنُه َجَماَعةٌ ، َوَعطَاٌء َعْنُه َعْمٌرو ، َواْبُن ُجرَْيجٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن 
  قََدمَُه: ا َوَعمَّاُر ْبُن أَبِي َعمَّارٍ ِمْن َحِديثِ َحمَّاٍد ، َوزَِياٍد َموْلَى بَنِي َمْخُزومٍ ِمْن َحِديِث إِْسَماِعيلَ ، َوقَالُو

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَّهِ  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَمَر أَُبو الَْحَسنِ الَْورَّاُق ، -٥٠١
َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن ْبُن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن ِعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، 

َهلْ ِمْن َمزِيٍد ، : َهلْ ِمْن َمزِيٍد ، َوُيلْقَى ِفيَها َوَتقُولُ : ُيلْقَى ِفي النَّارِ َتقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  َرسُولِ اللَِّه
  .قَطُّ قَطُّ: َحتَّى َيَضَع ِفيَها رِْجلَُه أَْو قََدَمُه فََتقُولُ 

بِي اَألْسَوِد وغريه ، َعْن َحرَِميٍّ َنْحوَ لَفِْظِه ، َوكَذَِلَك رََواُه ُمَؤمِّلُ ْبُن َخارَِجةَ َرَواُه مُوَسى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحيَّانَ ، َواْبُن أَ
  ، َوأَْشَعثُ ْبُن َعْبدِ اللَِّه الُْخرَاَسانِيُّ ، َعْن ُشْعَبةَ ِمثْلَُه

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ أَبِي َتمَّامٍ ، َحدَّثََنا :  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َوَخْيثََمةُ ، قَاالَ -٥٠٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : الَ آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك ، قَ

َهلْ ِمْن َمزِيدٍ َحتَّى َيَضعَ َربُّ الَْعالَِمَني ِفيَها قََدَمُه فَيَْنَزوِي بَْعُضَها إِلَى بَْعضٍ ، : الَ َتزَالُ َجهَنَُّم َتقُولُ  :اهللا عليه وسلم 
  .قَطُّ قَطُّ: َوَتقُولُ 

ْيَبانَ ، َورََواُه َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َوَيزِيُد ْبنُ َرَواُه يُوُنُس الُْمؤَدُِّب ، َوُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ َوغَْيُرُهَما َعْن َش
  ُزَرْيعٍ ، َعْن َسِعيٍد ، َورََواُه أََبانٌ ، َعْن قََتاَدةَ فََزاَد ِفيِه لَفْظَةً

دَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َوَعبَّاُس ْبنُ أَْخبََرَنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُموَسى ، َح -٥٠٣
 َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا: الَْوِليِد النَّْرِسَياِن ، قَاالَ 

َهلْ ِمْن َمزِيٍد ، حَتَّى َيَضَع َربُّ الَْعالَِمَني ِفيَها قََدَمُه فََيْنَزوِي َبْعضَُها : لْقَى ِفيَها َوَتقُولُ الَ َتزَالُ َجهَنَُّم ُي: عليه وسلم 
  لَْجنَِّةقَطُّ قَطُّ ، َوالَ َيَزالُ ِفي الَْجنَِّة فََضلٌ حَتَّى يُْنِشئَ اللَُّه لََها َخلْقًا فَُيْسكَِنُهْم فَْضلَ ا: إِلَى َبْعضٍ ، َوَتقُولُ 

إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أََبانُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن  -٥٠٤
َهلْ ِمْن : الَ َتزَالُ جََهنَُّم َتقُولُ : ى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبُن َيزِيَد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صل

قَطُّ قَطُّ بِِعزَِّتَك ، َوالَ يََزالُ ِفي الَْجنَّةِ : َمزِيٍد َحتَّى ُيدِْلَي ِفيَها َربُّ الَْعالَِمَني قََدَمُه فََيْنَزوِي َبْعضَُها إِلَى بَْعضٍ ، َوَتقُولُ 
  .لَُّه لََها َخلْقًا فَُيْسكَِنُهْم فُضُولَ الَْجنَِّةفَْضلٌ حَتَّى يُْنِشئَ ال

  نسٍ ِفي ِذكْرِ الرِّْجلِ َما َتقَدََّمَرَواُه َعْبدُ الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث َوغَيُْرُه َعْن أََباٍن ، َوِممَّا ُيَشاِهُد رَِواَيةَ أَبِي هَُرْيَرةَ ، وَأَ



َمانَ ْبنِ أَيُّوَب الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُبْهلُولٍ ، أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْي -٥٠٥
ْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ِه ْبُن أََحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ح َوأَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ

وَب ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ الُْمِغَريةِ ْبنِ إِبَْراهِيُم ْبُن أَبِي اللَّْيِث ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد َجِميًعا ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُ
َرُجلٌ : نّ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَْنَشَد قَْولَ أَُميَّةَ ْبنِ أَبِي الصَّلِْت اَألْخَنسِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَ

: َصَدَق ، َصَدَق ، َوقَالَ : َوثَْوٌر َتْحَت رِْجلِ َيِمينِِه وَالنِّْسُر ِلُألخَْرى َولَْيثٌ مُْرَصُد فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
َوإِالَّ َتجِْلُد فَقَالَ كُلَّ آَخرِ لَْيلٍَة َحمَْراُء ُيصْبُِح لَْوُنَها َيَتَورَُّد َتأِْتي ِفيَما َتطْلُْع لََنا ِفي َرْسِلَها إِالَّ ُمَعذَِّبةً  َوالشَّْمُس َتطْلُُع

رٍ ، وََيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اُألَموِيُّ ، َصَدَق ، َصَدَق رََواُه ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َوُيوُنسُ ْبُن ُبكَْي: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، أَخَْرَجُه اْبُن ُخَزْيمَةَ

ْهرَانِيُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ اَألْشَعِث بِغَزَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّادٍ أَُبو َعْبدِ اللَِّه الطَّ -٥٠٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتَيانِيِّ ، َعْن ُمَحمَّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  الَْحِديثَ: احَْتجَِّت الَْجنَّةُ َوالنَّاُر فَقَالَِت الَْجنَِّة : اهللا عليه وسلم 

َنا ُمحَمَُّد و َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرةَ الرَّازِيُّ ح وَأَْخبََرأَْخبََرَنا أَُب -٥٠٧
دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ أَبِي َح: ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ يُوُسَف اَألَصمُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ أَُبو َبكْرٍ الصََّغانِيُّ ، قَاالَ 

أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ  كَرَِميةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّحِيمِ ، َخاِلِد ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن َزْيِد ْبنِ
ِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن َمْسُروقِ ْبنِ اَألْجَدعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْب
صَاُرُهمْ إِلَى َيْجَمُع اللَُّه األَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ أَْرَبِعَني َسَنةً ، َشاِخَصةً أَْب: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

: َويَْنزِلُ اللَُّه ِفي ظَلَلٍّ ِمَن الَْغَمامِ ِمَن الْعَْرشِ إِلَى الْكُْرِسيِّ ، ثُمَّ يُِناِدي ُمَناٍد : السََّماِء َيْنَتِظُرونَ فَْصلَ الْقََضاِء ، قَالَ 
كُْم ، َوأََمَركُمْ أَنْ َتْعُبُدوُه َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئًا ، أَنْ ُيوَلَِّي كُلَّ أَيَُّها النَّاُس ، أَلَْم تَْرَضْوا ِمْن رَبِّكُمُ الَِّذي َخلَقَكُْم َوَرَزقَ

  فََيْنطَِلقُونَ ، فَُيَمثِّلُ لَُهْم: بَلَى ، قَالَ : أُنَاسٍ َما كَانَ َيتََولَّى َويَْعُبُد ِفي الدُّْنَيا ، أَلَْيَس ذَِلَك َعْدلًا ِمْن َربِّكُْم ، قَالُوا 

ى اَألْوثَاِن ِمَن الِْحجَاَرةِ بَاَه َما كَانُوا َيْعُبُدونَ فَِمنُْهْم َمْن َيْنطَِلُق إِلَى الشَّْمسِ ، َوِمنُْهْم َمْن َيْنطَِلُق إِلَى الْقََمرِ ، وَإِلَأَْش
َوُيمَثِّلُ ِلَمْن كَانَ َيْعُبُد عَُزْيًرا َشْيطَانَ ُعزَْيرٍ ، َوأَْشبَاِه َما كَانُوا َيْعُبدُونَ ، َوُيَمثِّلُ ِلَمْن كَانَ َيعُْبُد ِعيَسى َشْيطَانَ ِعيَسى ، 

َبْينََنا : َما لَكُْم الَ َتْنطَِلقُونَ كََما اْنطَلََق النَّاُس ، فََيقُولُونَ : فََيَتَمثَّلُ الرَّبُّ فََيأِْتيهِْم فََيقُولُ : َوَيْبقَى ُمَحمٌَّد َوأُمَُّتُه ، قَالَ 
َيكِْشُف َعْن َساِقِه ، فَِعْنَد ذَِلَك َيكِْشُف َعْن َساِقِه ، : َما ِهَي ، فََيقُولُونَ : ، فَإِذَا رَأَْيَناُه َعَرفْنَاُه ، فََيقُولُ  َوَبْيَنُه َعالََمةٌ

السُُّجوَد فَالَ َيْسَتِطيُعونَ ،  فََيِخرُّ كُلُّ َمْن كَانَ ِلظَْهرِِه طََبٌق ، َوَيبْقَى قَْوٌم ظُُهوُرُهْم كََصيَاِصي الَْبقَرِ ، ُيرِيُدونَ: قَالَ 
فََيْرفَُعونَ ُرُءوَسُهْم فَُيْعِطيهِْم : اْرفَُعوا َرُءوَسكُْم ، قَالَ : َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهمْ َساِلُمونَ ، ثُمَّ َيقُولُ 

مِثْلَ الْجََبلِ الَْعظِيمِ فََيْسَعى َبْيَن َيَدْيِه ، َوِمْنُهْم َمْن ُيْعطَى ُنوَرهُ أَصَْغَر  ُنورَُهْم َعلَى قَْدرِ أَْعَمالِهِْم ، فَِمْنُهْم َمْن ُيْعطَى ُنوَرُه
هُ ، فَإِذَا أََضاَء قَدََّم قََدَمِمْن ذَِلَك ، حَتَّى َيكُونَ آِخُرُهمْ َرُجلًا ُيعْطَى ُنوَرُه َعلَى إِْبَهامِ قََدِمِه فَُيِضيُء َمرَّةً َوُيطْفَئُ َمرَّةً 

  فََمَشى ، َوإِذَا طُِفئَ قَاَم ،

ُمرُّوا فََيُمرُّونَ َعلَى قَْدرِ : َوالرَّبُّ أََماَمُهْم َحتَّى َيُمرَّ ِفي النَّارِ فََيْبقَى أَثَُرُه كََحدِّ السَّْيِف َدَحٌض َمزِلَّةٌ قَالَ َوَيقُولُ : قَالَ 
َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ كَالرِّيحِ ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ كَأََشدِّ الْفََرسِ ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ ِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ كَطََرِف الَْعْينِ ، : ُنورِِهْم 

َوُتَعلَُّق َيٌد ، ْجلَْيِه ، َتُخرُّ َيٌد كَأََشدِّ الرَُّجلِ ، َحتَّى َيُمرَّ الَِّذي أُْعِطيَ نِوَرُه َعلَى إِْبَهامِ قََدِمِه َيْحُبو َعلَى َوْجهِِه َوَيَدْيِه َورِ



:  َوقََف َعلَْيهِا ثُمَّ قَالَ َوَتُخرُّ رِْجلٌ َوُتَعلَُّق رِْجلٌ ، وَُتِصيُب جََوانَِبُه النَّاُر ، فَالَ َيزَالَ كَذَِلَك َحتَّى َيْخلَُص ، فَإِذَا َخلَُص
فَُيْنطَلَُق بِِه إِلَى غَِديرٍ ِعْنَد َبابِ : َجانِي ِمْنَها بَْعَد إِذْ رَأَْيُتَها ، قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه لَقَْد أَْعطَانِي اللَُّه َما لَْم ُيْعِط أََحًدا ، إِذْ أَْن

: فََيقُولُ : َوَيَرى َما ِفي الَْجنَِّة ِمْن ِخالَلِ الَْبابِ ، قَالَ : الَْجنَِّة فََيْغَتِسلُ فََيُعوُد إِلَْيِه رِيحُ أَْهلِ الَْجنَِّة وَأَلْوَاُنُهْم ، قَالَ 
اْجَعلْ َبْينِي َوَبْيَنَها : فََيقُولُ : فََيقُولُ اللَُّه لَُه ، أََتسْأَلُ الَْجنَّةَ َوقَْد َنجَّيُْتَك ِمَن النَّارِ ، قَالَ : َربِّ أَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ ، قَالَ 

  لَُه َمْنزِلٌ أََماَم ذَِلَك ، كَأَنَّ َما ُهَو ِفيِه إِلَْيِه ُحلٌْم ، قَالَ َوَيْدُخلُ الَْجنَّةَ وََيَرى أَْو ُيْرفَُع: َحاجًِبا الَ أَْسَمُع َحِسيَسَها ، قَالَ 

الَ َوِعزَِّتكَ الَ أَْسأَلُ غَْيَرُه ، : َربِّ أَْعطِنِي ذَِلَك الَْمْنزِلَ ، فََيقُولُ لَُه فَلََعلََّك إِنْ أُْعِطيَتُه َتْسأَلُ غَْيَرُه ، قَالَ : فََيقُولُ : 
: فََيَرى أََماَم ذَِلَك َمْنزِلًا كَأَنَّ َما ُهَو ِفيِه إِلَْيِه ُحلٌْم ، قَالَ : فَُيْعطَى فَيَْنزِلُُه ، قَالَ : لٍ َيكُونُ أَْحَسَن ِمْنُه ، قَالَ َوأَيُّ َمْنزِ

الَ َوِعزَِّتَك الَ أَْسأَلُ غَيَْرُه ، : أَلُ غَْيَرُه ، قَالَ فَلََعلََّك إِنْ أُْعِطيَتُه َتْس: فََيقُولُ اللَُّه لَُه : َربِّ أَْعطِنِي ذَِلَك الْمَْنزِلَ ، قَالَ 
فََيَرى أَُو ُيْرفَُع لَُه أََماَم ذَِلَك مَْنزِلًا آَخَر كَأَنَّ َما ُهَو ِفيِه : فَُيْعطَى فَيَْنزِلُُه ، قَالَ : َوأَيُّ َمْنزِلٍ َيكُونُ أَْحَسُن ِمْنُه ، قَالَ 

: فَلََعلََّك إِنْ أُْعِطيَتُه َتْسأَلُ غَْيَرُه ، قَالَ : فََيقُولُ اللَُّه لَُه : َربِّ أَْعِطنِي ذَِلكَ الَْمنْزِلَ ، قَالَ : َيقُولُ فَ: إِلَْيِه حُلٌْم ، قَالَ 
فََيقُولُ اللَُّه لَُه ، َما : ُت ، قَالَ ثُمَّ َيْسكُ: فَُيْعطَاُه ، فََينْزِلَُه ، قَالَ : الَ َوِعزَِّتَك ، وَأَيُّ َمْنزِلٍ َيكُونُ أَْحَسُن ِمْنُه ، قَالَ 

: َيا َربِّ ، قَْد سَأَلُْتَك حَتَّى قَِد اسَْتحَْيْيُتَك َوأَقَْسْمُت لََك حَتَّى قَِد اْسَتْحَيْيُتَك ، قَالَ : فََيقُولُ : لََك الَ َتسْأَلُ ، قَالَ 
: فََيقُولُ : لدُّْنَيا مُْنذُ َيْومِ َخلَقُْتَها إِلَى َيْومِ أَفَْنْيُتَها َوَعْشَر أَْضَعاِفَها ؟ ، قَالَ أَلَْم تَْرَض أَنْ أُْعِطيَك مِثْلَ ا: فََيقُولُ اللَُّه لَُه 

  أََتْسَتْهزُِئ

ا َبلَغَ َهذَا الَْمكَانَ ِمْن فََرأَْيُت عَْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعودٍ إِذَ: فََيْضَحكُ الرَّبُّ ِمْن قَْوِلِه ، قَالَ : بِي وَأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني ، قَالَ 
َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ ، قَْد َسِمْعُتَك ُتَحدِّثُ َهذَا الَْحدِيثَ ِمرَاًرا ، كُلََّما َبلَْغَت : َهذَا الَْحدِيِث َضِحَك ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 

إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُ : َهذَا الَْمكَانَ ِمْن َهذَا الَْحِديثِ َضِحكَْت ، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد 
فََيقُولُ الرَّبُّ : قَالَ  َهذَا الَْحدِيثَ ِمرَاًرا كُلََّما َبلَغَ َهذَا الَْمكَانَ ، ِمْن َهذَا الَْحدِيِث َضِحكَ َحتَّى َيْبدُوا آَخَر أَضَْراِسِه ،

: الَْحْق بِالنَّاسِ ، قَالَ : فََيقُولُ : َربِّ أَلِْحقْنِي بِالنَّاسِ ، قَالَ : فََيقُولُ : َسلْ ، قَالَ الَ َولَكِنِّي َعلَى ذَِلَك قَاِدٌر ، : 
َرأَْسَك َما لَكَ  اْرفَْع: فََيقُولُ لَُه فََيْنطَِلُق َيْرُملُ ِفي الَْجنَّةِ َحتَّى إِذَا َدَنا ِمَن النَّاسِ ُرِفَع لَُه قَْصٌر ِمْن ُدرٍَّة ، فََيِخرُّ سَاجًِدا ، 

ثُمَّ َيلْقَى َرُجلًا فََيَتَهيَّأُ : إِنََّما ُهَو َمنْزِلٌ ِمْن َمَنازِِلَك ، قَالَ : رَأَْيُت َربِّي أَوَ َترَاَيا ِلي َربِّي ، فَُيقَالُ لَُه : فََيقُولُ : ، قَالَ 
إِنََّما أََنا خَازِنٌ ِمْن ُخزَّانِكَ : ْيُت أَنََّك َملٌَك ِمَن الَْمالَِئكَِة ، فََيقُولُ رَأَ: فََيقُولُ : َمْه َما لََك ، قَالَ : ِلَيْسُجَد ، فَُيقَالُ لَُه 

  ، َعْبٌد ِمْن َعبِيِدَك َتْحَت َيَديَّ أَلِْف

َوُهَو ُدرَّةٌ ُمَجوَّفَةٌ َسقَاِئفَُها وَأَُبوَاُبَها : لَ قَْهَرَماٍن ، َعلَى ِمثْلِ َما أََنا َعلَْيِه ، قَالَ فََيْنطَِلقُونَ أََماَمُه َحتَّى ُيفَْتُح لَهُ الْقَْصُر ، قَا
ي إِلَى َجْوَهَرٍة َعلَى غَْيرِ لَْونِ َوأَغْالَقَُها َوَمفَاِتُحَها ِمْنَها ، فََيْسَتقْبِلُُه َجْوَهَرةٌ َخضَْراُء ُمَبطََّنةٌ َحْمَراُء ، كُلُّ َجْوَهَرٍة تُفِْض

ُسُرٌر وَأَْزوَاٌج َوَوصَاِئُف ، أَْدَناُهْم َحْوَراُء َعْيَناُء َعلَْيهِا َسْبُعونَ ُحلَّةً ، ُيَرى ُمخُّ َساقَِها ِمْن  اُألْخَرى ، ِفي كُلِّ َجْوَهَرٍة
ْعفًا َعمَّا كَانَ قَْبلَ ِعنيَ ِضَوَراِء ُحلَِلَها ، كَبُِدَها ِمرْآُتُه َوكَبُِدُه ِمْرآُتَها ، إِذَا أَْعَرَض َعْنَها إِْعرَاَضةً اْزدَاَد ِفي َعْينَِها َسْب

َواللَِّه لَقَِد : فََيقُولُ لََها : ذَِلَك ، وَإِذَا أَعَْرَضْت َعْنُه إِعْرَاَضةً اْزَداَدْت ِفي َعْينِِه سبَْعيَِن ِضْعفًا َعمَّا كَانَ قَْبلَ ذَِلَك ، قَالَ 
فَُيقَالُ لَهُ : وَأَْنَت وَاللَِّه لَقَِد اْزدَْدَت ِفي َعْيَنيَّ َسْبِعَني ِضْعفًا ، قَالَ : فََتقُولُ لَُه : ازَْدْدِت ِفي َعْينِيَّ َسْبِعَني ِضعْفًا ، قَالَ 

أَالَ َتْسَمعُ إِلَى َما : فَقَالَ ُعَمُر : ِملْكَُك َمسَِريةَ ِمائَِة َعامٍ َتنْفُذُُه بَِبَصرَِك ، قَالَ : فَُيقَالُ لَُه : أَْشرِْف ، فَُيْشرِْف ، قَالَ : 



ثُ َوذَكََر الَْحِديثَ ، رََواهُ ثَُنا اْبُن أُمِّ َعْبدٍ َيا كَْعُب ، َعْن أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمنْزِلًا فَكَْيَف أَْعالَُهْم ، فَأَْنَشأَ كَْعُب ُيَحدُِّيَحدِّ
  أَُبو غَسَّانَ

نِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَّاالَنِيِّ ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َماِلُك ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َعْبِد السَّالَمِ ْبنِ حَْربٍ ، َعْن َيزِيَد ْب
  أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َمْرفُوًعا ِمثْلَُه َسَواًء ، َوِفيِه كَالَُم ُعَمَر ِلكَْعبٍ

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ  -٥٠٨
ْن ْيلٍ ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء ، َع، َعْن َوْرقَاَء ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي طَْيَبةَ بَِهذَا بِأَسَانِيَد ِفي َبْعضِ رَُواِتَها َمقَالٌ َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُه
  يَْرةَ ، َوأَُبو َسِعيٍدَعْبِد اللَِّه ، َوِفيِه فََيَتَمثَّلُ اللَُّه ِللَْخلْقِ ثُمَّ َيأْتِيهِْم ِفي ُصوَرِتِه ، َوَرَوى َهذَا الَْحْرَف أَُبو ُهَر

نِ َمْرَوانَ ح َوأَْخَبرََنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْب -٥٠٩
دَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ َعْبِد اللَِّه الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْوهَّابِ الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َح

َهلْ َنَرى : نِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّهْم سَأَلُوا َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْب
  َربََّنا َعزَّ َوَجلَّ ، فَذَكََر الَْحِديثَ

ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ أَبِي َتمَّامٍ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٥١٠
ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن َزْيِد 

َهلْ َنَرى َربََّنا َعزَّ َوَجلَّ ، َوذَكََر : الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّهْم َسأَلُوا َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيسَارٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد 
  الَْحِديثَ
نِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْب: أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  -٥١١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ : اللَِّه ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
ا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا ، َوإِنْ َتقَرََّب إِلَيَّ ِذَراًعا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه َباًعا أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي ، إِنْ َتقَرََّب إِلَيَّ ِشْبًر: اللَِّه ، قَالَ 

  .، َوإِنْ أَتَانِي َيْمِشي أَتَْيُتُه أَُهرْوِلُ
، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَرَواُه إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َوَرواُه فُلَْيٌح

  اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ

رَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، أَْخَبرََنا َعْبُد ال -٥١٢
إِذَا : إِنَّ اللََّه قَالَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، قَالَ : ْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ َع

  .بَاعٍ ، وَإِذَا َتلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئُْتهُ أَْو أََتْيُتُه أُْسرُِعَتلَقَّانِي عَْبِدي شِْبًرا َتلَقَّْيُتهُ بِِذرَاعٍ ، َوإِذَا َتلَقَّانِي بِِذَراعٍ َتلَقَّْيُتُه بِ
  َرَواُه الَْمقْبُرِيُّ َوَجَماَعةٌ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َورََواُه أَُبو ذَرٍّ ، وَأََنُس ْبُن مَاِلٍك

ُد ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥١٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ ْبُن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

ي ِفي إِذَا أََحبَّ َعْبِدي ِلقَاِئي أََحبَْبُت ِلقَاَءُه ، َوإِذَا ذَكََرنِي ِفي نَفِْسِه ذَكَْرُتُه ِفي َنفِْسي ، َوإِذَا ذَكَرَنِ: قَالَ اللَُّه : وسلم 
إِذَا َتقَرَّبَ إِلَيَّ ِذَراًعا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه َملَإٍ ذَكَْرُتُه ِفي َملَإٍ َخْيرٍ ِمنُْهْم ، َوإِذَا َتقَرَّبَ إِلَيَّ َعْبِدي ِشْبًرا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا ، َو

  .َباًعا ، َوإِذَا لَِقيَنِي َيْمِشي لَقَْيُتهُ أَُهْروِلُ
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ُسهَْيلٍ



أَحَْمُد ْبُن زَِياٍد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُيوُسَف ح َوأَخَْبَرَنا َخْيثََمةُ ، َو -٥١٤
أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَاالَ : ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ ، قَالُوا 

َيا اْبَن آَدَم ، اذْكُْرنِي ِفي نَفِْسَك أَذْكُُرَك ِفي نَفِْسي : قَالَ : يَْعنِي َعنِ اللَِّه  َعْن أََنسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
ا ، ي ِشبًْرا َدنَْوُت ِمْنَك ِذَراًع، َوإِنْ ذَكَْرتَنِي ِفي َملَإٍ أَذْكُُرَك ِفي َملَإٍ ِمَن الَْمالَِئكَِة ، أَْو َملَإٍ َخْيرٍ ِمنُْهْم ، َوإِنْ َدَنْوَت مِنِّ

نِ الزُّْهرِيِّ ، ِمنُْهُم الزُّبَْيِديُّ َوإِنْ َدنَْوَت ِمنِّي ِذَراًعا َدنَْوُت ِمْنكَ َباًعا ، َوإِنْ أََتْيتَنِي َتْمِشي أََتْيُتكَ أَُهْروِلُ َرَواهُ َجَماَعةٌ َع
  ، َوُشَعْيٌب ، َوُعقَْيلٌ

، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ،  أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم -٥١٥
 َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْسلََم ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْحِكي َعْن

، َوإِذَا أَقَْبلَ إِلَيَّ َيْمِشي أَقَْبلُْت َمْن َتقَرََّب إِلَيَّ ِشْبًرا تَقَرَّْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا ، َوَمْن َتقَرََّب إِلَيَّ ِذَراًعا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه َباًعا : قَالَ 
  َواهُ اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِي غَسَّانَ ، َعْن َزْيٍدإِلَْيِه أَُهْروِلُ رََواُه اْبُن َمْهِديٍّ َوغَيُْرُه ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َوَر

 ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَُّه -٥١٦
َبَرَنا َجرِيرُ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، أَْخ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن

ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْمْعرُورِ ْبنِ سَُوْيٍد ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 
إِلَيَّ ِشبًْرا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا  َمْن َعِملَ َسيَّئَةً فَِمثْلََها أَْو أَْعفُو ، َوَمْن َعِملَ َحَسَنةً فََعْشَر أَْمثَاِلَها أَوْ أَزِيُد ، َوَمْن َتقَرََّب: 

لَْيِه َباًعا ، َوَمْن أََتانِي َيْمِشي أََتْيُتُه أَُهرْوِلُ ، َوَمْن َعِملَ قَُراَب اَألْرضِ َخطِيئَةً الَْحِديثَ ، َوَمْن َتقَرََّب إِلَيَّ ِذَراًعا َتقَرَّْبُت إِ
  ، َرَواُه َوِكيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوغَْيُرُهَما

ُعودٍ أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراِت ، أَخَْبَرَنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبَْراهِيَم الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا أَُبو َمْس -٥١٧
بَْيَنَما أََنا أَْمِشي َمَع اْبنِ ُعَمَر إِذْ عََرَض لَهُ : ْبُن أَبِي عَْبِد اللَِّه ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ َدَعاَمةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمحْرِزٍ ، قَالَ 

َسِمْعتُ : َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، كَْيَف َسِمْعَت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي النَّْجَوى ؟ فَقَالَ  :َرُجلٌ ، فَقَالَ 
: ِه ، فََيقُولُ لَُه َيْدُنو الُْمْؤِمُن ِمْن َربِِّه حَتَّى َيَضَع كََنفَُه َعلَْيِه فَُيقَرَِّرُه بِذُنُوبِ: َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

إِنِّي سََتْرتَُها َعِلْيَك ِفي الدُّنَْيا ، َوأََنا أَغِْفُرَها لََك : َيا َربِّ نََعْم ، فَُيَعرِّفُُه ذُنُوَبُه ، فََيقُولُ : أََتعْرُِف كَذَا َوكَذَا ، فََيقُولُ 
َهُؤالِء الَِّذينَ : اِفُر وَالُْمَناِفُق ، فَُيَناَدى بِهِْم َعلَى ُرءُوسِ اَألْشهَاِد فَُيْعطَى َصِحيفَةَ َحَسَناِتِه ، َوأَمَّا الْكَ: الَْيْوَم ، قَالَ 

التَّْيِميُّ ، َوَسعِيُد ْبُن أَبِي  كَذَبُوا َعلَى َربِّهِْم أَال لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني ، رََواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ِهَشامٍ ، َوَرَواهُ ُسلَْيَمانُ
  َبةَ ، َوَهمَّاٌم ، َوأَُبو َعَوانَةََعُرو

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الُْمغَِريِة ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ : أَْخبََرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  -٥١٨
َسِمْعُت أَبِي ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، َعنِ : ُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ ْبُن الِْمقَْدامِ أَُبو اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْب

ا َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َحدَّثََن: اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
َبْيَنا َنْحُن َمَع اْبنِ ُعَمَر َوَنْحُن َنطُوُف بِالْبَْيِت ، : َسِعيٌد ، َوِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ َدَعاَمةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، قَالَ 

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى : ؟ فَقَالَ كَْيَف َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي النَّْجَوى : فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 
  إِنَّ اللََّه ُيْدنِي الُْمْؤِمَن َيْوَم الِْقَياَمةِ َحتَّى َيَضَع َعلَْيِه كََنفَُه ، الَْحِديثَ: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 



أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ح وَأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ أَْخبََرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َهاُرونَ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٥١٩
َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ َعْبدُ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، قَالَ : ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َيْعقُوَب بِِدَمْشَق ، قَاالَ 

 ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعْن ْبُن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيِّالَْعِليِّ 
لَْم َعلَى َنفِْسي ، َوَجَعلُْتُه ُمَحرًَّما َيا ِعَباِدي ، إِنِّي َحرَّْمُت الظُّ: َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ اللَِّه ، أَنَُّه قَالَ 

ُنوَب َوالَ أَُباِلي ، فَاْسَتْغِفرُونِي ِفيَما َبْيَنكُْم ، فَالَ َتظَالَُموا ، َيا ِعبَاِدي ، إِنَّكُمْ ُتخِْطئُونَ بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ، وَأََنا أَغِْفُر الذُّ
جَاِئٌع إِالَّ َمْن أَطَْعْمُتُه ، فَاْسَتطِْعُمونِي أُطْعِْمكُْم ، َيا ِعَباِدي ، كُلُّكُْم عَارٍ إِالَّ َمْن كََسْوُتهُ  أَغِْفْر لَكُْم ، َيا ِعَباِدي ، كُلُّكُْم

، كَاُنوا َعلَى أَْتقَى  َتكُْم، فَاْسَتكُْسونِي أَكِْسكُْم ، َيا ِعَباِدي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُْم وَآِخَركُْم ، َوجِنَّكُْم َوإِْنَسكُْم ، َوحَيَّكُْم َومَيَّ
كُْم ، كَاُنوا َعلَى أَفَْجرِ قَلْبِ َرُجلٍ لَْم َيزِْد ذَِلَك ِفي ُملِْكي شَْيئًا ، َيا ِعَباِدي ، لَْو أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخرَكُْم ، َوإِْنَسكُْم َوجِنَّ

  قَلْبِ

اِدي ، لَْو أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخرَكُْم ، َوإِْنَسكُْم َوجِنَّكُمْ اْجَتَمعُوا ِفي َرُجلٍ ِمْنكُْم لَْم َيْنقُْص ذَِلَك ِمْن ُملِْكي َشْيئًا ، َيا ِعَب
الَّ كََما َيْنقُصُ الَْبْحُر أَنْ َصعِيٍد َواِحٍد ، فََسأَلُونِي فَأَْعطَْيُت كُلَّ إِْنَساٍن ِمنُْهْم َما سَأَلَ لَْم َيْنقُْص ذَِلَك ِمْن ُملِْكي َشْيئًا ، إِ

ا فَلَْيْحَمِد اللََّه ، ِفيِه الَْمِخيطُ غَْمَسةً َواِحَدةً ، َيا ِعَباِدي ، إِنََّما ِهَي أَْعَمالُكُمْ أَْحفَظَُها َعلَْيكُْم ، فََمْن َوَجَد َخيًْرُيْغَمَس 
ثَ َهذَا الَْحِديثَ َجثَى َعلَى ُركَْبَتْيِه رََواُه َوكَانَ أَُبو إِْدرِيَس إِذَا َحدَّ: َوَمْن َوَجَد غَْيَر ذَِلَك فَالَ َيلُوَمنَّ إِالَّ نَفَْسُه ، قَالَ 

بِيِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، إِلَى َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد َوغَيُْرُه ، َعْن َسِعيٍد ، َورََواُه قََتاَدةُ ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّْح
: وَِي َعنِ اْبنِ غََنمٍ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه ، َوَزاَد ِفيِه كََما َيْنقُُص الَْمْخيطُ ، َوُر: قَْوِلِه 

  كُْن فََيكُونُ: إِنِّي َجوَّاٌد َماجٌِد ، َعطَاِئي كَالٌَم ، َوَعذَابِي كَالٌَم ، َوإِذَا أََرْدتَ أَْمًرا فَإِنََّما أَقُولُ لَُه 

ى ، َعْن ْيثََمةُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َسيَّارٍ النَّصْبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيأَْخبََرَنا َخ -٥٢٠
نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قََتاَدةَ ْبنِ َدَعاَمةَ ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ الَْجرِْميِّ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّحْبِيِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َع

إِنِّي َحرَّْمُت الظُّلَْم َعلَى َنفِْسي َوَحرَّْمُتُه َعلَى ِعَباِدي فَالَ َتظَالَمُوا ، َوكُلُّ َبنِي آَدَم ُيْخِطئُ : ِفيَما َيْروِي َعْن َربِِّه ، قَالَ 
َيا بَنِي آَدَم ، كُلُّكُْم كَانَ َضالًّا إِالَّ َمْن َهَدْيُت ، َوكُلُّكُمْ : َوالَ أَُباِلي ، َوقَالَ بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ، ثُمَّ َيْسَتْغفُِرونِي فَأَغِْفْر لَُه 

دُونِي َمْن َسقَْيُتُه ، فَاْسَتْه كَانَ َعارًِيا إِالَّ َمْن كََسْوُت ، َوكُلُّكُْم كَانَ َجاِئًعا إِالَّ َمْن أَطَْعْمُتُه ، َوكُلُّكُْم كَانَ ظَْمآًنا إِالَّ
أَنَّ أَوَّلَكُمْ  أَْهدِكُْم ، َواسَْتكْسُونِي أَكِْسكُْم ، وَاْسَتطِْعُمونِي أُطْعِْمكُْم ، وَاسَْتْسقُونِي أَسِْقكُْم ، َوَيا ِعَباِدي ، لَْو

وا َعلَى قَلْبِ أَْتقَاكُمْ َرُجلًا َما َزاَد ِفي َوآِخَركُْم ، َوجِنَّكُْم َوإِْنَسكُْم ، َوَصِغريَكُْم َوكَبِريَكُْم ، َوذَكََركُْم وَأُْنثَاكُْم ، كَاُن
ثَاكُْم ، كَاُنوا َعلَى قَلْبِ ُملِْكي ، َولَْو أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخرَكُْم ، َوجِنَّكُْم وَإِْنَسكُْم ، َوَصِغريَكُْم َوكَبَِريكُْم ، َوذَكَرَكُْم وَأُْن

  ا ،أَكْفَرِ َرُجلٍ لَْم َينْقُْص ِمْن ُملِْكي َشيْئً

  .إِالَّ كََما َينْقُُص الَْمِخيطُ ِمَن الَْبْحرِ
  َرَواُه أَُبو َداُوَد ، َوَعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، وَاْبُن َرَجاٍء ، وغريهم َعْن َهمَّامٍ

َنا اْبُن َوْهبٍ ح وَأَْخبََرَنا أَُبو الطَّاِهرِ أَْحَمدُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثَ -٥٢١
نِ ِشهَابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َعنِ اْب

َحدَّثَنِي رِجَالٌ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، ِمَن : للَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َعْبِد ا
للَِّه فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ ااَألْنصَارِ ، أَنَُّهْم َبْيَنا ُهْم ُجلُوٌس لَْيلَةً َمَع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم رُِمَي بَِنْجمٍ فَاْستََناَر ، 



: اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم ، كُنَّا َنقُولُ : َماذَا كُْنُتْم َتقُولُونَ ِفي الَْجاِهِليَّةِ إِذَا ُرِمَي بِمِثْلِ َهذَا ؟ قَالُوا : صلى اهللا عليه وسلم 
نََّها الَ ُتْرَمى ِلَمْوِت أََحٍد ، َوالَ ِلحََياِتِه ، فَإِ: ُوِلَد اللَّْيلَةَ َعِظيٌم َوَماَت َعِظيٌم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 

، َحتَّى َيْبلُغَ التَّْسبِيُح أَْهلَ  َولَِكنَّ َربََّنا إِذَا قََضى أَْمًرا ُيسَبُِّح َحَملَةُ الَْعْرشِ ، ثُمَّ ُيسَبُِّح أَْهلُ السََّماِء الَِّذيَن َيلُوَنُهْم
  السََّماِء

َماذَا قَالَ َربُّكُْم ، فَُيْخبُِروَنُهْم ، فَُيسَبُِّح أَْهلُ السََّماَواِت َحتَّى َيْبلُغَ الْخََبُر أَْهلَ : ِذيَن َيلُونَ َحَملَةَ الَْعْرشِ الدُّْنَيا ، قَالَ الَّ
ا َجاُءوا بِِه َعلَى َوْجهِِه فَُهَو َحقٌّ ، َهِذِه السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيْخطَُف الْجِنُّ السَّْمَع ، فََيذَْهُبونَ بِهِ إِلَى أَوِْلَيائِهِْم ، فََم

َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم َرَواهُ صَاِلحُ ْبُن كَْيَسانَ ، َوُعقَْيلٌ ، وَاَألْوَزاِعيُّ ، : َولَكِنَُّهْم َيقْرِفُونَ ِفيِه فََيزِيُدونَ ، قَالَ اللَُّه 
َرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب بِدَِمْشَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن َوُشَعْيٌب ، َوَمْعَمُر ْبُن رَاِشٍد ، أَخَْب

َحدَّثَنِي : لَ  َعبَّاسٍ ، قَاالَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ اْبنِ
  رِجَالٌ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر الَْحدِيثَ

ْبُن  َبْيرِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُأَْخبََرَنا خَْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّ -٥٢٢
إِذَا قََضى اللَُّه :  ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ

ِسلَةٌ َعلَى َصفَْوانَ ، فَإِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم ، ِفي السََّماِء أَْمرٍا َضرََبِت الَْمالَِئكَةُ بِأَجْنَِحِتَها ُخْضعَاًنا ِلقَْوِلِه ، كَأَنََّها ِسلْ
الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري ، َوالشََّياِطنيُ َبْعضُُهْم فَْوَق بَْعضٍ ، قَالَ ُسفَْيانُ بَِيِدِه َوفَرَّجَ : َماذَا قَالَ رَبُّكُْم ، قَالُوا : قَالُوا 

إِذَا َسِمَع اَألْعلَى كَِلَمةً َرَمى بَِها إِلَى الَِّذي َيِليِه ، فَُربََّما أَْدَركَُه الشِّهَاُب قَْبلَ : َوَرفَعَ َيَدُه ، قَالَ َبْيَن أََصابِِعِه َوَحرَّكََها 
لَى اَألْرضِ فَُيلِْقيَها َعلَى ِلَساِن أَنْ ُيلِْقَيَها ، َوُربََّما نََبذَُه قَْبلَ أَنْ ُيْدرِكََها ، فََينْبِذَُها بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ َحتَّى َيْنتَهَِي إِ

أَلَْيَس قَْد أَْخَبَر أَنَُّه َيكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَُيَصدُِّق بِالْكَِلَمِة : الْكَاِهنِ ، أَوِ السَّاِحرِ ، فََيكِْذُب َمَعَها مِائَةَ كَِذَبٍة ، فَُيقَالُ 
  َيْيَنةَ ، رََواُه َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َواْبُن أَبِي ُعمََرالَِّتي َسِمَع ، َهذَا َحِديثٌ َمْشُهوٌر َعنِ اْبنِ ُع

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، أَْخبََرَنا : أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َوَعْبُد اللَِّه ْبنِ إِبَْراهِيَم الُْمقْرِي ، قَاالَ  -٥٢٣
َيا : قُلُْت : ْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َم

الْجِنِّيُّ فََيْجَعلََها ِفي أُذُنِ ِتلَْك كَِلَمةُ الَْحقِّ َيْخَتطِفَُها : َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ الْكُهَّانَ ُيَحدِّثُوَنا بِالشَّْيِء َيكُونُ َحقًّا ، فَقَالَ 
  .َوِليِِّه ، فََيزِيُد ِفيَها أَكْثََر ِمْن ِمائَِة كَِذَبٍة

ْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َرَواُه ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف َوغَْيُرُه ، َرَواهُ اْبُن جَُرْيجٍ ، َوُشَعْيٌب ، وَإِْسحَاُق ْبُن رَاِشٍد ، َورََواُه أَُبو اَأل
  اِئَشةَ ، ثُمَّ ِمْن َحِديِث الزُّْهرِيَِّعْن َع

ُزَباِن أَُبو َسعِيٍد ، أَْخبََرَنا َعْبدُوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق ْبُن الَْمْر -٥٢٤
قَالَْت قُرْيُش : َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، 

َيْسأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ : َسلُوُه َعنِ الرُّوحِ ، فَذَِلَك قَْولُُه : أْعطُوَنا َشْيئًا َنسْأَلُ َعْنُه َهذَا الرَُّجلَ ، فَقَالُوا : ِللَْيُهوِد 
التَّْوَراةَ ، فََمْن أُوِتيَها فَقَدْ : أُوِتيَنا ِعلًْما كَِثًريا : وُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِال قَِليال ، فَقَالَِت الَْيهُوُد الرُّ

كَِلمَاِت رَبِّي ، َروَاُه َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِل: أُوِتَي َخيًْرا كَِثًريا ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ



بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحفْصُ أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعودٍ أَُبو  -٥٢٥
َسِمْعُت أََبا وَاِئلٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، قَالَ : ُعَمَر أَُبو ُعَمَر ، َوُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، قَاالَ  ْبُن

للَِّه ِهَي الُْعلَْيا فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، َمْن قَاَتلَ لَِتكُونَ كَِلَمةُ ا: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ُموَسى ، قَالَ 
ُسفَْيانُ ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ  أَخَْبَرَنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا

َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيةَ : فْصِ ْبنِ ِغيَاٍث ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ َوَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َح: ، قَالَ 
أَْحَمدُ  وَحدَّثََنا: َجِميًعا َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه ، قَالَ 

  هللا عليه وسلمْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا زَُهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َماِلٍك َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ا

ُد ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحنِيفَةُ أَْخبََرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمحَمَّ -٥٢٦
َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َجْعفَرِ : ْبُن َمْرُزوقٍ ، َوَيْحَيى ْبُن َعْبدِ اللَِّه ْبنِ الضَّحَّاِك الَْحرَّانِيُّ ، قَاالَ 

لََدغَتْنِي َعقَْربُ : َعْبدِ اللَِّه اَألَشجِّ ، ذَكََر أَنَّ أََبا َصاِلحٍ أَْخَبَر ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهرَْيَرةَ ، َيقُولُ  ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ
اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق إِنََّك لَْو قُلَْت ِحَني أَْمَسْيَت أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّ: ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  .لَْم َيُضرََّك
حَارِِث ْبنِ َيْعقُوَب ، َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اللَّْيثِ ْبنِ َسْعٍد ، َورََواُه اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َيزِيَد ، َوالْ

  اِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةََعْن َيْعقُوَب ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحكْيمٍ ، َعْن أَبِي َص

حَارِِث ، َعْن َيزِيدَ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن الْ -٥٢٧
ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ اَألَشجِّ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي  ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َوأَبِيهِ الْحَارِِث ْبنِ َيْعقُوَب ، َعْن َيْعقُوَب

َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما لَِقيُت ِمْن : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَُّه قَالَ 
أَُعوذُ بِكَِلَماتِ : أَمَّا إِنََّك لَْو قُلَْت ِحَني أَْمَسْيَت : بَارَِحةَ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعقَْرَب لََدغَتْنِي الْ

ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن  ، َعْن اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرََّك ، َوبِإِْسنَاِدِه َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ اَألَشجِّ
إِذَا َنَزلَ : َسِعيِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  َخلََق ، فَإِنَُّه الَ َيُضرُّهُ َشْيٌء حَتَّى يَرَْتِحلَ ِمنُْه أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما: أََحُدكُْم َمنْزِلًا فَلَْيقُلْ 

يدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا يَزِ -٥٢٨
َمْن قَالَ ِحَني : ثََنا سَُهْيلُ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن ، َحدَّ

كَانَ أَْهلَُنا قَدْ :  الَ إِْسَماعِيلُُيْمِسي ثَالَثَ َمرَّاٍت أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَمْ َيضُرَُّه ِتلَْك اللَّْيلَِة ، قَ
  َتَعلَُّموَها فَكَاُنوا َيقُولُوَنَها كُلَّ لَْيلٍَة ، فَلُِدغَْت َجارَِيةٌ ِمْنُهمْ لَْم َتجِْد لََها َوجَعًا

، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َوأَخَْبَرَنا  أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ أَُبو َبكْرٍ الْبَْيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَسنِ الْحَْربِيُّ -٥٢٩
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن : ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ، قَاالَ 

لَوْ : أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَِرُجلٍ ِمْن أَسْلََم  ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن
  .قُلَْت ِحَني نِْمَت أَُعوذُ بِكَِلَماتِ اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرََّك

  مُتَِّصلًاُروَِي ِمْن َحدِيِث الثَّْورِيِّ ، َوغَيْرِِه َعْن ُسَهْيلٍ 



ْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ أَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف ح وَأَْخبََرَنا إِ -٥٣٠
َنسٍ ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبدِ اللَِّه ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن كَِثريِ ْبنِ أَ

َمْن َنَزلَ َمنْزِلًا فَلَْيقُلْ : َسِعيٍد ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق ، لَْم َيُضرَُّه َشْيٌء حَتَّى َيرَْتِحلَ أَُعوذُ بِكَِلَماتِ اللَِّه: 

أَْحَسُب ُمَعاوِيةَ ْبَن ِهَشامٍ ح َوأَخَْبَرَنا : أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، قَالَ  -٥٣١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : الصَّفَّاُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي الْعَوَّامِ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، قَاالَ  إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َع
أَُعوذُكَُما بِكَِلمَاِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة ، : صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَعوِّذُ الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن ، َيقُولُ 

  .َعوِّذُ بِهَِما إِْسَماعِيلَ وَإِْسحَاَقكَانَ إِبَْراهِيُم ُي: َوِمْن كُلِّ َعْينٍ الَمٍَّة ، َوَيقُولُ 
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُسفَْيانَ ، َورََواُه َجرِيٌر َوغَيُْرُه ، َعْن َمْنُصورٍ

قَُداَمةَ ، َحدَّثََنا َجرِيُر  ْبُنأَْخبََرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكَنانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٥٣٢
: نِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن َمْنصُورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعنِ الِْمنَْهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َع

أُِعيذُكَُما بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن كُلِّ َشيْطَاٍن َوَهامٍَّة ، :  كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُيَعوِّذُ َحَسًنا َوُحَسْيًنا
  كَانَ أَُبوكَُما ُيَعوِّذُ بِهَِما إِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق: َوِمْن كُلِّ َعْينٍ الَمٍَّة ، َوكَانَ َيقُولُ 

ُبو َمْسعُوٍد ، أَخَْبَرَنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَ -٥٣٣
يٍد ، َنا ُسفَْيانُ ، َيعْنِي اْبَن َسِعْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َموْلَى ، َوأَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ، نا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، أَخَْبَر

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى آلِ طَلَْحةَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
لَِّه رَِضا نَفِْسِه ، سُْبَحانَ اللَِّه زَِنةِ سُْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َما َخلََق ، ُسْبَحانَ ال: قُوِلي : َعلََّم ُجَوْيرَِيةَ بِْنَت الَْحارِِث ، فَقَالَ 

ةٌ ، َعْن ُسفَْيانَ بِطُوِلِه ، َعْرِشِه ، سُْبَحانَ اللَِّه ِمَداَد كَِلَماِتِه رََواُه ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ َوغَْيُرُه ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َوَروَاُه َجَماَع
  ْن ُشْعَبةَ ، َوَجَماَعةٌ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحمَنَِوَرَواُه غُْنَدٌر ، َوخَاِلدُ ْبُن الْحَارِِث ، َع

ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا  -٥٣٤
َخَرَج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِعْنَد : َنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثَ

َرَج وَِهَي ِفي ُمَصالََّها ، َخَرَج ِمْن ِعْنِد بُرَّةَ ، فََخ: فَحَوَّلَ اْسَمَها ، َوكَرَِه أَنْ ُيقَالَ : ُبرَّةَ : ُجَويْرَِيةَ ، َوكَانَ اْسمَُها 
ِدِه َعَددَ قُلُْت َبْعَدِك أَرَْبَع كَِلَماٍت ثَالَثَ مَرَّاٍت ، لَْو ُوزَِنْت بَِما قُلِْت لََوَزنَْتُهنَّ ، ُسْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْم: َوَرَجعَ إِلَيْهِا فَقَالَ 

  .كَِلَماِتِه َخلِْقِه ، َورَِضا َنفِْسِه ، َوزَِنةَ َعْرِشِه ، َوِمَداَد
  َرَواُه الُْحَمْيِديُّ ، َواْبُن الَْمدِينِيِّ ، وَاْبُن الَْمِدينِيِّ ، َواْبُن أَبِي ُعمََر

َعْبدِ  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِأَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، أَخَْبَرَنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ،  -٥٣٥
كَانَ اْسُم جَُوْيرَِيةَ ُبرَّةَ ، فََسمَّاَها َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : الرَّْحَمنِ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  ُجَويْرِيَةَ



ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، أَْخبََرَنا غُْنَدٌر  أَْخبََرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ أَحَْمُد ْبُن -٥٣٦
أَنّ : ْن ُجَويْرَِيةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةٌ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َمْولَى آلِ طَلَْحةَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َع

: رَّ َعلَْيَها َوِهَي ِفي الَْمْسجِِد َتْدُعو ، ثُمَّ َمرَّ بَِها قَرِيًبا ِمْن نِْصفِ النََّهارِ ، فَقَالَ لََها َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َم
َحانَ اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َخلِْقِه ، سُْب: أَالَ أَُعلُِّمِك كَِلَماٍت َتقُوِليهِنَّ : َنَعْم ، فَقَالَ : َما زِلِْت َعلَى ذَِلَك ؟ فَقَالَْت 

ْبَحانَ اللَِّه زَِنةَ َعْرِشِه ، َعَدَد َخلِْقِه ، سُْبَحانَ اللَِّه رَِضا َنفِْسِه ، سُْبَحانَ اللَِّه رَِضا نَفِْسِه ، سُْبَحانَ اللَِّه زَِنةَ َعْرِشِه ، ُس
أَْخَبرَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، وَُبْنَداٌر ، سُْبَحانَ اللَِّه ِمَداَد كَِلَماِتِه ، سُْبَحانَ اللَِّه ِمدَاَد كَِلَماِتِه ، َو

  َحدَّثََنا غُْنَدٌر َنْحوَُه: قَاالَ 

لَى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُشَعْيبٍ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اَألْع: أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َوَحْمَزةُ ، قَاالَ  -٥٣٧
َمرَّ النَّبِيُّ صلى اهللا :  َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ

: َما زِلْتِ َبْعُد َها ُهَنا ؟ ، فَقَالَ : النَّهَارِ ، فَقَالَ لََها عليه وسلم بِجَُوْيرَِيةَ وَِهَي ِفي ِذكْرٍ ، ثُمَّ َمرَّ بَِها قَرِيًبا ِمْن نِْصِف 
رَّاٍت ، سُْبَحانَ اللَِّه زَِنةَ أَالَ أَُعلُِّمِك كَِلَماٍت ، سُْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َخلِْقِه ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ُسْبَحانَ اللَِّه رَِضا نَفِْسِه ثَالَثَ َم

  ، سُْبَحانَ اللَِّه ِمدَاَد كَِلَماِتِه ثَالَثَ مَرَّاٍت َعْرِشِه ثَالَثَ َمرَّاٍت

ةُ ، َوأَْحَمُد ْبنُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ح وَأَْخبََرَنا خَْيثََم -٥٣٨
َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ : ْسَحاقُ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعبَّاٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا إِ: ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَاالَ 

ا ، فَلَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َوطَُولُُه ِستُّونَ ِذَراًع: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُمَنبٍِّه ، َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
نََّها اذَْهْب فَسَلِّْم َعلَى أُولَِئَك النَّفَرِ ، َوُهْم نَفٌَر ِمَن الَْمالَِئكَةِ ُجلُوٌس ، فَاْسَمْع َما ُيجِيُبوَنَك بِِه فَإِ: َخلَقَُه اللَُّه قَالَ 

فَكُلُّ َمْن : السَّالَُم َعلْيَك َوَرْحَمةُ اللَِّه ، قَالَ : ْم ، قَالُوا السَّالَُم َعلَْيكُ: فَذََهَب فَقَالَ : َتحِيَُّتَك وََتِحيَّةُ ذُرِّيَِّتَك ، قَالَ 
  َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َعلَى صُوَرِة آَدَم ، طُولُُه ِستُّونَ ِذَراًعا ، فَلَْم يََزلِ الَْخلُْق َينْقُُص َبْعدُ َحتَّى الْآنَ

لَِّه ْبنِ َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي الَْعوَّامِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد ال -٥٣٩
يِّ ، َويَزِيَد ْبنِ بِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرَِعْبِد الْعَزِيزِ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ذَُبابٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَ

َوَحدَّثَنِي : ُهَريَْرةَ ، قَالَ  ُهْرُمزٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ أَُبو خَاِلٍد َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي
لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم : لَ َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنَد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَا

يَْرَحُمَك َربَُّك ، ائْتِ أُولَِئَك : الَْحْمُد ِللَِّه ، فَقَالَ لَُه َربُُّه : الَْحْمُد ِللَِّه ، قَالَ : َوَنفََخ ِفيِه الرُّوَح َوعَطََس ، فَقَالَ لَُه َربُُّه 
َوَعلَْيَك السَّالَُم َوَرْحَمةُ اللَِّه ، ثُمَّ َرَجعَ : السَّالَُم َعلَْيكُْم فَأََتاُهْم ، فََسلََّم َعلَيْهِْم ، فَقَالُوا : الَْمالَِئكَِة ، فَقُلْ  الَْملَأَ ِمَن

ي ، َوِكلَْتا َيَدْيِه َيِمٌني ، فَفََتَحَها فَإِذَا ِفيَها اْختَْرُت َيِمَني َربِّ: ُخذْ وَاْخَتْر ، فَقَالَ : إِلَى َربِِّه فََبَسطَ لَُه َيَدْيِه ، فَقَالَ لَُه 
  ٍة ، َوذَكََر الَْحِديثَُصوَرةُ ذُرِّيَِّتِه كُلِّهِْم ، َوإِذَا كُلُّ َرُجلٍ َمكُْتوٌب عِْنَدُه أََجلَُه ، َوإِذَا آَدُم قَْد كُِتَب لَهُ أَلُْف َسَن

ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ  -٥٤٠
صلى اهللا قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيٍد الُْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

: فََحِمَد اللََّه ، فَقَالَ لَُه َربُُّه : لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدَم َوَنفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َعطََس ، فَأَِذنَ اللَُّه بَِحْمِدِه ، قَالَ : عليه وسلم 
  َرِحَمكَ رَبَُّك

أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوِيةُ أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا  -٥٤١



أََتى :  َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ ، َيقُولُ: ْبُن َسالَّمٍ ، َعْن أَِخيِه َزْيدِ ْبنِ َسالَّمٍ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َسالَمٍ الْحََبِشيَّ ، َيقُولُ 
  .َنَعْم ، ُمكَلَُّم: َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََنبِيا كَانَ آَدُم ؟ ، فَقَالَ : َرُجلٌ َرسُولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 

مِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َوغَْيرِِه ، َهذَا إِْسَنادٌ َصحِيٌح َعلَى َرْسمِ ُمْسِلمٍ وَالَْجَماَعِة ، إِالَّ الُْبَخارِيَّ ، َوُروَِي ِمْن َحِديِث الْقَاِس
  َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ بِأَسَانِيَد ِفيَها َمقَالٌ

ُن سَْعٍد ثََنا ِهَشاُم ْبأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّ -٥٤٢
أَنَّ :  عليه وسلم ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا

: َنَعْم ، قَالَ : أَْنَت أَبُوَنا ؟ قَالَ : فَقَالَ  َيا َربِّ ، آَدُم الَِّذي أَخَْرَجَنا َونَفَْسُه ِمَن الَْجنَِّة ، فَأََراُه آَدَم ،: ُموَسى قَالَ 
َوأَْسكََنَك َجنََّتُه ، :  قَالَ الَِّذي نَفََخ اللَُّه ِفيَك ِمْن رُوِحِه ، َوَعلََّمَك اَألْسَماَء كُلََّها ، َوأََمَر الَْمالَِئكَةَ َسَجُدوا لََك ، أَرَاُه

أََنا ُموَسى : َوَمْن أَْنَت ؟ قَالَ : فََما َحَملََك أَنْ أَْخَرجَْتَنا َوَنفَْسَك ِمَن الَْجنَِّة ؟ قَالَ : لَ نََعْم ، قَا: َوَخلَقََك بَِيِدِه ، قَالَ 
َعلْ َبيَْنَك أَْنَت الَِّذي كَلََّمَك اللَُّه ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ، لَْم َيْج: َنَعْم ، قَالَ : أَْنَت مُوَسى َنبِيُّ بَنِي إِْسرَائِيلَ ؟ قَالَ : ، قَالَ 

فََهلْ َوَجْدَت ِفي ِكَتابِ اللَِّه أَنَّ ذَِلَك كَاِئٌن ِفي ِكتَابِِه قَْبلَ أَنْ أُْخلََق ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : َوَبْيَنُه َرُسولًا ِمْن َخلِْقِه ؟ قَالَ 
  .فََحجَّ آَدُم ُموَسى: ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَبَِم َتلُومُنِي َعلَى َشْيٍء َسَبَق الْقََضاُء ِفيِه قَْبِلي : َبلَى ، قَالَ : 

  ُروَِي ِمْن َحدِيِث َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،

  َعْن ُعَمَر بِإِْسَناٍد فيه مقَالٌ
َبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ إَِسحَاَق اَألَزاِذيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ح َوأَْخ -٥٤٣

َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعنِ : ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ، قَاالَ 
َيا آَدُم : اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى ، فَقَالَ ُموَسى : بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّ

َتُه ، فََعلَْت َما فََعلَْت ، ، أَْنَت الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه ، َونَفََخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه ، وَأَْسكََنَك جَنََّتُه ، َوأَْسَجَد لََك َمالَِئكَ
أَْنَت ُموَسى الَِّذي َبَعثَكَ اللَُّه بِرِسَالَِتِه َوكَالَِمِه ، َوآَتاَك التَّْوَراةَ ، َوقَرََّبَك َنجِيا ، أَنَا : وَلََدَك ِمَن الَْجنَِّة ، قَالَ  َوأَخَْرْجَت

  فََحجَّ آَدُم ُموَسى: أَقَْدُم أَمِ الذِّكُْر ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

رََنا أَحَْمُد ْبُن ا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ْبنِ َحذْلَمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ح َوأَْخَبأَْخبََرَن -٥٤٤
يِّ ْبنِ ُرْسُتمٍ ح َوأَخَْبَرَنا الَْحَسُن ْبنُ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْهِد: ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُموَسى ، قَاالَ 

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا : َمْنُصورٍ اِإلَماُم بِِحْمَص ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، قَالُوا 
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : يِّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ الزُّْهرِ
  أَْنَت آَدُم الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيدِِه: احََتجَّ آَدُم ُموَسى ، فَقَالَ مُوَسى 

يُوُنُس ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، أَْخبََرَنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ْبنُ  َوأَْخبََرَنا أَُبو الطَّاِهرِ أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا -٥٤٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

أَْنَت آَدُم الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه ، َونَفَخَ : َوُموَسى ِعْنَد َربِّهَِما فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، فَقَالَ مُوَسى اْحَتجَّ آَدُم : وسلم 
أَْنتَ : ، فَقَالَ آَدُم ْرضِ ِفيَك ِمْن ُروِحِه ، َوأَْسَجَد لََك َمالَِئكََتُه وَأَْسكََنَك َجنََّتُه ، ثُمَّ أَْهَبطَْت النَّاَس بَِخِطيئَِتَك إِلَى اَأل
َبَك َنجِيا ، فَبِكَْم َوَجْدَت ُموَسى الَِّذي اْصطَفَاَك اللَُّه بَِرَساالَِتِه َوكَالَِمِه ، َوأَْعطَاكَ اَأللْوَاَح ِفيَها تِْبَيانُ كُلِّ َشْيٍء ، َوقَرَّ

َنَعْم ، : فََهلْ َوَجْدَت ِفيَها َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى ؟ قَالَ : ا ، قَالَ آَدُم اللََّه كََتَب التَّْوَراةَ قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي بِأَْرَبِعَني َعاًم



، قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي بِأَْرَبِعَني َسَن: قَالَ  ةً ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى فََتلُوُمنِي َعلَى أَنْ َعِملُْت َعَملًا كََتَبُه اللَُّه َعلَيَّ أَنْ أَْعَملَُه 
يِّ ، فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، َواللَّفْظُ ِليُوُنَس ، رََواُه ُعقَْيلٌ ، َواْبُن سَْعٍد ، َوقَالَ َمْعَمٌر َوغَْيُرُه َعنِ الزُّهْرِ: هللا عليه وسلم ا

  َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوقَالَ

  الزَُّبْيِديُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ
 ، َعْن َمْعَمرِ َنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، أَْخَبرََنا َعْبُد الرَّزَّاقِأَْخبََر -٥٤٦

َتحَاجَّ : لُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسو: َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ، قَالَ : ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ 
أَْنتَ : أَْنَت آَدُم الَِّذي أَغَْوْيتَ النَّاَس ، وَأَخَْرْجتَُهْم ِمَن الَْجنَِّة إِلَى اَألْرضِ ؟ فَقَالَ آَدُم : آَدُم َوُموَسى ، فَقَالَ ُموَسى 

َتلُومُنِي َعلَى أَْمرٍ قَْد كَانَ : َنَعْم ، قَالَ : ى النَّاسِ بِرِسَاالَِتِه ، فَقَالَ ُموَسى الَِّذي أَْعطَاُه اللَُّه كُلَّ َشْيٍء ، وَاْصطَفَاُه َعلَ
  كُِتَب َعلَيَّ أَنْ أَفَْعلَ ِمْن قَْبلِ أَنْ أُْخلََق ، فََحجَّ آَدُم ُموَسى

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َيْحَيى الرَّازِيُّ ، : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َوَعِليُّ ْبُن َنْصرٍ ، قَاالَ  -٥٤٧
 ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ِعيَسى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ

أَْنَت الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه ، َوأَْسكََنَك : الْتَقَى آَدُم َوُموَسى ، فَقَالَ مُوَسى : عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا : 
نَِّة ، فَقَالَ آَدُم َرْجَتَنا ِمَن الَْجَجنََّتُه ، َوأََمرَ الَْمالَِئكَةَ فََسَجُدوا لََك ، أَمََرَك أَنْ الَ َتأْكُلَ ِمَن الشََّجَرِة فَأَكَلَْت ِمْنَها ، وَأَْخ

َتلُوُمنِي َعلَى َشْيٍء َتجُِدهُ أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطَفَاَك اللَُّه بِرِسَاالَِتِه ، َوأَنَْزلَ َعلَْيَك التَّْوَراةَ ، َوكَلََّمَك َتكِْليًما ، أَْنتَ : 
فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، فََحجَّ آدَُم : ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي التَّْوَراِة قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماوَاِت َواَألْرَض ، قَالَ َرُس

  .ُموَسى
  بِي ُهَريْرَةََرَواُه اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَ

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َسْهلُ : انَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، قَاالَ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْم -٥٤٨
أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ  ، َعْن ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ

احَْتجَّ آَدُم َوُموَسى َعلَْيهَِما السَّالَُم َوذَكََر الَْحِديثَ ، رََواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي : صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
غَْيرُُهْم ، َوَرَواهُ َحمَّاٌد َوغَْيُرُه ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي ِهْنَد ِمْنُهمْ بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َويزِيُد ، َوعَْبُد الْوَهَّابِ َو

 َمْيُموٍن ، َوغَْيُرُهْم َعنِ َسلََمةَ ، َوَعْن َعمَّارِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َوَروَاُه اْبُن َعْوٍن ، َوِهَشاٌم ، َوَمْهِديُّ ْبُن
، َوَعْنُه اْبُن  ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َوَروَاُه أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ اْبنِ سِريِيَن

  َوْهبٍ

َبلٍ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْن -٥٤٩
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن زَكَرِيَّا الَْحلَقَانِيُّ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ : َجْعفَرٍ الَْوْدكَانِيُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، قَاالَ 

  نَّ اللََّه اْصطَفَى إِْبَراِهيَم بِالُْخلَِّة ، َواْصطَفَى ُموَسى بِالْكَالَمِ ، َواْصطَفَى ُمحَمًَّدا بِالرُّْؤيَِةإِ: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
الَْوَحاِظيُّ ،   َصاِلحٍأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيي ْبُن -٥٥٠

قَالَ أَْصحَاُب َرسُولِ : لَ َحدَّثََنا ُحدَْيُج ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، قَا
ِعيَسى كَِلَمةُ اللَِّه َورُوُحُه ، َوُموَسى الَِّذي كَلََّمُه َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِبَْراِهيمُ َخِليلُ اللَِّه ، َو: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 



وَلَُد آَدمِ كُلُُّهْم َتْحَت ِلوَاِئي َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوأََنا أَوَّلُ َمْن ُيفَْتُح لَُه بَاُب الَْجنَِّة : اللَُّه َتكِْليًما ، َماذَا أُْعِطيتَ أَْنَت ؟ قَالَ 
  َرَواُه إِسَْرائِيلُ

: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ : أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ، قَاالَ  -٥٥١
، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َشاِكرٍ أَُبو  َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ح وَأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْبْختَرِيِّ الرَّازِيُّ بِبَْغدَاَد

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ِمهَْرانَ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ : الَْبْختَرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّادُ ْبُن أَُساَمةَ ، قَاالَ 
َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ سَُيكَلُِّمُه َربُُّه لَْيَس بَْيَنُه : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ِتمٍ ، قَالَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحا

ُه فَالَ َيَرى إِالَّ َشْيئًا قَدََّمُه ، ِمْنَوَبْيَنُه تَْرُجَمانٌ َوالَ ِحجَاٌب ، فََيْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه فَالَ َيَرى إِالَّ شَْيئًا قَدََّمُه ، َوَيْنظُرُ أَْشأََم 
  َوَيْنظُُر أََماَمُه فَالَ َيَرى إِالَّ النَّاَر ، فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمرٍَة

ا ُمَسدَّدُ ْبُن ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْعقُوبَ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ، َحدَّثََن -٥٥٢
: يِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ َعْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعِد

  َحٍد إِالَّ سَُيكَلُِّمُه اللَُّه ، فَذَكََر الَْحدِيثََما ِمْنكُْم ِمْن أَ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َوَحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوأَْحَمدُ ْبُن ِعيَسى الْبَْيُروِتيُّ ، قَالُوا  -٥٥٣
ثََنا َيحَْيى ْبُن َحَجرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن َعِديِّ أَْحَمُد ْبُن شَُعْيبٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّ

ُه َتْرُجَمانٌ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ َسُيكَلُِّمُه اللَُّه لَْيَس َبْيَنُه َوبَْيَن: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َحاِتمٍّ ، قَالَ 
قَدََّم ِمْن َعَمِلِه ، َوَيْنظُُر َبْيَن َيَدْيِه فَالَ  ، فََيْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه فَالَ يََرى إِالَّ َما قَدََّم ِمْن َعَمِلِه ، َوَيْنظُُر أَْيَسَر ِمْنُه فَالَ َيَرى إِالَّ َما

َوَحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ الَْجَمِليُّ : اَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة ، قَالَ ُسلَْيَمانُ اَألْعَمُش َيَرى إِالَّ النَّارَ ِتلْقَاَء َوْجهِِه ، فَاتَّقُوا النَّ
زَِياَدةً ، يِه ، َوَزاُدوا ِفيِه ِمثْلَُه ، َوَزاَد ِفيِه َولَْو بِكَِلَمٍة طَْيَبٍة َرَواُه َوكِيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَعْمُرو ْبُن َحفْصٍ ، َعْن أَبِ

  َوَرَواهُ ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ُمْخَتصًِرا فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمرٍَة

َحدَّثََنا أَُبو  نِي أَبِي ،أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَمَر الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثَ -٥٥٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ : ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، وَاْبُن ُنَمْيرٍ ، قَالُوا 

لَْيسَ َبْيَنُه َوبَْيَنُه تُْرُجَمانٌ ، ثُمَّ َيْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه فَالَ َيَرى إِالَّ َما ِمْنكُْم إِالَّ َسُيكَلُِّمُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة : صلى اهللا عليه وسلم 
قَالَ َرُسولُ  ثُمَّ: َتْستَقْبِلُُه النَّاُر ، قَالَ َشْيئًا قَدََّمُه ، ثُمَّ َيْنظُرُ أَْيَسَر ِمْنُه فَالَ َيَرى إِالَّ َشْيئًا قَدََّمُه ، ثُمَّ َينْظُُر ِتلْقَاَء َوْجهِِه فَ

: فََمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُْم أَنْ يَِقَي َوْجَههُ النَّاَر َولَوْ بِِشقِّ َتْمَرٍة فَلَْيفَْعلْ ، قَالَ َوكِيٌع ِفي َحِديِثِه : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .لََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ سَُيكَلُِّمُه َربُُّه

  اَألْعَمشِ َوَزاَد ِفيِه َوالَ ِحجَاٌب َيْحُجبُُه َرَواُه أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ

اوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَع -٥٥٥
 ِء ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، أَنَّ ُسهَْيلَ ْبَن أَبِي َصاِلحٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيُِّزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْعالَ
، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ ، إِنِّي أُِحبُّ فُالًَنا فَأَِحبَُّه : إِنَّ اللََّه إِذَا أََحبَّ عَْبًدا َناَدى ، قَالَ ِلجِْبرِيلَ : صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

فَُيِحبُُّه أَْهلُ السََّماِء َوُيوَضُع لَُه الْقَُبولُ ِفي اَألْرضِ ، قَالَ : إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، قَالَ : فََيقُولُ ِلأَْهلِ السََّماِء 
الَْمَودَّةُ َبْيَن النَّاسِ ، رََواُه َعْبثٌَر ، َعنِ الَْعالَِء ، أَْخَبرََنا أَحَْمُد ْبُن : َما الْقَبُولُ ؟ قَالَ : فَقُلُْت : الَْعالَُء ْبُن الُْمَسيَّبِ 



ِء ِفي ثٌَر ، لَْم َيذْكُْر كَالََم الَْعالَُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْب
  آَخرِِه

 ، وَأَْخبََرَنا إِْسحَاُق ْبُن أَْخبََرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن سَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف -٥٥٦
مَ ْبنِ َجابِرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ح وَأَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيمَ إِبَْراهِيَم ْبنِ َهاِشمٍ األَذَْرِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهي

ْبنِ  َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن ُسهَْيلِ: ْبنِ َمْرَوانَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى ْبنِ إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، قَالُوا 
إِذَا أََحبَّ اللَُّه الَْعْبَد قَالَ ِلجِْبرِيلَ : أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َيا جِبْرِيلُ ، إِنِّي قَْد أَْحَبْبُت فُالًَنا فَأَِحبَُّه ، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ: 

اُس ْبُن طَاِلبٍ ، بََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َناِفعٍ الِْمْصُريُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد أَُبو َيزِيَد ، َحدَّثََنا َعبََّوأَْخ -٥٥٧
إِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًدا : ليه وسلم قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُسهَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع

ثُمَّ يَُناِدي ِفي السََّماِء ، إِنِّي قَْد أَْحبَْبُت فُالًَنا : فَُيِحبُّهُ جِبْرِيلُ ، قَالَ : إِنِّي قَْد أَْحبَْبُت فُالًَنا ، قَالَ : َدَعا جِْبرِيلَ ، فَقَالَ 
يُوَضُع لَهُ الْقَبُولُ ِفي اَألْرضِ ، َوإِذَا أَبَْغَض فَِمثْلَ ذَِلَك رََواُه َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن الَْماُجُشوِن  فََيِحبُّوَنُه ، ثُمَّ: فَأَِحبُّوُه ، قَالَ 

ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َورََواُه ا، َوَجرِيرُ ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن الُْمْخَتارِ ، َوعَاِصُم ْبُن ُعَمَر ، َوَحمَّاٌد ، َوَيْعقُوُب ، 
  يِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍَعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ دِيَنارٍ ، َعْن أَبِ

َسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُمو -٥٥٨
إِذَا : ه وسلم قَالَ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا علي

َيا جِْبرِيلُ ، إِنِّي أُِحبُّ َعْبِدي فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، فَُينَاِدي بَِها ِفي َحَملَِة الْعَْرشِ فَُيِحبُُّه َحَملَةُ : جِْبرِيلَ  أََحبَّ اللَُّه الَْعْبَد َناَدى
السَّابَِعِة ، ثُمَّ َيْنزِلُ َسَماًء َسَماًء الْعَْرشِ ، فََيْسَمُع أَْهلُ السََّماِء السَّابَِعِة لََغطَ أَْهلِ َحَملَِة الَْعْرشِ ، فَُيِحبُُّه أَْهلُ السََّماِء 
  ْهلُ اَألْرضِ ، َوالْبُْغُض ِمثْلُ ذَِلَكَحتَّى َيْنزِلَ إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا فَُيِحبُّهُ أَْهلُ َسَماِء الدُّْنَيا ، ثُمَّ يَْهبِطُ إِلَى اَألْرضِ فَُيِحبُُّه أَ

َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ : ُد ْبُن َحْمَزةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ يُوُنَس ، قَاالَ أَْخبََرَنا أَُبو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَّ -٥٥٩
ِه صلى اهللا قَالَ َرُسولُ اللَّ: ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

َه َجلَسُوا إِنَّ ِللَِّه َمالَِئكَةً َسيَّاَرةً فُُضلًا َيلَْتِمُسونَ َمجَاِلَس الذِّكْرِ ، فَإِذَا أََتْوا َعلَى قَْومٍ َيذْكُُرونَ اللَّ: عليه وسلم 
ِمْن أَْيَن جِئُْتْم ؟ : وا عََرُجوا إِلَى َربِّهِْم ، فََيقُولُ َوُهَو أَْعلَُم فَأَظَلُّوُهْم بِأَْجنَِحِتهِْم َما َبْينَُهْم َوَبْيَن السََّماِء الدُّْنَيا ، فَإِذَا قَاُم

َك ِمنْ جِئَْنا ِمْن ِعْنِد ِعَباٍد لََك ُيسَبُِّحوَنَك ، وََيْحَمُدوَنَك ، َوُيَهلِّلُوَنَك ، َوُيكَبُِّروَنَك ، وََيسَْتجُِريونَ بِ: فََيقُولُونَ 
فَكَْيَف لَْو َرأَْوُهَما فَقَْد : الَ ، فََيقُولُ : َوَهلْ َرأَْوا َجنَِّتي َونَارِي ، فََيقُولُونَ : نََّتَك ، فََيقُولُ اللَُّه َعذَابَِك ، َوَيْسأَلُونَ َج

قَْد غُِفَر لَُه ، : َعُهْم ، فََيقُولُ إِنَّ ِفيهِْم َرُجلٌ َمرَّ بِهِْم َوقََعَد َم: أَجَْرتُُهْم ِممَّا اسَْتجَاُروا ، َوأَْعطَْيُتُهْم َما َسأَلُوا ، فَُيقَالُ 
  .إِنَُّهُم الْقَْوُم الَ َيشْقَى بِهِْم َجِليُسُهْم

  ي هَُرْيرَةََرَواُه َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َوَعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َورََواُه اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِ

  َوَعْنُه َمْشُهوٌر
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َسعِيٍد ، : ْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعْبدََوْيِه ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ أَ -٥٦٠

مِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن َبْسطَامٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِس



إِنَّ ِللَِّه َمالَِئكَةً فُُضلًا َيْبَتُغونَ َمَجاِلَس الذِّكْرِ ، فَإِذَا َوَجدُوا : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
ى َيْملَئُوا َما َبيَْنُهْم وََبْيَن السََّماِء الدُّْنَيا َوالَ يََزالُونَ ُجلُوًسا َمَعُهْم َحتَّى َيَتفَرَّقُوا ، فَإِذَا َمْجِلًسا ِفيِه ِذكٌْر َجلَسُوا َمَعُهمْ َحتَّ

أََتيَْناَك ِمْن : ُتْم ، فََيقُولُونَ ِمْن أَْيَن جِئْ: َتفَرَّقُوا َصَعدُوا أَْو َعَرجُوا إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا فََيسْأَلُُهمُ اللَُّه َوُهَو أَْعلَُم ، فََيقُولُ 
: َوَما َيْسأَلُونِي ، قَالُوا : ِعْنِد ِعَباٍد لََك ِفي اَألْرضِ َيحِْمُدوَنَك َوُيَهلِّلُوَنَك َوُيكَبُِّروَنَك وَُيَسبُِّحوَنَك َوَيسْأَلُوَنَك قَالَ 

: كَْيَف لَُو َرأَْوا جَنَِّتي ، قَالُوا : الَ ، أَْي َربِّ فََيقُولُ : فََيقُولُونَ َوَهلْ َرأُوا َجنَِّتي ، : َيسْأَلُوَنَك َجنََّتَك ، فََيقُولُ 
: وََهلْ َرأَْوا نَارِي ، قَالَ : فََيقُولُ : ِمْن َنارَِك ، قَالَ : فََيقُولُونَ : َوِممَّ َيسَْتجِريُونِي ، قَالَ : َوَيسَْتجِريُوَنَك ، قَالَ 

  الَ يَا: فََيقُولُونَ 

قَْد غَفَْرُت لَُهْم َوأَْعطَْيُتُهْم َما : فََيقُولُ : َوَيْسَتغِْفُروَنَك ، قَالَ : َوكَْيَف لَوْ َرأَْوا نَارِي ، قَالُوا : فََيقُولُ : ، قَالَ  َربُّ
َولَُه قَْد غَفَْرُت ُهُم : ا َمرَّ فَقََعَد ، فََيقُولُ ِفيهِْم فُالَنٌ عَْبُدَك الْخَطَّاُء ، إِنََّم: َسأَلُوا َوأََجْرتُُهْم ِممَّا اْسَتَجارُوا ، فََيقُولُونَ 

  الْقَْوُم الَ َيْشقَى بِهِْم َجلِيسُُهْم
َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيْعقُوَب ، َوُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َعْمرٍو الطُّوِسيُّ ، قَاالَ  -٥٦١

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
قِ ، َوَيلَْتِمُسونَ أَْهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا إِنَّ ِللَِّه َمالَِئكَةً فُُضلًا َعْن كُتَّابِ النَّاسِ َيطُوفُونَ ِفي الطُُّر: صلى اهللا عليه وسلم 

دُّنَْيا ، فََيسْأَلُُهْم َربُُّهْم َوُهَو َوَجدُوا قَْوًما َيذْكُُرونَ اللََّه َتنَاَدْوا َهلَمُّوا إِلَى حَاجَاِتكُْم ، فََتُحفُُّهْم بِأَجْنَِحِتَها إِلَى َسَماِء ال
ُيكَبُِّروَنَك ، وَُيَسبُِّحوَنَك ، َوَيحَْمُدوَنَك ، َوُيَمجُِّدوَنَك ، وََيْسأَلُوَنكَ الَْجنَّةَ ، : ؟ َيقُولُونَ أَْعلَُم بِهِْم ، َما يَقُولُ ِعَباِدي 

  لَْو: قُولُونَ فََي: لَوْ أَنَُّهْم رَأُونِي قَالَ : فََيقُولُ : الَ َواللَِّه َما َرأَْوَك ، قَالَ : فََهلْ َرأَوْنِي ؟ فََيقُولُونَ : فََيقُولُ : قَالَ 
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ا َيْسأَلُونَ ؟ فَُيقَالُ : َيقُولُ : َرأَْوَك لَكَانُوا أََشدَّ لََك ِعَباَدةً ، َوأََشدَّ اْجتَِهاًدا ، َوأَكْثََر لََك َتْسبِيًحا ، قَالَ  : َم
ْو َرأَْوَها كَاُنوا أََشدَّ َعلَْيَها ِحْرًصا ، َوأََشدَّ لََها طَلًَبا ، لَ: كَْيَف لَْو َرأُوَها فََيقُولُونَ : َيْسأَلُوَنَك الَْجنَّةَ ، فََيقُولُ 

ةً ، فََيقُولُ  َما : َهلْ َرأَُوا النَّاَر ؟ فََيقُولُونَ : ِمَن النَّارِ ، فََيقُولُ : َوِممَّا َيَتَعوَّذَونَ ؟ فََيقُولُونَ : َوأَْعظََم ِفيَها َرغَْب
ْي: َرأَْوَها ، فََيقُولُ  قُولُونَ كَ لَْو َرأَْوَها كَاُنوا أََشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا ، َوأََشدَّ ِمْنَها فَْرقًا َوأََشدَّ لََها َمَخافَةً : َف لَْو َرأَْوَها ؟ فََي

ٌك ِمَن الَْمالَِئكَِة : ، فََيقُولُ  لَْيَس ِمْنُهْم ، إِنََّما َجاَء  ِفيهِْم فُالَنٌ: فَإِنِّي أُْشهُِدكُْم أَنِّي قَْد غَفَْرُت لََهْم ، فََيقُولُ َملَ
، َعْن أَبِي : ِلَحاَجٍة ، قَالَ اللَُّه  الَ َيْشقَى بِهِْم َجِليُسُهْم َرَوى أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َعْن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ 

، فَقَالَ َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَْو أَبِي َسِعيٍد ، َشكَّ اَألْعَمُش ، َوغَ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ: ْيُرُه لَْم َيُشكَّ ِفيِه 

ْبنِ إِْبَراِهيَم ، قَاالَ  -٥٦٢ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ : أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد 
، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى  النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ 

الْفَْجرِ ، َيْجَتِمُع َمالَِئكَةُ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِفي َصالَِة الْفَْجرِ َوَصالَِة الَْعْصرِ ، فََيْجَتِمُعونَ ِفي َصالَِة : اهللا عليه وسلم 
ِئكَةُ النََّهارِ َوَيثُْبُت َمالَِئكَةُ فََيْصَعُد َمالَِئكَةُ اللَّْيلِ َوَيثُْبُت َمالَِئكَةُ النَّهَارِ ، َوَيْجَتِمُعونَ ِفي َصالَِة الَْعْصرِ ، فََيْصَعُد َمالَ

، َوَتَركَْناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ: نَ كَْيَف َتَركُْتْم ِعَباِدي ؟ فََيقُولُو: اللَّْيلِ ، فََيْسأَلُُهْم َربُُّهْم    .أََتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ 
  َرَواُه َجرِيٌر َوغَْيُرُه ، َوأَُبو َعَواَنةَ

، َع -٥٦٣ ، قَالَ ْن َهأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ  مَّامٍ 
الَْمالَِئكَةُ َيَتَعاقَُبونَ ِفيكُْم ، َمالَِئكَةٌ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : 

رِ ، ثُمَّ َيْعُرُج إِلَْيِه الَِّذيَن َباُتوا ِفيكُْم ، فََيْسأَلُُهمْ بِاللَّْيلِ َوَمالَِئكَةٌ بِالنََّهارِ ، َوَيْجَتِمُعونَ ِفي َصالَِة الْفَْجرِ َوَصالَِة الَْعْص
، َوأََتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ: َربُُّهْم َوُهَو أَْعلَُم بِهِْم كَْيَف َتَركُْتْم ِعَباِدي ؟ فََيقُولُونَ    َتَركَْناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ 

َق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسَحاَق الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَا -٥٦٤
، َوَحجَّاُج ْبُن : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، قَالَ  ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ  َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر 

اِضي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسِعيٍد الْقَ: ِمْنَهالٍ ، قَالُوا 
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن : َيةَ َوَوِكيٌع ، قَالُوا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َوأَُبو ُمَعاوِ

، َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ َعْبُد َربِِّه ْبُن َناِفعٍ : ِمْهَرانَ اَألْعَمُش ، قَالَ  ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ 
َحدَّثََنا َرُسولُ : ا اَألْعَمُش ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ َحدَّثََن: وَعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، قَاالَ 

ِه أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َيكُونُ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو الصَّاِدُق الَْمْصُدوُق  إِنْ َخلَْق أََحِدكُْم ُيْجَمُع ِفي َبطْنِ أُمِّ
ُه ، : َيقُولُ قَةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيكُونُ ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيْبَعثُ اللَُّه إِلَْيِه َملَكًا بِأَْرَبعِ كَِلَماٍت ، فََعلَ اكُْتْب أََجلَ

، فَإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ ُه ، َوَشِقيٌّ أَْو َسِعيٌد    َورِْزقَُه ، َوَعَملَ



ِه الِْكَتاُب الَِّذي قَْد َسَبَق فََيبَِعَملِ أَْهلِ الَْج ْخِتُم لَُه بَِعَملِ نَِّة حَتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْجنَِّة إِالَّ ِذرَاٌع ، فََيْغِلُب َعلَْي
ونُ َبْيَنُه َوَبْيَنَها إِالَّ ِذَراٌع ، فََيْغِلُب َعلَْيِه أَْهلِ النَّارِ ، فََيْدُخلُ النَّاَر ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َحتَّى َما َيكُ

َماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، الِْكَتاُب الَِّذي قَْد َسَبَق فََيْخِتُم لَُه بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، لَفْظُ َحِديِث أَْحَمَد ْبنِ َعِليٍّ ، َرَواُه َج
ْسُعوٍد ، َوُحذَْيفَةُ ْبُن أَُسْيٍد ، َوَعْنُه أَُبو الزَُّبْيرِ ، َوِعكْرَِمةُ ْبُن َخاِلٍد ، َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َوَرَواُه أَُبو الطُّفَْيلِ َعنِ اْبنِ َم

: قُولُ َسِمْعُت َخاِلي ُمَحمََّد ْبَن َيزِيَد ، َي: َسِمْعُت الَْعبَّاَس ْبَن الْفَْضلِ اَألْنَماِطيَّ ، َيقُولُ : ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَالَ 
ُه أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، أَْو َعِليٌّ َوَرُجلٌ كَانَ ي الَْمَنامِ َوَمَع ُيكَنَّى أََبا َيْعقُوَب  َرأَْيُت رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِف

ا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا  َيا أََبا َيْعقُوَب: الَْحْضَرِميَّ ، أََصاَبُه ِفي َوْجهِِه ذَاَك الرِّيُح الَْخبِيثُ ، فَقُلُْت  ، َها ُهَن
ا اْبُتِلَي قُلُْت : عليه وسلم  ، : أُْعطَى بَِم ، َعْن َعْبِد اللَِّه  َيا َرُسولَ اللَِّه ، َحدَّثََنا َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ 

  َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ 

َس َو الصَّاِدُق الَْمْصُدوُق ، قَالَ َعلَْيِه َو ، : لََّم َوُه أََنا َوالَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو َحدَّثُْت اْبَن َمْسُعوٍد ، فََرِحَم اللَُّه َعْبَد اللََّه 
  َوَرِحَم َزْيَد ْبَن َوْهبٍ ، َوَرِحَم َمْن ُيَحدِّثُ َبْعَدُه

السَّاِمرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اللَِّه الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ،  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه -٥٦٥
ى اهللا ، َعنِ النَّبِيِّ صل َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

قُولُ : إِنَّ اللََّه َوكَّلَ أَو ُيوِكلُ بِالرَِّحمِ َملَكًا َوَيقُولُ : عليه وسلم ، قَالَ  ُه ، : َيا َربِّ َما أَكُْتُب ؟ فََي اكُْتْب أََجلَ
  َورِْزقَُه ، َوَشِقٌي أَْو َسِعيٌد ، َهذَا أَْو َنْحَوُه

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا أَْسَباطُ ْبُن : َوَعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ  أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، -٥٦٦
 َسأَلَْنا َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد ،: ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َمْسُروقِ ْبنِ اَألْجَدعِ ، قَالَ 

أََما إِنَّا قَْد َسأَلَْنا َعْن ذَِلَك ، َيْعنِي َرُسولَ اللَِّه : َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا ، فَقَالَ : َعْن قَْوِلِه 
، فَقَالَ  ُمَعلَّقَةٌ بِالَْعْرشِ ، َتْسَرُح ِفي الَْجنَّةِ  إِنَّ أَْرَواَحُهْم ِفي أَْجَواِف طَْيرٍ ُخْضرٍ لََها قََناِديلُ: صلى اهللا عليه وسلم 

َهلْ َتْشَتُهونَ َشْيئًا فَأَزِيُدكُُموُه ؟ : َحْيثُ َتَشاُء ، ثُمَّ َتأْوِي إِلَى ِتلَْك الْقََنادِيلِ ، فَاطَّلََع َعلَْيهِْم َربُُّهْم اطِّالََعةً ، فَقَالَ 
ا َرأَْوا أَنَُّهْم الَ ُيْتَركُوا أَنْ َيسْأَلُوا ، قَالُوا َوَما َنْشَتهِي َوَنْحُن َنْسَرُح : قَالُوا  َتُردُّ : ِفي الَْجنَِّة َحْيثُ َنَشاُء ، فَلَمَّ

  أَْرَواَحَنا ِفي أَْجَساِدَنا ، فَُنقَْتلُ ِفي َسبِيِلَك َمرَّةً أُْخَرى ، فَلَمَّا َرأَى لَْيَس لَُهْم َحاَجةً ُترِكُوا

ْبُن ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ح َوأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد -٥٦٧
ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن: ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، قَاالَ 

، أَنَُّه قََرأَ  ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه  ي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَحَْياٌء : َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمرَّةَ  َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِف
ُجِعلَْت ِفي أَْجَواِف طَْيرٍ : ا قَْد َسأَلَْنا َعْن ذَِلَك ، َيْعنِي أَْرَواَح الشَُّهَداِء ، فَِقيلَ أََما إِنَّ: ِعْنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُونَ ، فَقَالَ 

َع َعلَْيهِْم َربُُّهْم  : اطِّالََعةً ، فَقَالَ ُخْضرٍ َتأَْوي إِلَى قََناِديلَ َتْحَت الْعَْرشِ ، َتْسَرُح ِمَن الَْجنَِّة َحْيثُ َشاَءْت ، فَاطَّلَ
َتُردُّ أَْرَواَحَنا ِفي أَْجَساِدَنا فَُنقَْتلُ : لْ َتْسَتزِيُدونَ َشْيئًا فَأَزِيُدكُْم ؟ فَلَمَّا َرأَْوا أَنَُّهْم الَُبدَّ لَُهْم ِمْن أَنْ َيْسأَلُوُه ، قَالُوا َه

  ِفي َسبِيِلَك َمرَّةً أُْخَرى



ةَ ، قَاالَ َوأَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب ، َوُمَحمَّ -٥٦٨ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َشاِكرٍ : ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َحْمَز
مٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن إِْسَحاَق ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْح : ةَ ، َعْن أَْنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِل

َوإِنَّ جِْبرِيلَ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه أَنَُّهْم قَْد : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ َسرِيَّةً فَقُِتلُوا  أَنّ
  أَنَّا قَْد لَِقيَنا َربََّنا فََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضانَاَبلُِّغوا أَقَْواَمَنا : قَْد كُنَّا َنقَْرأُ : لَقُوا َربَُّهْم فََرِضَي َعْنُهْم َوأَْرَضاُهْم ، قَالَ أََنٌس 

، أَْخَبَرنِي أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن -٥٦٩  َوْهبٍ 
، َيقُولُ : ةَ َحدَّثَُه ، قَالَ َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ أََبا ُعَشاَن َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو 

، َيقُولُ  ْوَم الِْقَياَمِة الَْجنَّةَ فََتأِْتي بُِزْخُرِفَها َوزِيَنِتَها ، فََيقُولُ : اهللا عليه وسلم  يَن أَْيَن ِعَباِد الَِّذ: إِنَّ اللََّه لََيْدُعو َي
ذَابٍ َوالَ ِحَسابٍ ، قَاَتلُوا ِفي َسبِيِلي ، َوقُِتلُوا َوأُوذُوا ُوَجاَهُدوا ِفي َسبِيِلي ، اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ، فََيْدُخلُوَنَها ، بَِغْيرِ َع

لنََّهاَر ، َمْن َهُؤالَِء الَِّذيَن آثَْرَتُهْم َعلَْيَنا ؟ َربََّنا َنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك اللَّْيلَ َوا: َوَتأِْتي الَْمالَِئكَةُ فََيْسُجُدونَ فََيقُولُونَ 
ْم بَِما َهُؤالَِء ِعَباِد الَِّذيَن قَاَتلُوا ِفي َسبِيِلي ، فََيْدُخلُ َعلَْيهُِم الَْمالَِئكَةُ ِمْن كُلِّ َبابٍ ، َسالٌَم َعلَْيكُ: فََيقُولُ الرَّبُّ 
  .َصَبْرُتْم إِلَْيِه

، َرَواُه َعْنُه َهذَا إِْسَناٌد َصِح يٌح َعلَى َرْسمِ أَبِي ِعيَسى ، َوالنََّساِئيِّ ، َوأَُبو ُعَشاَنةَ اْسُمُه َحيُّ ْبُن ُيْؤِمَن ِمْصرٌِي 
  َجَماَعةٌ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق أَُبو َبكْرٍ الصََّغانِيُّ ح َو -٥٧٠ أَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنِ أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثَنَا : ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسِعيٍد الْقَاِضي الِْحْمِصيُّ ، قَاالَ 

ثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُعَبْيٍد الُْمكِْتبِ ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّ
ا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فََضَحَك ، فَقَالَ : الْفُقَْيِميِّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  : كُنَّ

َيا َربِّ أَلَْم َتجِْرنِي : ِمْن ُمَخاطََبِة الَْعْبِد َربَُّه ، َيقُولُ : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : ُك ؟ قُلُْت َهلْ َتْدُرونَ ِممَّا أَْضَح
كَفَى بَِنفِْسَك فََيقُولُ : فَإِنِّي الَ أُجِيُز َعلَى َنفِْسي إِالَّ َشاِهًدا ِمنِّي ، قَالَ : َبلَى ، قَالَ : َيقُولُ : ِمَن الظُّلْمِ ، قَالَ 

، َوُيقَالَ ِلأَْركَانِِه : الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا ، َوبِالِْكَرامِ الْكَاِتبَِني َعلَْيَك ُشُهوًدا ، قَالَ  اْنِطِقي فََتْنِطُق : فَُيْخَتَتُم َعلَى ِفيِه 
ُبْعًدا لَكُنَّ َوُسْحقًا ، َعْنكُنَّ كُْنُت أَُناِضلُ ، َرَواِه : َيقُولُ فَ: ثُمَّ ُيَخلِّي َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَالَمِ ، قَالَ : بِأَْعَماِلِه ، قَالَ 

  َشرِيُك بُن الُْمكِْتبِ

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد : أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َجاِمعٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ بُِبَخاَرى ، قَاالَ  -٥٧١
وُسُف ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا لَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِمْنَهالٍ ح َوأَْخَبرََنا الُْحَسْيُن ْبُن َجْعفَرٍ الزَّيَّاُت بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُيا

، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه: أََسُد ْبُن ُموَسى ، قَاالَ  ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي َصالَحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
َيا اْبَن آَدَم ، أَلَْم أَْحِملَْك َعلَى : َيقُولُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

قُولُ اللَُّه : َبلَى ، قَالَ : فََيقُولُ : َك َتْرأَُس َوَتْرَبُع ، قَالَ الْخَْيلِ َواإلِبِلِ ، َوأَُزوِّْجَك النَِّساَء ، َوَجَعلُْت فَأَْيَن ُشكُْر : فََي
  ذَِلَك ؟



رٍو ، قَاالَ  -٥٧٢ َحدَّثََنا َتِميُم ْبُن ُمَحمٍَّد : أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف ، َوُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َعْم
: ْيَرةَ ، قَالَ يُّ ، أَْخبََرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، أَْخَبَرَنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرالطُّوِس

ْجَعلْ لََك َمالًا َوَولًَدا ، أَلَْم أَ: ُيْؤَتى بِالرَُّجلِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيقُولُ اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
َهلْ ظََنْنَت : َبلَى َيا َربِّ ، قَالَ : فََيقُولُ : َسخَّْرُت لََك اَألْنَعاَم ، َوالَْخْيلَ ، َواإلِبِلَ ، َوأَذَُرَك َترْأَُس َوَتْرَبُع ، قَالَ 

، قَالَ : فََيقُولُ : أَنََّك َتلْقَانِي َيْوَمَك َهذَا ، قَالَ  ِه ، َوُيقَالُ ِلفَْخِذِه فَ: َنَعْم  فَذَِلَك : اْنِطِقي ، قَالَ : ُيْخَتُم َعلَى ِفي
، َوَرَوى َماِلُك ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، الَِّذي ُيْعذَُر ِمْن َنفِْسِه َوُيْغَضُب َعلَْيِه 

، فََيقُولُ : إِنََّك ُمالَِقيِّ ، فََيقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم ، إِلَى قَْوِلِه  وَعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ الَْيْوَم أَْنَساَك : الَ 
  .كََما َنَسْيَتنِي

ُه   َرَواُه اْبُن َخْزَيَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيِّ ، َعْن

ْبنِ ُيوُسَف اَألَصمُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب -٥٧٣
َنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َوأَبِي ِعْمَرانَ الَْجْونِيِّ ، َعْن أَ

َيْخُرُج ِمَن النَّارِ أَْرَبَعةٌ ُيْعَرُضونَ َعلَى اللَِّه ، فَُيْؤَمُر بِهِْم إِلَى النَّارِ فََيلَْتِفُت آِخُرُهْم : لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ا
  ُيَنجِّيِهأَْي َربِّ ، قَْد كُْنُت أَْرُجو إِذْ أَْخَرْجَتنِي ِمْنَها أَالَّ ُتِعيدَنِي ِفيَها ، فَ: فََيقُولُ 

ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَم -٥٧٤
َنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد َجِميًعا ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، : ُيوُنَس ْبنِ ُيوُسَف ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
رِفََها ، فَقَالَ لَُه إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ ُيقَْضي ِفيِه َيْوَم الْ: َيقُولُ  ُه فََع : ِقَياَمِة ثَالَثَةٌ ، َرُجلٌ اسَْتْشَهَد فَأََتى اللَُّه بِِه فََعرَّفَُه نَِعَم

، قَالَ  كَذَْبَت ، َولَِكنََّك قَاَتلَْت ِلُيقَالَ فُالَنٌ َجرِيٌء ، : قَاَتلُْت ِفي َسبِيِلَك َحتَّى اْسَتْشَهْدُت ، قَالَ : َوَما َعِملَْت 
ُه ، َوقََرأَ الْقُْرآنَ ِقيلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجهِِه إِلَى النَّارِ ، َوأََتي اللَُّه بَِرُجلٍ قَْد َتَعلََّم الْقُْرآنَ  قَْد َوَعلََّم

، فَُيقَالُ لَُه  ُه نَِعَمُه فََعرِفََها  ا َعِملَْت ، قَالَ : ، فََعرَّفَ لَْم َوَعلَّْمُتُه ِفيَك ، َوقََرأُْت الْقُْرآنَ ِفيَك ، فَُيقَالُ َتَعلَّْمُت الِْع: فََم
، ِلُيقَالَ :  فُالَنٌ َعاِلٌم ، َوفُالَنٌ قَارٌِئ ، َوقَْد ِقيلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجهِِه : كَذَْبَت ، َولَِكنََّك َتَعلَّْمَت 

  ْد أَْعطَاُه اللَُّه ِمْن أَْنَواعِإِلَى النَّارِ ، َوأََتي بَِرُجلٍ قَ

، فَُيقَالُ لَُه  ُه نَِعَمُه فََعَرفََها  ، قَالَ : الَْمالِ كُلِِّه ، فََعرَّفَ ا َتَركُْت َشْيئًا ِمْن َسبِيلٍ ُتِحبُّ أَنْ ُيْنفََق : َما َعِملَْت ِفيَها  َم
ْن أََرْدَت أَنْ ُيقَالَ َجوَّاٌد ، َوقَْد ِقيلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى كَذَْبَت ، َولَِك: ِفيَها إِالَّ أَْنفَقُْت ِفيَها ، فَُيقَالُ 

ا   َوْجهِِه إِلَى النَّارِ َرَواُه َخاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َوُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َوالنَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ أمت من هذ
لزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َيزِيَد أَُبو َيزِيَد ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َجْعفَرٍ ا -٥٧٥

، أَنَُّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم   ُيْؤَتى بِأَْنَعمِ: قَالَ  َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 
َدَم ، َهلْ أََصْبَت َنِعيًما قَطُّ : أَْصبُِغوُه َصْبَغةً ِفي النَّارِ ، فََيقُولُ : النَّاسِ كَانَ ِفي الدُّنَْيا َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيقُولُ  َيا اْبَن آ

ةَ َعْينٍ الَ َوِعزَِّتَك َما : ، َهلْ َرأَْيَت قُرَّةَ َعْينٍ ؟ َهلْ َرأَْيَت ُسُروًرا قَطُّ ؟ فََيقُولُ  َرأَْيُت َخْيًرا ، َوالَ ُسُروًرا ، َوالَ قُرَّ



: أَْصبُِغوُه َصْبَغةً ِفي الَْجنَِّة ، فََيقُولُ : ُردُّوُه ، َوُيْؤَتى بِأََشدِّ النَّاسِ كَانَ َبالًَء ِفي الدُّْنَيا َوُجْهًدا ، فََيقُولُ : ، فَُيقَالُ 
، َهلْ َرأَْيَت ُبْؤًسا قَطُّ قُولُ  َيا ْبَن آَدَم    الَ َيا َربِّ: ؟ فََي

َسٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبُن َحبِيبٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َمَعلَّى ْبُن أَ -٥٧٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن

َماٍء بِالطَّرِيقِ َيْمَنُع اْبَن  ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ، َرُجلٌ َعلَى فَْضلِ: 
، َوَرُجلٌ أَالسَّبِيلِ ، َوَرُجلٌ َبا ةً َيَع إَِماًما الَ ُيبَايُِعُه إِالَّ ِللدُّْنَيا ، فَإِنْ أَْعطَاُه ِمْنَها َرِضَي ، َوإِنْ لَْم ُيْعِطِه َسِخطَ  قَاَم ِسلَْع

  َبْعَد الَْعْصرِ ، فََحلََف بِاللَِّه أَنَُّه أََخذََها بِكَذَا َوكَذَا ، فََجاَء َرُجلٌ فََصدَّقَُه فَاْشَتَراَها

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْب -٥٧٧ ُد اللَِّه ْبُن ُموَسى 
، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَر قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : ْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اَألْعَمشِ 

اًما الَ ُيَبايُِعهُ ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيَزكِّيهًِم ، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ، َرُجلٌ َباَيَع إَِم: اهللا عليه وسلم 
َوإِالَّ لَْم َيِف لَُه ، َوَرُجلٌ َباَيَع ِسلَْعةً َبْعَد الَْعْصرِ ، فََحلََف بِاللَِّه لَقَْد : ُيرِيُد َوفَّى لَُه  إِالَّ ِللدُّْنَيا ، إِنْ أَْعطَا لَُه ِمْنَها َما

  ُه اْبَن السَّبِيلَِولَْم ُيْعِط بَِها َما قَالَ ، َوَرُجلٌ َعلَى فَْضلِ َماٍء بِالطَّرِيقِ َيْمَنُع: أَْعطَى بَِها كَذَا َوكَذَا ، فََصدَّقَُه فَأََخذََها 

ةُ ، َوأَْحَمُد ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ح َوأَْخَبَرَنا َخْيثََم -٥٧٨
ِد ْبنِ اَألْزَهرِ ، قَالُوا  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، : ثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَاالَ َحدَّ: ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ

، َعْن َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َواْب ُن طَاُوسٍ 
أَْرَسلَ اللَُّه َملََك الَْمْوِت إِلَى ُموَسى ، فَلَمَّا َجاَءُه : َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،

ُه ، فََرَجَع إِلَى َربِِّه ، فَقَالَ لَُه  ُه ، : أَْرَسلَْتنِي إِلَى َعْبٍد الَ ُيرِيُد الَْمْوَت ، قَالَ : فَقَأَ َعْيَن ُه فََردَّ اللَُّه َعْيَن اْرَجْع : قَالَ لَ
ُه َما غَطَّْت َيُدُه بِكُلِّ َشْعَرٍة َسَنةً ، قَالَ : إِلَْيِه ، فَقُلْ لَُه  ْتنِ ثَْورٍ ، فَلَ ثُمَّ : أَْي َربِّ ، ثُمَّ َمْه ، قَالَ : ِلَيَضْع َيَدُه َعلَى م
ْرضِ الُْمقَدََّسِة َرْمَيةً بَِحَجرٍ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه فََسأَلَ اللََّه أَنْ ُيْدنَِيُه ِمَن اَأل: فَالْآنَ : الَْمْوُت ، قَالَ 

َرْيَرةَ ، َوقَْولُُه فَلَْو كُْنُت ثَمَّ لَأََرْيُتكُْم قَْبَرُه بَِجْنبِ الطَّرِيقِ َتْحَت الْكَِثيبِ اَألْحَمرِ َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن أَبِي ُه: وسلم 
ُه ِممَّا    َسكََتفَقَأَ َعْيَن

فَقَأَ َعْيَن ُحجَِّتِه ، َواْحَتجَّ : َعْنُه ُرَواةُ الْآثَارِ ، َوُروَِي َهذَا الَْحِديثُ َعلَى التَّْصِحيحِ ، َوَسِمْعُت َمْن َيذْكُُر أَنَّ َمْعَناُه 
ِةأََن: بِقَْولِ أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ    ا فَقَأُْت َعْيَن الِْفْتَن

رٍ -٥٧٩ و ، َحدَّثََنا َيْحَيى أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْم
َنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي ُمَزرٍَّد ، َعْن أَبِي الُْحَبابِ َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، ْبُن َصاِلحٍ الَْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َحدَّثَ

ا فََرغَ ِمْنُهْم قَاَمِت الرَِّحُم ، : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َخلََق اللَُّه الَْخلَْق فَلَمَّ
ْه ، فَقَالَْت : فَقَالَ  ، َوأَقْطََع َمْن : َهذَا َمقَاُم الَْعاِئِذ ِمَن الْقَِطيَعِة ، قَالَ : َم َنَعْم ، أَالَ َتْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمْن َوَصلَِك 

ْيُتْم إِنْ فََهلْ َعَس: َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم : ثُمَّ َيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ : فَذَِلَك لَِك ، قَالَ : َبلَى ، قَالَ : قَطََعِك ، قَالَْت 
  َتَولَّْيُتْم أَنْ ُتفِْسدُوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم



أَْخَبَرنِي أَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ ، : أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب َمرَّةً أُْخَرى ، قَالَ  -٥٨٠
ِه بِالَلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي ُمَزرٍَّد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَّ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن

ُه َعزَّ َوَجلَّ ِللرَِّحمِ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َع َم: قَالَ اللَّ ْن قَطََعِك ، أَالَ َتْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمْن َوَصلَِك ، َوأَقْطَ
فََهلْ َعَسْيُتْم الَْحِديثَ ، َرَواُه خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َواْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َعْن : قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ، َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم 

  ُسلَْيَمانَ

ُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا أَُبو َمْس -٥٨١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي الُْمَزرِِّد ، َحدَّثََنا َعمِّي َسِعيُد ْبُن َيَسارٍ أَُبو الُْحبَابِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَر

ُه الرَِّحَم ، فَقَاَمْت ، فَقَالَْت لَ: صلى اهللا عليه وسلم  ِه ، فََخلََق ِمْن َدَم فََضلَ ِمْن ِطيَنِت اُم : مَّا َخلََق اللَُّه آ َهذَا َمقَ
، ثُمَّ قََرأَ : الَْعاِئِذ بَِك ، فَقَالَ  ، َوأَقْطََع َمْن قَطََعِك  َولَّْيُتْم أَنْ فََهلْ َعَسْيُتْم إِنْ َت: أَالَ َتْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمْن َوَصلَِك 

ا ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم ، َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك ، َوَحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوغَْيُرُهَم
  أَبِي ُمَزرٍَّد

، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسِعيِد ْبنِ النُّْعَماِن الطََّرُسوِسيُّ ، َحدَّثََنا  أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم -٥٨٢
، َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الَْحَسنِ ، أَُبو َعْبِد اللَِّه الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا  أََحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َحْمَزةَ ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ 

ِة الثَّقَِفيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي : لُْحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ا انَ ْبنِ الُْمِغَري َحدَّثََنا إِْسَراِئيلُ ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ُعثَْم
، قَالَ  انَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيْعرُِض َنفَْس: الَْجْعِد ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه  : ُه بِالَْمْوقَِف ، َوَيقُولُ كَ
  .إِنَّ قَُرْيًشا قَْد َمَنُعونِي أَنْ أَُبلِّغَ كَالََم َربِّي
  َرَواُه أَُبو الزَُّبْيرِيِّ ، َوغَْيُرُه ، َعْن إِْسَراِئيلَ

ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أََحْمُد ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ َيْعقُوَب الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٥٨٣
َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َوقَاالَ  ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا

اِء ْبنِ َيَسارٍ َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ  الصَّوَّاُف ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَ
ا ُنَصلِّي َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ َعطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ إِ: ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ السُّلَِميِّ ، قَالَ  لَى كُنَّ

َرَمانَِي الْقَْوُم بِأَْبَصارِِهْم ، فَقُلُْت : َجْنبِي ، فَقُلُْت  َواثُكْلِ أُمِّيَّاُه َما ِلي أََراكُْم َتْنظُُرونُ إِلَيَّ َوأََنا : َيْرَحُمَك اللَُّه ، فَ
ا َرأَْيُت ذَِلَك َسكَتُّ ، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه أَُصلِّي ، فََجَعلُوا َيْضرُِبونَ بِأَْيِديهِْم َعلَى أَفَْخاِذِهْم ُيْصِمُتوَننِي ، فَلَمَّ

، َو ا ِمْنُه  ُه َوالَ َبْعَدُه أَْحَسَن َتْعِليًم اللَِّه َما كََهَرنِي ، صلى اهللا عليه وسلم َصالََتُه ، فَبِأَبِي ُهَو َوأُمِّي ، َما َرأَْيُت قَْبلَ
َيْصلُُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن كَالَمِ النَّاسِ ، إِنََّما الصَّالَةُ بِقَِراَءِة الْقُْرآِن ، َوالتَّْسبِيحِ ،  إِنَّ َهِذِه الصَّالَةَ الَ: َولَِكنَُّه قَالَ 

  َوالتَّْحِميِد ، َوالتَّْمجِيِد

، قَاالَ  -٥٨٤ َرنِي أَبِي ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ، أَْخَب: أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب 
، قَا ُر ْبُن أَبِي َسلََمةَ  أَْخَبَرَنا اَألْوَزاِعيُّ ، : الَ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْهِديِّ ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْم

كُْنُت : بِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ ، قَالَ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَ



َيْرَحُمَك اللَُّه ، فََحَدقَنِي الْقَْوُم : أَُصلِّي َخلَْف َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فََعطََس َرْجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، فَقُلُْت 
 ْبُن َواثُكْلِ أُمِّيَّاُه َما لَكُْم َتْنظُُرونَ إِلَيَّ ، َوأَْخَبرََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق: لُْت بِأَْبصَارِِهْم ، فَقُ

ْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِهالَلِ إِْبَراهِيُم َشاذَانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ يَزِيُد ْبُن َحْربِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َي
ةَ ْبنِ الَْحكَمِ ، قَالَ  َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاوَِي

َر َنْحَوُه أه   وسلم إِذْ َعطََس َرُجلٌ ، فَذَكَ

َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُنَعْيمٍ : ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ أَْخَبَرَنا َع -٥٨٥
دَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ ْبنِ َمنِيعٍ ، َح

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َجِميًعا ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ذَرٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  َوَما َنَتَنزَّلُ إِال بِأَْمرِ َربَِّك: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َما لََك الَ َتُزوُرَنا أَكْثََر ِممَّا َتُزوُرَنا ، فَأَْنَزلَ: قَالَ ِلجِْبرِيلَ 

ٍد الَْحلْوِيُّ ، قَاالَ  -٥٨٦ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ : أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َوَجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّ
ةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َساِلمٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا : لَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِم

 عليه ى ُمَحمٍَّد صلى اهللاأُْنزِلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً ِمَن اللَّْوحِ الَْمْحفُوِظ إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا ، ثُمَّ أَنَْزلَُه جِْبرِيلُ َعلَ
ِه ا قَالَ الُْمْشرِكُونَ َوأَدَّْوا َعلَْي   وسلم َبْعُد ، فَكَانَ ِفيِه َم

، َحدَّثََنا َيزِيُد  -٥٨٧ ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد زَِياٌد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْرَوانَ 
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َداُوُد ْبُن أَبِ أُْنزِلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا ِفي لَْيلَِة : ي ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ 

َرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه ، َرَواُه َوال َيأُْتوَنَك بَِمثَلٍ إِال جِئَْناَك بِالَْحقِّ ، َو: الْقَْدرِ ، َوَنَزلَ َبْعُد ِفي ِعْشرِيَن َسَنةً ، َوَنَزلَْت  قُْرآًنا فَ
، فَقَالَ  ، فَقَالَ ِفيِه : ُوَهْيٌب ، َعْن َداُوَد  أَْحَدثَُه : كَانَ َيْنزِلُ اَألوَّلَ فَاَألوَّلَ ، َوقَالَ َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َداُوَد 

  ْن َربِّهِْم ُمْحَدٍثِمْن ِذكْرٍ ِم: بِالَْوْحي حَتَّى ُجِمَع َيْعنِي بِقَْوِلِه 
يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْجوَّاُد بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِ -٥٨٨

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّ أُْنَزلَ : ثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ 
َوَجلَّ إِذَا أََراَد أَنْ ُيْحِدثَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً ِمَن السََّماِء الَْعلَْياِء إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ِفي َرَمَضانَ ، َوكَانَ اللَُّه َعزَّ 

ْسِلُم ْبُن َعْبِد اللَِّهَشْي   ئًا أَْحَدثَُه َيْعنِي بِالَْوْحي ، َرَواُه َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َوُم

، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد زَِياٌد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّ -٥٨٩ ِه ْبنِ َمْهلٍ 
ٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ : َحَسُن ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَالُوا َوالْ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن َهمَّامٍ ، أَْخَبَرَنا َمْعَم

ةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َو إِالَّ أَنْ َيْدُخلَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَ: َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَب ْجَوَد النَّاسِ ، فََما ُه
  .َرَمَضانُ فَُيَدارُِسُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم الْقُْرآنَ ، فَلَُهَو أَْجَوُد ِمَن الرِّيحِ الُْمْرَسلَِة

رٍ ْعَم   َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َم

ْعِقلٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ح أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َم -٥٩٠
ُعثَْمانَ اُر ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن َوأَْخَبَرَنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الُْحلَْيِميُّ بَِمْرَو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الَْمْوَجِة الْفَزَّ



ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ،  ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن الُْمَباَرِك َجِميًعا ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه
اسِ ، َوكَانَ أَْجَوَد َما َيكُونُ ِفي َرَمَضانَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَْجَوَد النَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

فَلََرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : ِحَني َيلْقَاُه جِْبرِيلُ ، َوكَانَ جِْبرِيلُ َيلْقَاُه ِفي كُلِّ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ فَُيَدارُِسُه الْقُْرآنَ ، قَالَ 
  .َسلَِةعليه وسلم أَْجَوُد بِالَْخْيرِ ِمَن الرِّيحِ الُْمْر

، َوإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َواْبُن أَبِي َعِتيقٍ     َوغَْيُرُهْمَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد الزَُّبْيرِيُّ ، َوُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ 

ُد ْبُن َعْبِد الَْوَهابِ ْبنِ َحبِيبٍ ح أَْخَبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْبْصرِيُّ بَِنْيَساُبوَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٩١
َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن : قَاالَ َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث الُْجَمِحيُّ ، 

، َعْن أَبِي ِظْب ِقَراَءةُ : أَيُّ الِْقَراَءَتْينِ َتُعدُّونَ أَوَّلَ ؟ قَالُوا : َيانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ُعَبْيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ 
يه وسلم : َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  الَ َبلْ ِهَي الْآِخَرةُ ، إِنَُّه كَانَ َيْعرُِض الْقُْرآنَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عل

ِه ، َما ُنِسَخ ِمْنِفي كُلِّ َع ، ُعرَِض َعلَْيِه َمرََّتْينِ ، فََشهَِدُه َعْبُد اللَّ ا كَانَ الَْعاُم الَِّذي قُبَِض ِفيِه  ُه َوَما ُبدِّلَ ، امٍ ، فَلَمَّ
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ

َساَمةَ َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُساَمةَ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُيوُسَف أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو أُ -٥٩٢
 ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيْحَيى الَْحلََوانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ

كَانَ ُيْعَرُض َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : ْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َعيَّاشٍ ، َع
، َرَواُه َخاِلُد ْبُن َيزِيَد َوغَْي ِه َمرََّتْينِ  ِه ِفي الَْعامِ الَِّذي قُبَِض ِفي َعْن أَبِي َبكْرٍ ، ُرُه ، الْقُْرآنُ كُلَّ َعامٍ ، فَُعرَِض َعلَْي

  َوأَْخَرَجُه الُْبَخارِيُّ عنه
، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ ، َعْن رِْبِعيٍّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، َوَعْن -٥٩٣ ْيَمانَ   أَبِي َرَوى فَُضْيلُ ْبُن ُسلَ

ُيْسَرى َعلَى ِكَتابِ اللَِّه : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ: َماِلٍك ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
ي اَألْرضِ ِمْنُه آَيةٌ ، َوَيْبقَى طََواِئُف ِمَن النَّاسِ الشَّْيُخ الْكَبُِري ، َوالَْعُجوُز  : الْكَبُِري ، َيقُولُونَ ِفي لَْيلٍَة فَالَ َيْبقَى ِف

  .لْكَِلَمِة الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، فََنْحُن َنقُولَُهاأَْدَركَْنا آَباَءَنا َعلَى َهِذِه ا
  َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن فَُضْيلٍ ، ِمْنُهُم الُْمقَدُِّم

فَرَّاُء ، َحدَّثََنا بِيبٍ الْأَْخَبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه بَِنْيَساُبوَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ َح -٥٩٤
اْنطَلَقُْت أََنا :  ، قَالَ َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحيَّانَ َيْحَيى ْبُن َسِعيِد ْبنِ َحيَّانَ التَّْيِميُّ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحيَّانَ

َيا َزْيُد ، لَقَْد لَِقيَت َخْيًرا كَِثًريا ، َوَرأَْيَت : قَالَ ُحَصْيٌن َوُحَصْيٌن ، ُوُعَمُر ْبُن ُمْسِلمٍ إِلَى َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ِفي َدارِِه ، فَ
، َوَصلَّْيَت َخلْفَ َت َمَعُه  ُه ، َحدِّثَْنا َخْيًرا كَِثًريا ، َرأَْيَت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َوَسِمْعَت َحِديثَُه ، َوغََزْو

َيا اْبَن أَِخي ، كَُبَرْت ِسنِّي ، َوقَِدَم : اهللا عليه وسلم ، َوَشهِْدَت ِمْنُه ، فَقَالَ َما َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه صلى 
قَاَم : وا ِفيِه ، ثُمَّ قَالَ َعْهِدي ، َوَنِسيُت َبْعَض الَِّذي كُْنُت أَِعي ، فََما أَُحدِّثُكُْم فَاقَْبلُوُه ، َوَما لَْم أَُحدِّثُكُْم فَالَ َتكَلَّفُ

ِه ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ  أَيَُّها النَّاُس ، إِنََّما أََنا َبَشٌر ُيوِشُك أَنْ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َخِطيًبا فََحِمَد اللََّه ، َوأَثَْنى َعلَْي
ِه ِفيِه ا لُْهَدى َوالنُّوُر ، فََحثَّ َعلَى ِكَتابِ َيأِْتينِي َرُسولُ َربِّي فَأُجِيُب ، َوإِنِّي تَارٌِك ِفيكُْم ِثقَلَْينِ ، أَْولُُهَما ِكَتاُب اللَّ

ِه ، َوأَْهلُ َبْيِتي أُذَكُِّركُُم اللََّه ِفي أَْهلِ َبْيِتي ،   اللَِّه َوَرغََّب ِفي



َمْن أَْهلُ َبْيِتِه ، أَلَْيَس نَِساُؤُه ، فَقَالَ : فَقَالَ ُحَصْيٌن  َولَِكْن أَْهلَ َبْيِتِه ِمْن ُحرَِم إِنَّ نَِساَءُه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه ، : َيا َزْيُد ، َو
، َوآلُ َعبَّاسٍ ، َوآلُ ُعقَْيلٍ ، َوآلُ َجْعفَرٍ ، قَالَ : َوَمْن ُهْم ، قَالَ : الصََّدقَةَ َبْعَدُه ، قَالَ  كُلُّ َهُؤالَِء : آلُ َعِليٍّ 

اَعةٌ ، َعْن : ُتَحرَُّم َعلَْيهُِم الصََّدقَةُ ، قَالَ  أَبِي َحيَّانَ ، َوَرَواُه َحسَّانُ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َنَعْم ، َرَواُه َجَم
بِي ثَابٍِت ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحيَّانَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، َوَرَواه اْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ اْبنِ أَ

َرَواُه َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َزْيِد َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ُمْخَتصًَرا ، َو
  ْبنِ أَْرقََم ُمْخَتَصرًا

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد اَألْصَبَهانِيُّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسَعُوٍد ، َحدَّثَ -٥٩٥
، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َع ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َجْعفَرٍ  ْن أَبِي ُشَرْيحٍ الُْخَزاِعيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ 

لَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا ع: ، قَالَ  َرفُُه بَِيِد اللَِّه ، َوطََرفُُه : ليه وسلم فَقَا إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َسَبٌب ، طَ
  بِأَْيِديكُْم ، فََتَمسَّكُوا بِِه ، فَإِنَّكُْم لَْن َتضِّلُّوا َما إِنْ َتَمسَّكُْتْم بِِه

، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد -٥٩٦ ،  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر  اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ 
، قَْولُُه َعزَّ َوَجلَّ  ِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا ، قَالَ : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه  ، َرَواُه : َواْعَت َحْبلُ اللَِّه الْقُْرآنُ 

  ْعَمشَِجَماَعةُ ، َعنِ اَأل

َيْيَنةَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُع -٥٩٧
، َحدَّثََنا َعْب ا َعنِ الزُّْهرِيِّ َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد  ُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا َمْعَمٌر ، َجِميًع

َر ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  الَ َحَسَد إِالَّ ِفي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَم
ِه آَناَء اللَّْيلِ َوآَناَء النََّهارِ ، َوَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه َمالًا فَُهَو َينِفُْق ِمْنُه آَناَء َرُجلٌ آَتاُه اللَُّه الْقُْرآنَ فَُه: اثَْنَتْينِ  َو َيقُوُم بِ

، َو َألْعَمشِ ، َعْن غَْيُرُه َعنِ االلَّْيلِ َوآَناَء النََّهارِ ، َرَواِه َجَماَعةٌ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َوَرَواُه ُشْعَبةُ 
  أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ

يُّوَب أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَ -٥٩٨
َر ، أَنّ النَّ عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم الَ ُتَساِفُروا بِالْقُْرآِن إِلَى أَْرضِ الَْعدُوِّ : بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ السِّْخِتَيانِيِّ ، َعْن َناِف

  .فَإِنِّي أََخاُف أَنْ َيَنالَُه الَْعُدوُّ
عٍ   َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن أَيُّوَب ، َوَعْن َناِف

وٍد ، أَْخَبَرَنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُع -٥٩٩
، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  رِو ْبنِ َسِعيٍد  ةَ َمكَّةَ : َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن َعْم قَِدَم َضمَّاُم ْبُن ثَْعلََب

ا َيْرِقي ِمْن ِهِذِه الرِّيحِ ، فَأَْبَصَر السُّفََهاَء ُيَناُدِفي أَوَّلِ اِإلْسالَ ، َوكَانَ َرُجلً ونَ بِالنَّبِيِّ مِ ، َوكَانَ َرُجلًا ِمْن أَْزِد َشُنوَءةَ 
لَ لَْو لَِقيُت َهذَا الرَُّجلَ فَلَِقَيُه ، فَقَالَ  ، إِنِّي : صلى اهللا عليه وسلم َمْجُنونٌ ، فَقَا َرُجلٌ أَْرِقي ِمْن َهذَا َيا ُمَحمَُّد 

لَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  إِنَّ الَْحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه ، : الرِّيحِ ، فََيْشِفي اللَُّه َعلَى َيِدي َمْن َشاَء ، فََهلْ لََك ؟ فَقَا
، َوَمْن َيْضِللُ فَالَ َه ُه ، َوأَْشَهُد أَالَّ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشريَِك لَُه َوَنْسَتِعيُنُه ، َمْن َيْهِدِه اللَُّه فَالَ ُمضِّلَ لَُه  اِدَي لَ

َسِمْعُت قَْولَ : أَِعْد َعلَيَّ ِكِلَماَتَك َهُؤالَِء ، فَأََعاَدُهنَّ ، فَقَالَ : ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَمَّا َبْعُد ، فَقَالَ  قَْد 



َواُه َعْبُد قَْولَ الشَُّعَراِء ، فََما َسِمْعُت ِمثْلَ كَِلَماِتَك َهُؤالَِء ، َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن َداُوَد أََتمَّ ِمْن َهذَا ، َوَرالْكََهَنِة ، َو
  الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ

، َوُيوُنَس ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َسِعيٍد ، بِإِ   لَقَْد قََرأُْت الْكُُتَب فََما َسِمْعُت بِِمثْلِ َهذَا الْكَالَمِ: ْسَناِدِه ، َوقَالَ َعْوٍن 
ُد ْبُن -٦٠٠  َعِليٍّ الَْورَّاُق ، أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِتمٍ ، َوُمَحمَّ
َنا أَْحَمُد ْبُن ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّْحوِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ح َوأَْخَبَرَحدَّ: قَاالَ 

إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو 
ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َصفْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ  أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه : َعْن َجاِمعِ 

قَْد : اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا َبنِي َتِميمٍ ، قَالُوا : َبنِي َتِميمٍ ، فَقَالَ وسلم فََعقَلُْت َناقَِتي بِالَْبابِ ، ثُمَّ َدَخلُْت فَأََتاُه َنفٌَر ِمْن 
، فَقَالَ  َبلُوا الُْبْشَرى َيا أَْهلَ الَْيَمنِ ، إِذْ لَْم َيقَْبلَْها إِْخَواُنكُْم َبُنو : َبشَّْرَتَنا فَأَْعِطَنا ، فََجاَءُه َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ  اقْ

كَانَ :  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََتْيَناَك ِلَنَتفَقََّه ِفي الدِّينِ ، َوَنْسأَلََك َعْن َبْدِء َهذَا اَألْمرِ كَْيَف كَانَ ؟ فَقَالَ: قَالُوا َتِميمٍ ، 
ُه َتْحَت الَْماِء انَ َعْرُش   اللَُّه َولَْم َيكُْن َشْيٌء غَْيُرُه َوكَ

نَ بِقَْيَسارِيَّةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ح َوأَْخَبَرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْرَوا -٦٠١
ْن أَبِي َصْخَرةَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َع: َوأَْخَبَرَنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا اْبُن كَِثريٍ ، قَاالَ 

، قَالَ  أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنفٌَر ِمْن : َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ 
  فَأَْعِطَنا فَذَكََر الَْحِديثَقَْد َبشَّْرَتَنا : اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا َبنِي َتِميمٍ ، قَالُوا : َبنِي َتِميمٍ ، فَقَالَ 

أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ  أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسَعُوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا -٦٠٢
َرْيحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا أَُبو َهانِي الَْخْوالَنِيُّ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َعْبِد َعْبُد اللَِّه ْبُن َيزِيَد الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُش

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ح : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ الَْحُبِليَّ ، َيقُولُ 
، َحدَّثََن َوأَْخَبَرَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن ا إِْسحَاَق النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخاٍلد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو 

لَ ْبَعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، َوأَْخَبَرنِي أَُبو َهانِي الْخَْوالَنِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحُبِليِّ ، َعْن َع ِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو ، قَا
، َيقُولُ :  كََتَب اللَُّه َمقَاِديَر الَْخالَِئقِ قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

، َوَناِفُع ْبُن َيزِيَد ، َعْن أَبِي َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء ، َوَرَواُه اللَّ: َواَألْرَض بَِخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة ، َوقَالَ  ْيثُ ْبُن َسْعٍد 
  َهانِي َنْحَو رَِواَيِة َحْيوَةَ

َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسُف ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن  -٦٠٣
، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الُْمِغَريةُ ْب ، قَالَ ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

ْنذُ َخلََق السََّماَواِت َواَألْرضَ أََرأَْيُتْم َما أَْنفََق ُم: َيِمُني اللَِّه َمَألى الَ َيِغيُضَها َنفَقَةٌ ، َسحَّاُء اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ، َوقَالَ : 
، قَالَ    َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء ، َوبَِيِدِه اُألْخَرى الِْميَزانُ َيْخِفُض َوَيْرفَُع: فَإِنَُّه لَْم َيُغضَّ َما ِفي َيِمينِِه 

ْيثَمِ ح َوأَخَْبَرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمِ أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْه -٦٠٤
الزَِّناِد ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ  الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو



، َيقُولُ اَألْعَرجِ َحدَّثَُه ، أَنَّ َيُد اللَِّه َمَألى الَ : ُه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ ، أَنَّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ْم َيُغضَّ َما ِفي أََرأَْيُتْم َما أَْنفََق ُمْنذُ َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ، فَإِنَُّه لَ: َيِغيُضَها َنفَقَةٌ َسحَّاُء اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ، َوقَالَ 

، َوبَِيِدِه اُألْخَرى الِْميَزانُ َيْخِفُض َوَيْرفَُع: َيِمينِِه ، قَالَ    َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء 

نِي أَبِي ، دَّثَأَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحفْصٍ ، َح -٦٠٥
ةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَر ْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعقََب

َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َوَرَواُه َمْعَمٌر ، َعْن َيِمُني اللَِّه َمَألى ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َرَواُه َجَماَعةٌ ، : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوقَْد َتقَدََّم   َهمَّاُم ْبُن ُمَنبٍِّه 

، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َمْحُموٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْب -٦٠٦ َمنِ ِد الرَّْحأَْخَبَرَنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاٍذ 
اللَّفْظُ لَُه ح َوأَْخَبَرَنا الدَّْشَتِكيُّ ح َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسَف الْقَْزوِينِيُّ ، َو

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َسابِقٍ ، قَالُوا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد النُّْعَما : نُ 
ْبنِ ُعَمْيَرةَ ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ  ، َعْن َعْبِد اللَِّه  ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ  قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن 

لَ  ُت َجاِلًسا ِفي الَْبطَْحاِء ِفي ِعَصاَبٍة ، َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس كُْن: َعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، قَا
ا اْسُم َهِذِه ؟ ، قَالُوا : ، إِذْ َمرَّْت َسَحاَبةٌ فََنظَُروا إِلَْيَها ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  : َهلْ َتْدُرونَ َم

، قَالُوا : ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َنَعْم َهِذِه السََّحاَبةُ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : َوالُْمْزنُ  َوالُْمْزنُ 
كَْم ُبْعُد َما َبْيَن السََّماِء : َوالَْعَنانُ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َوالَْعَنانُ ، قَالُوا : اهللا عليه وسلم 

ا َنْدرِي ، قَالَ : ْرضِ ؟ ، قَالُوا َواَأل ا: َواللَِّه َم   فَإِنَّ ُبْعَد َما َبْيَنُهَما إِمَّا َواِحٌد ، َوإِمَّ

َسَماَواٍت فَْوَق  َوَما:  ، ثُمَّ قَالَ اثَْناِن ، َوإِمَّا ثَالَثٌ َوَسْبُعونَ َسَنةً ، َوالسََّماُء الثَّانَِيةُ فَْوقَُها كَذَِلَك ، َحتَّى َعدَّ َسْبَع 
  .السََّماِء السَّابَِعِة َبْحٌر أَْعالَُه َوأَْسفَلَُه َما َبْيَن َسَماِء إِلَى َسَماِء فَْوَق ذَِلَك

  َرَواُه إِبَْراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َوَعْمُرو ْبُن ثَابٍِت ، َوالَْوِليُد ْبُن أَبِي ثَْورٍ ، َوَتقَدََّم
نِ الُْمقْرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َوأَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَس -٦٠٧

، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن َجرِيرِ ْب: إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، قَاالَ  نِ َحازِمٍ 
،: َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ   َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن إِْسَحاَق ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطَْعمٍ 

، َجهَِدِت اَألْنفُُس ، َوَضاَعِت الِْعَيالُ ، َوَهلَكَِت َيا َرُسولَ اللَِّه : أََتى أَْعَرابِيٌّ ، فَقَالَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
 ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا اَألْنَعاُم ، فَاْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّك ، فَإِنَّا َنْسَتْشِفُع بَِك َعلَى اللَِّه ، َوَنْسَتْشِفُع بِاللَِّه َعِلْيَك 

ولُ ؟ َوَسبََّح َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فََما َزالَ ُيَسبُِّح َحتَّى َعَرَف َوْيَحَك ، أََتْدرِي َما َتقُ: عليه وسلم 
  :ذَِلَك ِفي َوْجهِِه أَْصَحاُبُه ، ثُمَّ قَالَ 

، َوْيَحَك أََتْدرِي  ، َشأْنُ اللَِّه أَْعظَُم  َما ِللَِّه ، إِنَّ َعْرَشُه َعلَى َوْيَحَك إِنَُّه الَ ُيسَْتْشفَُع بِاللَِّه َعلَى أََحٍد ِمْن َخلِْقِه 
اِكبِ ، َوأَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َسَماَواِتِه َوأَْرِضيِه ، َهكَذَا بِأََصابِِعِه ، ِمثْلُ الْقُبَِّة َعلَْيَها ، َوإِنَُّه لََيِئطُّ أَِطيطَ الرَّْحلِ بِالرَّ



َمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ َنْحَوُه ، َوَهذَا َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْي
  سَاِئيِّالَْحِديثُ َرَواُه َبكُْر ْبُن ُسلَْيَمانَ َوغَْيُرُه ، َوُهَو إِْسَناٌد َصِحيٌح ُمتَِّصلٌ ِمْن َرْسمِ أَبِي ِعيَسى ، َوالنَّ

ُح ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا فُلَْيأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد  -٦٠٨
، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َواْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، قَالَ فُلَْيٌح  ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َعِليٍّ  ُه إِالَّ قَالَ َوالَ أَْعلَ: ْبُن ُسلَْيَمانَ  َواْبُن : َم

ِفي الَْجنَِّة ِمائَةُ َدَرَجٍة ، َما َبْيَن كُلِّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَإِذَا َسأَلُْتُم اللََّه فَاْسأَلُوُه الِْفْرَدْوَس ،  َدَرَجَتْينِ كََما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، أََعدََّها اللَُّه ِللُْمَجاِهِديَن

ُه َعْرُش الرَّْحَمنِ ، َوَحدَّثََنا فُلَْيٌح بَِهذَا الَْحِديِث  فَإِنَُّه َوَسطُ الَْجنَِّة َوأَْعلَى الَْجنَِّة ، َوِمْنَها ُتفَجَُّر أَْنَهاُر الَْجنَِّة ، َوفَْوقَ
اِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ بَِنْحَوُه ، َولَْم َيُشكَّ ، َهكَ ثَانَِيةً ذَا َرَواُه ، فَذَكََرُه َعْن ِهالَلِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعطَ

ا ُشَرْيُح ْبُن النُّْعَماِن ح أَْصحَاُب فُلَْيحٍ ، أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََن
، َعْن ِهالَلِ َوأَْخَبَرَنا َعْبُدوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْب ُن ُسلَْيَمانَ 

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ ، َعْن َعطَاٍء  ، ْبنِ َعِليٍّ    صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه 

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوَرَواُه َهمَّ ، َعْن َعطَاٍء  ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َعِليٍّ  ، َعْن َزْيِد َهكَذَا َرَواُه فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ  اٌم َوغَْيُرُه 
  ِمِتْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّا

و َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلحٍ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َتِميُم ْبُن ُمَحمٍَّد ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُدوٌس ، َحدَّثََنا أَُب -٦٠٩
: ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، قَاالَ  أَُبو الَْولِيِد ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن

ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَ نّ َرُسولَ اللَِّه صلى َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء 
، َما َبْيَن كُلِّ َدَرَجَتْينِ كََما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، َوالِْفْرَدْوُس أَْعالََها  الَْجنَّةُ ِمائَةُ َدَرَجٍة: اهللا عليه وسلم قَالَ 

ا الَْعْرُش ، فَإِذَا َسأَلُْتُم اللََّه فَاْسأَلُوُه الِْفْرَدْوَس   .َدَرَجةً ، َوِمْن فَْوِقَه
  ْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍَرَواُه َحفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َع

أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيُع ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيَساُبورِيُّ َعْبُدوٌس ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا  -٦١٠
َسِمْعُت َرُسولَ : ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ ، َعْن َزْيِد
، َيقُولُ  الَْجنَّةُ ِمائَةُ َدَرَجٍة ، َما َبْيَن كُلِّ َدَرَجِة إِلَى َدَرَجٍة َما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

نَِّة ، فَإِذَا َسأَلُْتمُ َها الِْفْرَدْوُس ، َوأَْوَسطََها الِْفْرَدْوُس ، َوأَنَّ الَْعْرَش َعلَى الِْفْرَدْوسِ ، َوِمْنَها ُتفَجَُّر أَْنَهاُر الَْجَوأَنَّ أَْعالَ
  اللََّه فَاْسأَلُوُه الِْفْرَدْوَس

ُموَسى ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسلََمةَ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا  -٦١١
َرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى الْقَْعَنبِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْي

ُهَو ِعْنَدُه فَْوَق الَْعْرشِ : لَ اهللا عليه وسلم قَا   .إِنَّ َرْحَمِتي غَلََبْت غََضبِي: لَمَّا قََضى اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابٍ فَ
ُه   َرَواُه َجَماَعةٌ ، َتقَدََّم ِذكُْر



، َعْن أَبِي  أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُنَس -٦١٢ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ 
ْرفُوٌع فَْوَق : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرفََعُه ، قَالَ  لَمَّا َخلََق اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابٍ كََتَبُه َعلَى َنفِْسِه ، فَُهَو َم

  .إِنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب غََضبِي: الَْعْرشِ 
ُهَر   َواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َتقَدََّم ِذكُْر

ُن النُّْعَماِن ، أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُشَرْيُح ْب -٦١٣
، َعْن َعْبِد ال ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي طَُوالَةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ  لَِّه 

َه َيقُولُ َيْوَم الِْقَياَمِة : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :  ي أَْيَن الُْمَتَحابُّونَ بَِجالَِلي ، الَْيْوَم أُِظلُُّهْم ِف: إِنَّ اللَّ
َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ح ِظلِّ َعْرِشي ، َيْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلِّي ، أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثَ

الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْسلََمةَ ح  َوأَْخَبَرَنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الَْبْيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن
يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا : أُوَْيسٍ ، قَالُوا  َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِل

  لَِّه ْبنَِماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد ال

ْعَمرٍ ، َعْن أَبِي الُْحبَابِ َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َم
ُه: إِنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ : وسلم    فَذَكََر َنْحَو
َب ْبنِ ُيوُسَف الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُو -٦١٤

صلى   ، َعنِ النَّبِيِّْبُن َزْيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ
، قَالَ  ، َوَرُجلٌ ذَ: اهللا عليه وسلم  ي ِعَباَدِة اللَِّه  ِظلُِّه ، َشابٌّ َنَشأَ ِف ، َيْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ  ي ِظلِِّه  كََر َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِف

إِنِّي أََخاُف اللََّه ، َوَرُجلٌ قَلُْبُه ُمَعلٌَّق : قَالَ اللََّه َتَعالَى فَفَاَضْت َعْيَناُه ، َوَرُجلٌ َدَعْتُه اْمرِأَةٌ ذَاُت َحَسبٍ َوَجَمالٍ ، فَ
ٍة فَأَْخفَاَها ، َحتَّى الَ بِالَْمَسجِِد ، َوُرَجالَِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا َعلَى ذَِلَك َوَتفَرَّقَا َعلَْيِه ، َوَرُجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقَ

  َماُم الَْعاِدلَُتْعلَُم َيِميُنُه ِسرَّ ِشَماِلِه ، َواِإل

َسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الْبِْرِتيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٦١٥
ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َع ْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ 

الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلُُّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ  ِه َيْوَم  َشابٌّ َنَشأَ بِِعَباَدِة : َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهُم اللََّه ِفي ِظلِّ
إِنِّي أََخاُف اللََّه َعزَّ : فَفَاَضْت َعْيَناُه ، َوَرُجلٌ َدَعْتُه اْمَرأَةٌ ذَاُت َحَسبٍ َوَجَمالٍ ، فَقَالَ اللَِّه ، َوَرُجلٌ ذَكََر اللََّه 

، َوَرُجلٌ كَانَ  ا ُتْنِفُق َيِميُنُه  بِالَْمَساجِِد  قَلُْبُه ُمَعلٌَّقَوَجلَّ ، َوَرُجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها ، َحتَّى الَ َتْعلََم ِشَمالُُه َم
  .إِذَا َخَرَج ِمْنَها َحتَّى َيُعوَد إِلَيَْها ، َوَرُجالَِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا َعلَى ذَِلَك َوَتفَرَّقَا
: َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْحَيى ، قَالَ َرَواُه الثَّقَِفيُّ َوغَْيُرُه ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد السَّالَمِ ، 

ُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الْبِْرِتيُّ  ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َحدَّثَنَا قََرأُْت َعلَى َماِلٍك ، َوأَْخَبَرَنا ُعَم
قَالَ : نِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَْو َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َماِلٌك ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم

  َرُسولُ



َر َنْحَوُه: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ُه ِفي ِظلِِّه فَذَكَ   َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهُم اللَّ
ثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّ -٦١٦

امِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ  : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ : َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّ
ُيقَْتلُ َهذَا : كَْيَف َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ُتلُ أََحُدُهَما الْآَخَر ، ِكالَُهَما َيْدُخلُ الَْجنَِّة ، قَالُوا َيْضَحُك اللَُّه ِلَرُجلَْينِ َيقْ

  ْشَهُدفَُيْسَتفََيِلُج الَْجنَّةَ ، ثُمَّ َيُتوُب اللَُّه َعلَى الْآَخَر فَُيْهَدى إِلَى اِإلْسالَمِ ، ثُمَّ ُيَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََن -٦١٧ ا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
، َع أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا : ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ 

اللَِّه َيْضَحُك اللَُّه إِلَى َرُجلَْينِ َيقُْتلُ أََحُدُهَما الْآَخَر ، ِكالَُهَما َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُ َهذَا ِفي َسبِيلِ : عليه وسلم قَالَ 
  .َتْشَهُد، ثُمَّ َيُتوُب اللَُّه َعلَْيِه فَُيقَاِتلُ فَُيْس

اء وغري واحد ، َعْن أَبِي  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن َماِلٍك ، َوَرَواُه الثَّْورِيُّ ، وابن عيينة ، وشعيب بن أيب محزة ، وورق
  الزَِّناِد ، َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن الُْمَسيِّبِ ، َواْبُن َحازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ

َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ْبُن َسوَّارٍ ،  أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن -٦١٨
َر ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا : ، قَالَ  عليه وسلم َحدَّثََنا َوْرقَاُء ْبُن ُعَم
قَْتلُ َوُيْسَتْشَهُد فََيْدُخلُ إِنَّ اللََّه َيْضَحُك إِلَى َرُجلَْينِ َيقُْتلُ أََحُدُهَما الْآَخَر ، ِكالَُهُما َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ، َرُجلٌ ُيقَاِتلُ فَُي

ُم ، فَُيقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ ال ِلِه فَُيْسِل   لَِّه فَُيْسَتْشَهُد ، فََيْدُخلُ الَْجنَّةَالَْجنَّةَ ، فََيُتوُب اللَُّه َعلَى قَاِت

، َحدَّثََنا ُمَعاذُ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب  -٦١٩
، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْر: ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ غَْزَوانَ  َهٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َداُوَد 

ا ِعْنَدَنا إِالَّ الَْماُء ، فَقَا: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  لَ أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََبَعثَ إِلَى نَِساِئِه ، فَقُلَْن َم
أََنا ، فَاْنطَلََق بِِه إِلَى اْمَرأَِتِه ، : َمْن َيُضمُّ أَْو َيِضيُف ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ : ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َرُس

، فَقَالَْت : فَقَالَ  ِهيِِّئي : اِن ، فَقَالَ َما ِعْنَدَنا إِالَّ قُوُتَنا ِللصِّْبَي: أَكْرِِمي َضْيَف َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ِسَراَجَها ،  طََعاَمِك ، َوأَْصبِِحي ِسَراَجِك ، َوُنوِِّمي ِصْبَياَنِك إِذَا أََرادُوا الَْعَشاَء ، فََهيَّأَْت طََعاَمَها ، َوأَْصَبَحْت

َعالَ ُيرَِيانُِه كَأَنَُّهَما َيأْكُالَِن ، فَلَمَّا أَْصَبَح غََدا َعلَى َوَنوََّمْت ِصْبَياَنَها ، ثُمَّ قَاَمْت كَأَنََّها ُتِصِلُح ِسَراَجَها فَأَطْفَأَْتُه ، َوَج
، فَقَالَ  ، فَأَْنَزلَ : َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ْعِلكَُما  َوُيْؤِثُرونَ َعلَى : لَقَْد َضِحَك اللَُّه اللَّْيلَةَ أَْو َعجَِب ِمْن ِف

  َصاَصةٌ ، َوُهَو ثَابُِت ْبُن قَْيسِ ْبنِأَْنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخ

لٍ   َشمَّاسٍ ، َرَواُه َوِكيٌع ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َوالُْمَحارِبِيُّ ، َوغَْيُرُهْم َعْن فَُضْي
يُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  -٦٢٠ َنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ: أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْعُروٍف ، وَعِل

، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن َمْرُزوقٍ ، َعْن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ النَّْهِديِّ ، َعنِ  الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو 
َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِل: َوَعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ ، قَالَ  ُه ِفي الرِّكَابِ ، قَالَ كُْنُت رِْدفًا ِل بِْسمِ اللَِّه ، فَلَمَّا : بٍ ، فَلَمَّا َوَضَع رِْجلَ

ُسْبَحانَ الَِّذي : الَْحْمُد ِللَِّه ، ثَالَثَ َمرَّاٍت ، اللَُّه أَكَْبُر ، ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ قَالَ : اْسَتَوى َعلَى ظَْهرِ الدَّابَِّة ، قَالَ 
الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي قَْد ظَلَْمُت َنفِْسي : َما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ، ثُمَّ قَالَ َسخََّر لََنا َهذَا َو



ْر ِلي ذُُنوبِي ، إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ أَْنَت ، ثُمَّ َمالَ ِفي أََحِد  َيا أَِمَري : ِشقَّْيِه فََضِحَك ، فَقُلُْت ِظلًْما ، فَاغِْف
إِنِّي كُْنُت رِْدفًا ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََصَنَع كََما َصَنْعُت ، فَقُلُْت لَُه كََما : الُْمْؤِمنَِني ، َما ُيْضِحكَُك ، قَالَ 

، فَقَالَ  الَ: إِنَّ اللََّه لََيْضَحُك إِلَى َعْبِدِه إِذَا قَالَ : قُلَْت    الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت سُْبَحاَنَك إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي إِنَُّه 

  .َعْبِدي َعَرَف أَنَُّه لَُه َربا َيْغِفُر َوُيَعاِقُب: َيْغفُُر الذُُّنوَب إِالَّ أَْنَت ، قَالَ 
  ي الصَِّغريِ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةََرَواُه َجَماَعةٌ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِ

يُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، قَالُوا  -٦٢١ َحدَّثََنا : أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َوَعِل
سلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ُموَس ى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن 

لَ : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد  آِخُر َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ : أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَا
قُولُ الَْعْبُد : َراِط ، َوذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَْد َتقَدََّم ِفي اِإلَمياِن ، َوِفيِه قَالَ َرُجلٌ َيْمِشي َعلَى الصِّ أََتْسَتْهزُِئ بِي : فََي

، فَقَالَ : َوأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني ، قَالَ  َت ؟ ، ِممَّ َضِحكْ: أَالَ َتْسأَلُونِي ِممَّ َضِحكُْت ، فَقَالُوا : فََضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد 
ِممَّ : أَالَ َتْسأَلُونِي ِممَّ َضِحكُْت ، قَالُوا : َهكَذَا فََعلَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َضِحَك ، فَقَالَ : فَقَالَ 

ُه ، إِنِّي الَ أَْسَتْهزُِئ فََيقُولُ اللَّ: أََتْسَتْهزُِئ بِي ، قَالَ : ِمْن َضِحِك َربِّ الَْعالَِمَني ِمْنُه ِحَني َيقُولُ : َضِحكَْت ؟ قَالَ 
  بَِك ، َولَِكنِّي َعلَى َما أََشاُء قَاِدٌر ، فَُيْدِخلُُه الَْجنَّةَ ،

ٍد ا َعْن َحمَّا ْسِلمٍ ، َوَحجَّاُج ْبُن ِمْنَهالٍ ، َوغَْيُرُهَم   َرَواُه َعفَّانُ ْبُن ُم
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمٍَّد ح أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّ -٦٢٢

يٍّ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ  ، َحدَّثََنا َعْبُد : َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِل َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ 
صلى  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ: االَ الصََّمِد ، قَ

، قَالَ  ِه  ُيْضَرُب الصَِّراطُ َبْيَن ظَْهَرانِيِّ َجهَْنَم ، فَذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَْد َتقَدََّم ِمْن: اهللا عليه وسلم  طُُرقٍ ، َوِفي
، فََيقُولُ َوْيَحَك َيا اْبَن آَدَم َما أَغَْدَرَك أَلَْم ُتْعِطنِي ُعُهوَدَك َوَمَواِثيقََك أَنْ الَ َتْسأَلَنِي غَْيَر َما أَْعطَْيُتَك: فََيقُولُ  َيا :  

اْدُخلِ : بُّ ِمْنُه ، فَإِذَا َضِحَك اللَُّه ِمْنُه قَالَ لَُه َربِّ ، الَ أَكُونُ أَْشقَى َخلِْقَك ، فَالَ َيَزالُ َيْدُعو َحتَّى َيْضَحَك الرَّ
ْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، الَْجنَّةَ ، َوِلَهذَا الَْحِديِث طُُرٌق َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َوَعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َوقَالَ ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َح

  الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َتقَدََّمَعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َواْبنِ 

ْبُن َسِعيِد ْبنِ  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُيوُسَف ْبنِ إِْسَحاَق الْقَْزوِينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٢٣
، َعْن َمْن رِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َيزِيَد النَّخَِعيِّ ، َعْن ُعَبْيَدةَ َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ  ُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِم

لَ  إِنِّي لَأَْعلَُم آِخَر أَْهلِ النَّارِ ُخُروًجا ِمَن النَّارِ : السَّلََمانِيِّ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَا
: اْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فََيأِْتيَها فََيَرى أَنََّها قَْد ُمِلئَْت فََيْرجُِع ، فََيقُولُ : لَْجنَِّة ُدُخولًا الَْجنَّةَ ، َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه ، َوآِخَر أَِهلِ ا

ُيقَالُ  فََيْضَحُك ِمْنُه : َرةُ أَْمثَاِلَها ، قَالَ لََك الدُّْنَيا َوَعَش: اْرَجْع ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ ُيقَالُ لَُه : َيا َربِّ ، قَِد اْمَتلَأَْت ، فَ
  .ُهأََتْضَحُك بِي َوأَْنَت الَْمِلُك ، فَلَقَْد َرأَْيُتُه ، َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنوَاجِذُ: فََيقُولُ 

، َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ َهذَا إِْسَناٌد َصِحيٌح ، َوَعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ كُوِفيٌّ ِثقَ ْزوِيَن ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد ِثقَةٌ  ةٌ َنَزلَ قَ
  إِْسرَاِئيلُ ، َوَشْيَبانُ ، َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َوقَْد َتقَدََّمْت طُُرقُُه



وَب ، أَْخَبَرَنا َيْحَيى ْبَن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ح أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّ -٦٢٤
، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َوإِْس : َحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَاالَ َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ 

، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُعَبْيَدةَ السَّلََمانِيِّ ، َعنِ اَحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْب ْبنِ ِد الَْحِميِد ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ 
لِ الَْجنَّةِ إِنِّي لَأَْعلَُم آِخَر أَْهلِ النَّارِ ُخُروًجا ، َوآِخَر أَْه: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َمْسُعوٍد ، قَالَ 

اذَْهْب فَاْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فََيأِْتيَها فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َملْآى ، : ُدُخولًا ، َرُجلٌ َيخُْرُج ِمَن النَّارِ َحْبًوا ، فََيقُولُ اللَُّه لَُه 
، فََيقُولُ اللَُّه : فََيقُولُ  : الَْجنَّةَ ، فََيأِْتيَها فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َملْآى ، فََيقُولُ  اذَْهْب فَاْدُخلِ: َيا َربِّ ، َوَجْدُتُها َملْآى 

: أَْمثَالِ الدُّْنَيا ، قَالَ  اذَْهْب َواْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فَإِنَّ لََك ِمثْلَ الدُّْنَيا َوَعَشَرةَ أَْمثَاِلَها ، َوأَنَّ لََك أَْو إِنَّ لََك َعَشَرةَ
بِي ، أَْو َتْضَحُك بِي وَأَْنَت الَْمِلُك ، فَلَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َضِحَك َحتَّى  أََتْسَخُر: فََيقُولُ 

  ذَِلَك الرَُّجلُ أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمْنزِلًا ،: فَكَانَ ُيقَالُ : َبَدْت َنَواجِذُُه ، قَالَ 

  لَفْظُ اْبنِ أَيُّوَب
ِد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ أَْخَبَرَنا أَ -٦٢٥ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَنَا : ْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َناِفعٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

ْن ُعَبْيَدةَ السَّلََمانِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعْمُرو ْبُن َحمَّاِد ْبنِ طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن َنْصرٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َع
إِنَّ آِخَر َمْن َيْخُرُج ِمَن النَّارِ َوَيْدُخلُ الَْجنَّةَ َرُجلٌ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َمْسُعوٍد ، أَنَُّه قَالَ 
، فََيقُولُ : َها َملْآى ، فََيقُولُ اْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنَّ: َيْحُبو ، فَُيقَالُ لَُه  اْدُخلِ الَْجنَّةَ ، : َيا َربِّ ، إِنََّها َملْآى 

أَْنَت : اْدُخلْ فَإِنَّ لََك َعَشَرةَ أَْمثَالِ الدُّْنَيا ، أَْو ِمثْلَ الدُّْنَيا َعْشَر َمرَّاٍت ، فََيقُولُ : إِنََّها َملْآى ، فَُيقَالُ لَُه : فََيقُولُ 
  .ُك َتْضَحُك بِي ، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدا َناجِذَاُهالَْمِل

ٌم ا ُمْسِل َحمَّاٍد ، أَْخَرَج َعْنُهَم   َهذَا إِْسَناٌد َصِحيٌح ، َوأَْسَباطٌ ، َوَعْمُرو ْبُن 

َنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا أَُبو َداُوَد ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثَ -٦٢٦
ةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ، قَالُوا  َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا : ْبُن َيْحَيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَز

َنا ْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ْبنِ الُْمَسيَّبِ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثَأَُبو َداُوَد ح َوأَ
، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّ: َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالُوا  قَالَ : اِمِت ، قَالَ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ 

ُه ِلقَاَءُه: َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَّ   .َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه 
ْم ٍذ َوَشَباَبةُ َوغَْيُرُه   َرَواُه غُْنَدٌر َوُمَعاذُ ْبُن ُمَعا

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد : أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ َيْعقُوَب ، َوَعِليُّ ْبُن َنْصرٍ ، قَاالَ أَْخَبَرَنا  -٦٢٧
َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ،  ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك الْقَُرِشيِّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى : َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت : قَاالَ 
، َزاَد ُهْدَبةُ  َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ: اهللا عليه وسلم قَالَ  َمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه  ُه ، َو : اللَُّه ِلقَاَء

إِذَا  إِنَُّه لَْيَس بِذَِلَك ، َولَِكنَّ الُْمْؤِمَن: َيا َنبِيَّ اللَِّه فَأَيَُّنا الَ َيكَْرُه الَْمْوَت ، فَقَالَ : فَقَالَْت َعاِئَشةُ أَْو َبْعُض أَْزَواجِِه 
ُه ، فَأََحبَّ ِل قَاَء اللَِّه ، َوإِنَّ الْكَاِفَر َحَضَرُه الُْمْوُت ُبشَِّر بُِرضْواِن اللَِّه َوكََراَمِتِه ، فَلَْيَس َشْيٌء أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّا أََماَم

، فَلَْيَس َشْيٌء أَكَْر َه اللَُّه إِذَا َحَضَرُه الَْمْوُت ُبشَِّر بَِعذَابِ اللَِّه َوُعقُوَبِتِه  ُه ، فَكَرَِه ِلقَاَء اللَِّه َوكَرِ َه إِلَْيِه ِممَّا أََماَم



  .ِلقَاَءُه
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن َهمَّامٍ

، َعْن أَبِي ْبِد اللَّأَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َع -٦٢٨ ِه 
َمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ  ُه ، َو َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَء
ُه َه اللَُّه ِلقَاَء   كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرِ

نِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْب -٦٢٩
ٍه ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبِّ

ُه: وسلم  َه اللَُّه ِلقَاَء َه ِلقَاَء اللَِّه كَرِ َمْن كَرِ ُه ، َو   َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَء

، َحدَّثََنا إِْبَراِهيَم  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن -٦٣٠
ثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ ، أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّ

، َعْن ُزَراَرةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ َجِميًعا َعْن َسِعيٍد ، َعْن قَ َتاَدةَ 
ِه : َعاِئَشةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  ِه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه ، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَّ َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَّ

لَْيَس كَذَِلَك ، : اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ كََراِهَيِة الَْمْوِت ، فَكُلَُّنا َيكَْرُه الَْمْوَت ، قَالَ  َيا َرُسولَ: كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه ، فَقُلُْت 
، َوُرْضَوانِِه ، َوَجنَِّتِه أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه ُه ، َوإِنَّ ، َوأََحبَّ اللَُّه ِلقَ َولَِكنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا ُبشَِّر بَِرْحَمِة اللَِّه ، َوَمْنزِلَِتِه  اَء

ُه َه اللَُّه ِلقَاَء   الْكَاِفَر إِذَا ُبشَِّر بَِعذَابِ اللَِّه ، وَسَخِطِه كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه ، َوكَرِ

، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َسيَّارٍ النَُّصْيبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّ -٦٣١ َنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي ثَأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
َحدَّثَْتنِي َعاِئَشةُ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه : َزاِئَدةَ ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، أَْخَبَرنِي ُشرَْيُح ْبُن َهانِئٍّ ، قَالَ 

ِه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه ، َوَمْن كَرَِه: وسلم قَالَ  ُه ، َوالَْمْوُت قَْبلَ ِلقَاِء اللَِّه َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَّ ِه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَء   .ِلقَاَء اللَّ
  َرَواُه َيحَْيى الْقَطَّانُ ، َوَوِكيُع ْبُن أَبِي َزاِئدَةَ

َهْوذَةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي  -٦٣٢
ا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَْيسٍ ، َوَجرِيٌر ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََن

، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َهانِي ، َوثنا َهنَّاٌد ، َحدَّثََنا َع: َحدَّثََنا جَرِيٌر ، قَالَ  ْبثَُر ْبُن الْقَاِسمِ ، كُلُُّهْم َعْن ُمطَرٍَّف ، َعْن َعاِمرٍ 
، َوَمْن كَرَِه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه 

ُه ، قَالَ ُشَرْيٌح ،  ِلقَاَء اللَِّه َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ ُيَخبُِّر ، َعْن : فَأََتْيُت َعاِئَشةَ ، فَقُلُْت : كَرَِه اللَُّه ِلقَاَء
َك بِقَْولِ أَنَّ ا: َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َحِديثًا ، إِنْ كَانَ كَذَِلَك فَقَْد َهلَكَْنا ، فَقَالَْت  لَْهاِلَك َمْن َهلَ

، قَالَ  ُه : َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللََّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه ، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَء
الَُه َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َولَْيَس بِالَِّذي َتذَْهُب إِلَْيِه قَْد قَ: ، َوَما أََحٌد إِالَّ َوُهَو َيكَْرُه الَْمْوَت ، فَقَالَْت 

  ، َولَِكْن إِذَا طََمَح الَْبَصُر ، َوَحْشَرَج الصَّْدُر ، َواقَْشَعرَّ الْجِلُْد ،



ُهَوَتَشنََّجِت اَألَصابُِع ، فَِعْنَد ذَِلَك َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِل َه اللَُّه ِلقَاَء َه ِلقَاَء اللَِّه كَرِ َمْن كَرِ ُه ، َو   قَاَء
ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف  -٦٣٣

ةُ ح أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا الْقَْعَنبِيُّ ح َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا قَُتْيَب اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا
، أَْخَبَرَنا َوأَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكَنانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، أَْخَبَرَن ا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ 

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،  َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ الِْعيِقيُّ ، كُلُُّهْم َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ
إِذَا أََحبَّ َعْبِدي ِلقَاِئي أَْحَبْبُت ِلقَاَءُه ، َوإِذَا كَرَِه ِلقَاِئي :  قَالَ اللَُّه: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

ُه   كَرِْهُت ِلقَاَء

ح َوأَْخَبَرَنا َحْمَزةُ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ أَُبو ِعْمَرانَ الَْبزَّاُز  -٦٣٤
َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، : َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، قَاالَ : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ 

، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ُه: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : وسلم    إِذَا أََحبَّ َعْبِدي ِلقَاِئي أَْحَبْبُت ِلقَاَءُه ، َوإِذَا كَرَِه ِلقَاِئي كَرِْهُت ِلقَاَء
َنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَِّناِد أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثَ -٦٣٥

: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ، أَنَّ اَألْعَرَج َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  .ِدي ِلقَاِئي أَْحَبْبُت ِلقَاَءُه ، َوإِذَا كَرَِه ِلقَاِئي كَرِْهُت ِلقَاَءُهإِذَا أََحبَّ َعْب
  َرَواُه َوْرقَاُء

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ ،  -٦٣٦
ِه أََحبَّ : ْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ْبُن َع َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَّ

ُه َه اللَُّه ِلقَاَء اَء اللَِّه كَرِ َمْن كَرَِه ِلقَ   اللَُّه ِلقَاَءُه ، َو
، َحدَّ -٦٣٧ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ الْفَيَّاضِ ، أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ 

:  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن َبكْرٍ الُْمَزنِيِّ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن
، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه  َمْن كَرِ ُه ، َو َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَء

ِمَن إِذَا َجاَءُه  إِنَُّه لَْيَس: قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما أَْحٌد إِالَّ َوُهَو َيكَْرُه الَْمْوَت : ِقيلَ  كََراِهَيةَ الَْمْوِت ، َولَِكنَّ الُْمْؤ
، َوإِنَّ الْكَ اِفَر إِذَا اْحَتَضَر َجاَءُه َما َيكَْرُه الَْبِشُري ِمَن اللَِّه لَْم َيكُْن َشْيٌء أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن ِلقَاِء اللَِّه ، فَأََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه 

ُهفَكَرَِه ِلقَاَء اللَِّه    ، فَكَرَِه اللَُّه ِلقَاَء

َمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْع -٦٣٨
، فَقُلَْنا : َعْن أَبِي َعِطيَّةَ ، قَالَ  َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه : ا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َيقُولُ َي: َدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ 

ُه ِلقَاَءُه ، فَقَالَْت  َيْرَحُم اللَُّه أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَكُْم بِأَوَّلِ : أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه ، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَّ
إِنَّ اللََّه إِذَا أََراَد بِعَْبٍد َخْيًرا قَيََّض لَُه َملَكًا قَْبلَ َمْوِتِه َعاًما : يِث ، َولَْم َتْسأَلُوُه َعْن آِخرِِه ، َوَسأَُحدِّثُكُْم الَْحِد

، فَإِذَ ا َيَتَنزَّلُ َعلَْيِه ِمَن ِلُيَسدَِّدُه َحتَّى َيُموَت َخْيَر َما كَانَ ، فََيقُولُ النَّاُس َماَت فُالَنٌ َخْيَر َما كَانَ  ا َحَضَر فََرأَى َم
ُه ، َوإِذَا أََر اَد بَِعْبٍد َشرا أَْو ُسوًءا قَيََّض لَُه الرَّْحَمِة َتَهوُُّع َنفُْسُه َتَهوًُّعا ، فَِعْنَد ذَِلَك أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه َوأََحبَّ اللَُّه ِلقَاَء



أَ ا فَِعْنَد ذَِلَك َشْيطَاًنا قَْبلَ َمْوِتِه بَِعامٍ فَ غَْواُه َحتَّى َيُموَت َشرَّ َما كَانَ ، فَإِذَا ُحِضَر فَُبشَِّر بَِما َيَرى َتَبلَُّع َنفُْسُه َتَبلًُّع
َه اللَُّه ِلقَاَءُه   .كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه َوكَرِ

ِه الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِدَرَواُه الثَّْورِيُّ ، َوغَْيُرُه َعنِ اَألْعَمشِ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ  ْبُن َعْبِد اللَّ   َعْمُرو 

َدَخلُْت أََنا :  الَْوَهابِ ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن أَبِي َعِطيَّةَ ، قَالَ
ِه : َمْسُروٌق  َوَمْسُروٌق َعلَى َعاِئَشةَ ، فَقَالَ َر الَْحِديثَ : قَالَ َعْبُد اللَّ ُه ، فَذَكَ َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَء
  َنْحَو َمْعَناُه ، َوَحِديثُ َيْعلَى أََتمُّ

ةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُع -٦٣٩ ْتَب
قَالَ :  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ اَألْشَعِثيُّ ، َحدَّثََنا َعْبثَُر ْبُن الَْعالَِء ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

: قَالَ : إِنِّي قَْد أَْحَبْبُت فُالًَنا فَأَِحبَُّه : اللََّه إِذَا أََحبَّ َعْبًدا قَالَ ِلجِْبرِيلَ إِنَّ : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
: ِء ، قَالَ فَُيِحبُُّه أَْهلُ السََّما: إِنَّ اللََّه قَْد أََحبَّ فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، قَالَ : فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ ، َوَيقُولُ جِْبرِيلُ ِلأَْهلِ السََّماِء 

  َوُيوَضُع لَُه الْقَُبوِلُ ِفي اَألْرضِ

ْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الَْعْبِسيُّ ح َوأَ -٦٤٠
يٍّ الَْجوَّاُز بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْولَى َبنِي َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّ ةَ ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعِل

ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ ، َعْن: َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَالُوا 
لَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  إِنَّ اللََّه إِذَا أََحبَّ َعْبًدا َدَعا : قَا

ِفي السََّماَواِت ، إِنَّ اللََّه قَْد أََحبَّ فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، فَُيَناِدي جِْبرِيلُ : إِنِّي أَْحَبْبُت فُالًَنا فَأَِحبَُّه ، قَالَ : جِْبرِيلَ ، فَقَالَ 
  َوإِذَا أَْبَغَضُه كَانَ كَذَِلَك: َوالَ أَْعلََمُه إِالَّ قَالَ : فََيَضُع لَُه الْقَُبولَ ِفي اَألْرضِ ، قَالَ : قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ ، أَْخَبرََنا قَُتْيَبةُ ْبُن : ٍد ، قَاالَ أَْخَبَرَنا َحْمَزةُ الِْكنَانِيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسْع -٦٤١
ةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَر

إِنِّي أَْحَبْبُت فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ ، : إِذَا أََحبَّ اللََّه َعْبًدا َدَعا جِْبرِيلَ ، فَقَالَ : ليه وسلم قَالَ صلى اهللا ع
وُه ثُمَّ َيوَضُع لَُه الْقَُبولُ ِفي اَألْرضِ فَُيِحبُّ: ثُمَّ ُيَناِدي جِْبرِيلُ أَْهلَ َسَماِء الدُّْنَيا ، إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، قَالَ 

  .، َوِفي الُْبْغضِ ِمثْلُ ذَِلَك
  َرَواُه الثَّْورِيُّ ، َوَمْعَمٌر

َدُم ْبُن أَبِي دَّثََنا آأَْخَبَرَنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِهَشامِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، َح -٦٤٢
َع أَبِي غََداةَ َعَرفَةَ ، قَالَ : إَِياسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْماُجُشوِن ، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ ، قَالَ  : كُْنُت َم

اُه ، َواللَِّه إِنِّي لَأََرى اللََّه ُيِحبُّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َيا أََبَت: وُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ أَِمُري الَْحاجِّ ، فََمرَّ بَِنا فَقُلُْت 
، فَقَالَ ِلي : ِلَم َيا ُبَنيَّ ، قُلُْت : فَقَالَ  ُه ِفي قُلُوبِ النَّاسِ ِمَن الَْمَودَِّة  َيا ُبَنيَّ ، أُْنبِيَك أَنِّي َسِمْعُت : ِلَما َجَعلَ اللَُّه لَ

إِنَّ اللََّه إِذَا أََحبَّ َعْبًدا َناَدى جِْبرِيلَ ، إِنِّي أُِحبُّ فُالَنًا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َيقُولُ  أََبا ُهَرْيَرةَ ،
، قَالَ إِنَّ اللََّه قَْد أََحبَّ فُالًَنا فَأَِح: فَأَِحبَُّه ، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ فَُيَناِدي جِْبرِيلُ ِفي أَْهلِ السََّماِء  فَُيِحبُُّه أَْهلُ : بُّوُه 



  .َوإِذَا أَْبَغَض ِمثْلَ ذَِلَك: السََّماِء ، ثُمَّ ُيوَضُع لَُه الْقَُبولُ ِفي اَألْرضِ ، قَالَ 
رٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َرَواُه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َوغَْيُرُه َعنِ الَْماُجُشوِن ، َرَواُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنا

  أَبِيَصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوَرَواُه اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن غَْيرِِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن 

  ُهَرْيرَةَ
، َوُم -٦٤٣ َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد َوغَْيُرُهْم ، قَالُوا أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ  : َحمَُّد ْبُن 

اِفعٍ ، نا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ح َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َن
َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َشْيَبانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن : ْبَراِهيَم ، قَاالَ الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِ

ِه ، قَالَ  َيا أََبا : ، فَقُلُْت كَانَ الَْحِديثُ َيْبلُُغنِي َعْن أَبِي ذَرٍّ ، فَكُْنُت أَْشَتهِي ِلقَاَءُه فَلَِقيُتُه : أَِخيِه ُمطَرَِّف ْبنِ َعْبِد اللَّ
ِه أَُبوَك ، فَقَْد لَِقيَت فََهاِت ، قُلُْت : ذَرٍّ إِنَُّه كَانَ َيْبلُُغنِي َعْنَك الَْحِديثُ فَكُْنُت أَْشَتهِي ِلقَاَءَك ، فَقَالَ  َبلََغنِي : ِللَّ

أََخالُ أَنْ : للََّه ُيِحبُّ ثَالَثَةً َوَيْبِغُض ثَالَثَةً ، فَقَالَ إِنَّ ا: أَنََّك ُتَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَكُْم 
، قُلُْت  َرُجلٌ لَِقَي الَْعُدوَّ فَقَاَتلَ ، َوإِنَّكُْم لََتجُِدونَ ِفي : فََمنِ الثَّالَثَةُ الَِّذيَن ُيِحبُّ ؟ فَقَالَ : أَكِْذَب َعلَى َخِليِلي 
لَ : لََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهْم ُبْنَيانٌ َمْرُصوٌص ، قُلُْت ِكَتابِ اللَِّه ِعْنَدكُْم إِنَّ ال : فََمْن ؟ قَا

  َوَرُجلٌ لَُه َجاُر ُسوٍء فَُهَو ُيْؤِذيِه ، فََيْصبُِر َعلَى أَذَاُه َحتَّى َيكِْفَيُه

َرُجلٌ َمَع قَْومٍ ِفي َسفَرٍ ، فََنَزلُوا فََعرَُّسوا َوقَْد َشقَّ َعلَْيهُِم : َوَمْن ؟ قَالَ : قُلُْت : اللَُّه إِيَّاُه بُِحْبَوٍة أَْو بَِمْوٍت ، قَالَ 
ةً إِلَْيِه  ثَةُ فََمنِ الثَّالَ: ، قُلُْت الْكََرى َوالنَُّعاُس ، َوَوَضُعوا ُرُءوَسُهْم َوَناُموا ، َوقَاَم فََتَوضَّأَ َوَصلَّى َرْهَبةً ِللَِّه َوَرغَْب

إِنَّ اللََّه : الَْبِخيلُ ، َوالَْمنَّانُ ، َوالُْمْخَتالُ الْفَُخوُر ، َوإِنَّكُْم لََتجُِدونَ ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اللَِّه : الَِّذي َيْبِغُض اللَُّه ؟ قَالَ 
الَُّف ، أَوِ الَْبيَّاُع الَْحالَُّف ، لَفْظُ َحِديِث التَّاجُِر الَْح: فََمنِ الثَّاِلثُ ؟ قَالَ : ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ ، قُلُْت 

َشاِهٌري ِثقَاٌت َمقُْبولَةٌ أَبِي َداُوَد ، َوُهَو َحِديثٌ َمْشُهوٌر َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ َشْيَبانَ ، َوَخالَفَُه َسِعيُد الُْجَرْيرِيُّ ، َوُرَواُتُه َم
ِئيِّ ، أَخَْبَرَنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َهاُرونَ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا ِعْنَد الَْجِميعِ ، َوُهَو ِمْن َرْسمِ النََّسا

: ُمسِ ، قَالَ َعنِ اْبنِ اَألْحَيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن إَِياسٍ الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي الَْعالَِء َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، 
  ثَالَثَةٌ َيَشاُءُهُم اللَُّه ، َمْشُهوٌر َعنِ الُْجَرْيرِيِّ: لَِقيُت أََبا ذَرٍّ ، فَذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَالَ 

َرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ح َوأَْخَب -٦٤٤
رِ ْبنِ َراِشٍد ، َعْن : الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، قَاالَ  أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم

، قَالَ  ا َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه  أََيفَْرُح أََحُدكُمْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َم
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ِللَُّه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبةِ : َنَعْم ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : بَِراِحلَِتِه إِذَا َضلَِّت ِمْنُه َوَجَدَها ؟ قَالُوا 

  ْم بَِراِحلَِتِه إِذَا َوَجَدهَاَعْبِدِه إِذَا َتاَب ِمْن أََحِدكُ
ثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ َشرِيٍك الَْبزَّاُر ، َحدَّ -٦٤٥

، َع قَالَ : ْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َمْرَيَم ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد ْبُن ُمطَرٍَّف 
ِه أَفَْرُح بَِتْوَبِة الَْعْبِد ِمَن : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي ، َوأََنا َمَعُه إِذَا ذَكََرنِي ، َولَلَّ



  .َتُه بِالْفَالَِةالَْعْبِد َيجُِد َضالَّ
ُه   َرَواُه َحفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ َوغَْيُر

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َخِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُش -٦٤٦ َعْيبِ ْبنِ أَبِي أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
َحدَّثََنا َشِعيُب ْبُن أَبِي : ينِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، قَاالَ َحْمَزةَ ، َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو الَْمِد

فَْرُح لَلَُّه أَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  بَِتْوَبِة أََحِدكُْم ِمْنُه بَِضالَِّتِه إِذَا َوَجَدَها َرَواُه َوْرقَاُء ، َوالُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ

يَم ، أَْخبََرَنا اِهأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَر -٦٤٧
، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ ُسَوْيٍد ، قَالَ  َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد : َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ 

، َوَحدَّثَ َو َمرِيٌض ، فََحدَّثََنا بَِحِديثَْينِ ، َحدَّثََنا َعْن َنفِْسِه  ، قَالَ أَُعوُدُه ، َوُه َنا َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
، َيقُولُ :  ُه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه الُْمْؤِمنِ ِمْن َرُجلٍ ِفي أَْرضٍ َدوِيٍَّة : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  لَلَّ

َعُه َراِحلَُتُه َعلَْيَها طََعاُمُه َوَش ْد ذََهَبْت ، فَطَلََبَها َحتَّى أَْدَركَُه الَْعطَُش ، ثُمَّ قَالَ ُمْهِلكٍَة ، َم : َراُبُه ، فََناَم فَاْسَتْيقَظَ َوقَ
، فََوَضَع َرأَْسُه َعلَى َساِعِدِه ِلَيُموَت ، فَاْسَت ُتُه ْيقَظَ َوِعْنَدُه َراِحلَأَْرجُِع إِلَى َمكَانَِي الَِّذي كُْنُت ِفيِه فَأََناُم َحتَّى أَُموَت 

  . َوَزاِدِهَعلَْيَها َزاُدُه َوطََعاُمُه َوَشَراُبُه ، فَاللَُّه أَشُّد فََرًحا بَِتْوَبِة الَْعْبِد الُْمْؤِمنِ ِمْن َهذَا بَِراِحلَِتِه
، َوقَالَ أَْحَمُد ْبُن َحْر بٍ َعْن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َرَواُه قُطَْبةُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ 

رٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ ُسَوْيٍد ، َوأَْسَوَد ْبنِ َيزِيَد ، َعْن   َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْي

ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعنِ الَْحارِِث  ِهَعْبِد اللَِّه ، َوقَالَ َعِليُّ    ْبنِ ُسَوْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَّ
يِّ ، َحدَّثََنا َشرِيكُ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبَهانِ -٦٤٨

، قَالَ ْبُن َعْبِد اللَِّه النََّخِعيُّ ، َعْن ِسَماٍك ، َعنِ النُّْعَم ُه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : اِن ْبنِ َبِشريٍ  لَلَّ
َر الَْحِديثَ َعُه َراِحلَُتُه ، فَذَكَ   أَفَْرُح بَِتْوَبِة الَْعْبِد ِمْن َرُجلٍ كَانَ ِفي َسفَرٍ َم

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ،  -٦٤٩
َسافََر : الَ َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ أَظُنُُّه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَ

ْم َيَرَها َرُجلٌ بِأَْرضٍ َتُنوفٍَة ، َيْعنِي فَالَةً ،  ُه ، فَاْسَتْيقَظَ فَلَ ا ِسقَاُؤُه َوطََعاُم ُه َراِحلَُتُه َعلَْيَه فَقَالَ َتْحَت َشَجَرٍة ، َوَمَع
َو ْم َيَرَها ، فَالَْتفََت فَإِذَا ُهَو بَِها َتُجرُّ ِخطَاَمَها ، فََما ُه ا فَلَ َن اللَِّه بَِتْوَبِة  بِأََشدِّ فََرًحا ِمفََعالَ َشَرفًا لَْم َيَرَها ، َوَعالَ َشَرفً

  َعْبِدِه إِذَا َتاَب

ُن ْبُن الرَّبِيعِ ح أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َوَحَس -٦٥٠
ُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ح َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب

ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّ
، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْبَراِء : َبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعَمَر ، َواللَّفْظُ ِلَسِعيٍد ، قَالُوا قَُتْي َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن إَِياِد ْبنِ لَِقيٍط 

يه وسلم : ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ  ُح َر: كَْيَف َتقُولُونَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عل ُجلٍ اْنفَلََتْت َناقَُتُه بِأَْرضِ قَفْرٍ فََر



ا طََعاٌم َوَشَراٌب ، فَذََهَب ِفي طَلَبَِها َحتَّى  ِه فََمرَّْت َتُجرُّ زَِماَمَها ، لَْيَس بَِها طََعاٌم َوالَ َشَراٌب ، َولَُه َعلَْيَه َشقَّ َعلَْي
َعلَّقَ ا فََوَجَدَها ُم ا بِجِذْلِ َشَجَرٍة ، فََتَعلََّق زَِماُمَه ِه ؟ فَقُلَْن ُه أََشدُّ فََرًحا : َشِديًدا َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : ةً بِ فََواللَِّه لَلَّ

َمُد ْبُن َحدَّثََنا أَْح: مٍَّد ، قَاالَ بَِتْوَبِة َعْبٍد ِمَن الرَُّجلِ بَِراِحلَِتِه ، َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعِليٍّ الُْحَسْيُن الَْحاِفظُ ، َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَح
  الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ، ْبنِ إَِياٍد بِإِْسَناِدِه َنْحَوُه أه

ُر ْبُن ُمَحمٍَّد أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْض -٦٥١
قَالَ :  َماِلٍك ، قَالَ الْجََرِشيُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ

ِمَن الَِّذي َيْخُرُج َحتَّى إِذَا كَانَ بِأَْرضٍ فَالٍَة ،  إِنَّ اللََّه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبِة أََحِدكُْم: َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ي أَْصِلَها ، قَْد َيِئَس ِمْنَها فَ اْنَتَبَه فَإِذَا ِهَي ِعْنَدُه ، فَأََخذَ َمَعُه َراِحلَُتُه َعلَْيَها َزاُدُه َوَماُؤُه ، فَأََضلََّها فَأََتى َشَجَرةً فََناَم ِف

  .اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبِدي ، َوأََنا َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ ، أَْخطَأَ ِمْن ِشدَِّة الْفََرحِ: َن الْفََرحِ بِِخطَاِمَها ، فََيقُولُ ِم
،  َمْولَى َبنِي َهاِشمٍ َرَواُه ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس َوغَْيُرُه ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َوَرَواُه َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو

، َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ 
  َعْبِدِه ِمْن أََحِدكُْم فَذَكََر الَْحِديثَلَلَُّه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبِة : َماِلٍك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ثََنا ُحَسْيُن ْبُن أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْمَخَرِميُّ ، َحدَّ -٦٥٢
الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ  ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد

  .إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْعطَاَس ، َوَيكَْرُه التَّثَاُؤَب: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَْخَبَرَنا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ  َرَواُه قَُراٌد أَُبو ُنوحٍ َوغَْيُرُه ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ،

ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُنَس ، زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا قَُراٌد أَُبو ُنوحٍ ، وأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَّ
، َعَح: قَاالَ  ْن أَبِيِه ، َعْن دَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َجِميًعا َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ 

، َعْن أَبِي أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه ، َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ ، َعْن َسِعي ٍد الَْمقُْبرِيِّ 
  ُهَرْيرَةَ

ِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصَّغَّانِيُّ ح َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْب -٦٥٣
َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ : ِد الَْعزِيزِ ، قَاالَ أَُبو ِعيَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسْهلِ ْبنِ َعْب

إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْعطَاَس ، َوَيكَْرُه التَّثَاُؤَب ، فَإِذَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
  .إِنََّما ذَِلَك ِمَن الشَّْيطَاِن َيْضَحُك ِمْن َجْوِفِهَتثَاَءَب فَ

َمُر َوَرَوى الَْعالَُء ْبُن َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، ِمْنُهُم اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوَيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َوأَُبو َخاِلٍد اَألْح
ُه ، َوَرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَ بِي ُهَرْيَرةَ ، َوَعْنُه إِْسَماِعيلُ ْبُن َجْعفَرٍ َوغَْيُر

إِذَا َتثَاَءَب : َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ْم فَلُْيْمِسْك بَِيِدِه َعلَى فَِمِه فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيْدُخلُأََحُدكُ



و النَّْضرِ إِْسحَاُق أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب ْبنِ َحذْلَمٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أَُب -٦٥٤
ي و َضْمَرةَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن الَْواِحِد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُب

ثَْمانُ ْبُن ُمكَتَّلٍ ، قَاالَ  ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َمْرَيَم ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َوُع
، قَالَ : ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  أََحبُّ الَْبالَِد إِلَى اللَِّه َمَساجُِدَها ، : َعْن َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

َر َوأَْبَغُض الْبِالَِد إِلَى اللَِّه أَْسَواقَُها ، َوُروَِي َهذَا الَْحِديثُ َعْن ُمَحارِبٍ   ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ ُعَم

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْع -٦٥٥ فَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
، َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ  َسِعيِد ْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَُّد ، َعنِ اَألْعَمشِ  ْبُن َحازِمٍ 

إِنَّ أََحبَّ الْكَالَمِ إِلَى اللَِّه أَنْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُسَوْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
مِ إِلَى حَاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك ، َوَتَباَرَك اْسُمَك ، َوَتَعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك ، َوإِنَّ أَْبَغَض الْكَالَُسْب: َيقُولَ الَْعْبُد 

  َعلَْيَك بَِنفِْسَك: اتَّقِ اللََّه ، فََيقُولُ : اللَِّه أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ 

 ُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َهاِشمٍ اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبْحرٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََناأَْخَبَرَنا إِْسَحاُق ْب -٦٥٦
، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن ُد ْبُن َسلََمةَ  يِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَبِ َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َوَحمَّا

َيْرَضى لَكُْم أَنْ : إِنَّ اللََّه َيْرَضى لَكُْم ثَالَثًا وََيكَْرُه لَكُْم ثَالَثًا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ 
، َتْعُبُدوُه َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوأَنْ َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًع ا َوالَ َتفَرَّقُوا ، َوأَنْ َتَناَصُحوا َمْن َوالَُّه اللَُّه أَْمَركُْم 

  .َوَيكَْرُه لَكُْم ِقيلَ َوقَالَ ، َوإَِضاَعةَ الَْمالِ ، َوكْثََرةَ السَُّؤالِ
  َرَواُه َماِلٌك ، َوأَُبو َعَواَنةَ ، َوَخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َوَجرِيٌر

ثََنا َحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّأَْخَبَرَنا ُم -٦٥٧
َهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، أَْخبََرَنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن ُس: أَْحَمُد ْبُن َسْهلٍ ، قَاالَ 

أَنْ َتْعُبُدوُه َوالَ : إِنَّ اللََّه َيْرَضى لَكُْم ثَالَثًا : َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
، َوَيكَْرُه لَكُْم ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوأَنْ َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َوالَ َتفَ رَّقُوا ، َوأَنْ َتَناَصُحوا َمْن َوالَُّه اللَُّه أَْمَركُْم 

َحدَّثََنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا : ِقيلَ َوقَالَ ، َوكَثَْرةَ السَُّؤالِ ، َوإَِضاَعةَ الَْمالِ ، َوأَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ، َوإِْبَراِهيُم ، قَاالَ : ثَالَثًا 
َداِديُّ ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َنْحَوُه ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ اِإلَماُم ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الْبَْغ أَُبو َخْيثََمةَ

َحارِِث ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَْحَمُد ْبُن ِعيَسى التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو ْبُن الْ
ولِ اللَِّه صلى اهللا عليه اَألَشجِّ ، َحدَّثَُه أَنَّ َسْهلَ ْبَن أَبِي َصاِلحٍ ، َحدَّثَُه أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن َرُس

  كُْم َعْن ثَالَثٍَة ، الَْحِديثُ َرَواُه ُموَسىآُمُركُْم بِثَالَثٍَة ، َوأَْنَها: وسلم ، أَنَُّه قَالَ 

، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث   ْبُن أَْعَيَن 
يزِ ْبُن َعْبِد اللَِّه أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِ -٦٥٨
أَنَّ : ُهَرْيَرةَ ِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي اُألَوْي

َيْرَضى لَكُْم أَنْ َتْعُبُدوهُ إِنَّ اللََّه َيْرَضى لَكُْم ثَالَثًا ، َوَيْسَخطُ لَكُْم ثَالَثًا ، : َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



الَُّه اللَُّه أَْمَركُْم ، َوكَرَِه َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوأَنْ َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َوالَ َتفَرَّقُوا ، َوأَنْ َتَنَصاُحوا ِلَمْن َو
  َمالِلَكُْم ِقيلَ َوقَالَ ، َوكَثَْرةَ السَُّؤالِ ، َوإَِضاَعةَ الْ

إِْبَراهِيَم ْبنِ َسْعٍد  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٦٥٩
َرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج أَْخَبَرنِي اْبُن ِشَهابٍ ، أَْخَب: ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، قَالَ 

، قَالَْت  ، فَقَالُوا : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  : َدَخلَ َرْهطٌ ِمَن الَْيُهوِد َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
، فَقُلُْت : السَّاُم َعلَْيكُْم ، قَالَْت  لَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : سَّاُم َواللَّْعَنةُ ، قَالَ َعلَْيكُُم ال: فَفَهِْمُتَها  فَقَا

، قَالَْت :  ، إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي اَألْمرِ كُلِِّه  : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََولَْم َتْسَمُع َما قَالُوا : قُلُْت : َمْهلًا َيا َعاِئَشةُ 
ْد قُلُْت : اهللا عليه وسلم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى    َعلَْيكُْم: قَ

، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ َمزِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ ، أَْخبََرنِي أَ -٦٦٠ بِي ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
نَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ح َوأَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َمْحفُوٍظ الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثََنا ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَما

نِ َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َع: أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالُوا 
إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي : كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .اَألْمرِ كُلِِّه
ْعَمُر ْبُن َرَواُه َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َوَيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َوَجَماَعةٌ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َوَر َواُه ُيوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َوُشَعْيٌب ، َوَم

الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َراِشٍد ، َواْبُن ُعَيْيَنةَ ، َواْبُن أَبِي َحفَْصةَ َنْحَو َحِديِث َصاِلحٍ ، َوقَالَ الْقَْعَنبِيُّ َوغَْيُرُه َعْن َعْبِد 
ِه َما الَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْمِليِكيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيٍّ بِإِْسَناِدِه ،  إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّفَْق َوُيْعِطي َعلَْي

، َعْن َحْيَوةَ ْبنِ الَْهاِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ  ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َعْمَرةَ ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِف ، َولَْم ُيَتاَبْع َعلَْيِه ، َوَرَوى اْبُن َوْهبٍ 
َه: َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ،   إِنَّ اللَّ

ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ   ُيِحبُّ الرِّفَْق ، َوَرَواُه َيْحَيى الْقَطَّانُ َوغَْيُرُه ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو
انَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َح -٦٦١ دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّ

السَّاُم : َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َيُهوُد ، فَقَالُوا : َعْن أَبِي الضَُّحى ُمْسِلمِ ْبنِ ُصَبْيحٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
َك السَّاُم َوَنالَْت ِمْنُهْم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ا الْقَاِسمِ ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َعلَْيكُْم َيا أََب إِنَّ : َوَعلَْي

ْم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه السَّاُم َعلَْيكُ: أَلَْم َتْسَمْعُهْم َيقُولُونَ : ثُمَّ قُلُْت : اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفُْحَش َوالَ التَّفَحَُّش ، قَالَْت 
، فَأَْنَزلَ اللَُّه َهِذِه الْآَيةَ : أََما َسِمْعِتنِي أَقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم  َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيَِّك : َوَعلَْيكُْم 

  بِِه اللَُّه

ْصرِيُّ بَِنْيَساُبوَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوَهابِ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْب -٦٦٢
َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، : ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث الُْجَمِحيُّ ، قَاالَ 

، قَالَْت َعنِ اَألْعَم انَ أَُناٌس ِمَن الَْيُهوِد أََتْوا َرُسولَ : شِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ  كَ
، فََيقُولُونَ  : ، فَقَالَ  َوعلَْيكُْم ، فَفَِطَنْت بِهِْم َعاِئَشةُ فََسبَّْتُهْم: السَّاُم َعلَْيَك ، َوَيقُولُ : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 



َه الَ ُيِحبُّ الْفُْحَش َوالَ التَّفَحَُّش ، قُلُْت  : َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَُّهْم َيقُولُونَ كَذَا َوكَذَا ، فَقَالَ : َمْه َيا َعاِئَشةُ ، إِنَّ اللَّ
َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه ، َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ  َوإِذَا َجاُءوَك: أَلَْيَس قَْد َرَدْدُت َعلَْيهِْم ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  اَألْعَمشِ ِمْنُهْم أَُبو ُمَعاوَِيةَ

ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا ا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصورٍ -٦٦٣
، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ْبنِ أَفْلََح   عليه وسلم ، قَالَ َزاِئَدةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد 

  َزاِئَدةَ ، فَقَالَ َعْن أَفْلََح إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَاِحَش الُْمَتفَحَِّش رََواُه أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ ، َعْن أَبِي: 
الَْهَروِيُّ ،  أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْعقُوَب بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم -٦٦٤

: فْلََح ْبنِ َمْولَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ الَْحِكيمِ ، َعْن أَ
ٍه َعْن : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَاِحَش الُْمَتفَحَِّش ، َوُروَِي ِمْن ُوُجو

، َوأَبِي الدَّرَْد اَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر    اِء ، َوغَْيرِِهَم

ِد ْبنِ إِْبَراِهيَم الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثَ -٦٦٥ َنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، أَْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ
، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُبكَْيُر ْبُن ِمْسَمارٍ : ، َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ 

  .إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَْعْبَد التَِّقيَّ الَْخِفيَّ ، الَْغنِيَّ الَْعِفيَف: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ُرُه أََتمَّ ِمْن َهذَاَرَواُه أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َوغَْي

َنا ُمْسِلُم ْبُن َحاِتمٍ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْرَوانَ بِِدَمْشقٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ إَِياسٍ ، َحدَّثَ -٦٦٦
ْب ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَُبو : نِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد الَْعِظيمِ ، قَاالَ َوأَْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد 

كَانَ َسْعُد ْبُن أَبِي : َسِمْعُت َعاِمَر ْبَن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ : َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا ُبكَْيُر ْبُن ِمْسَمارٍ ، قَالَ 
ُه َسْعٌد ، قَالَ َوقَّاصٍ ِفي إِبِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َهذَا الرَّاِكبِ ، فَلَمَّا : ِلِه ، فََخَرَج إِلَْيِه ُعَمُر اْبُنُه ، فَلَمَّا َرآ

َنِمَك ، َوالنَّاُس َيَتَناَز: َنَزلَ قَالَ لَُه ُعَمُر  َع َسْعٌد قَْد َرِضيَت أَنْ َتكُونَ أَْعَرابِيا ِفي إِبِِلَك َوغَ ، فََرفَ ُعونَ ِفي الُْملِْك 
إِنَّ اللََّه : َوْيَحَك إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيَدُه فََضَرَب بَِها َصْدَر ُعَمَر ، ثُمَّ قَالَ 

  .ُيِحبُّ الَْعْبَد الَْغنِيَّ التَِّقيَّ الَْخِفيَّ
  ْبُن ثَابٍِت الْجَِزرِيُّ َعْن ُبكَْيرٍ َرَواُه َوغَْيُرُه ، َعِليُّ

 ْبُن َحَجرٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ ، أَْخبََرَنا َعِليُّ -٦٦٧
قَالَ أََشجُّ َبنِي َعْصرٍ ، قَالَ ِلي : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد 

ْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه ، الِْحلُْم َوالَْحَياُء ، قُلُْت : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  أَقَِدًميا كَانَ ِفيَّ أَْو : إِنَّ ِفيَك ُخلُقَ
َعْبُد الُْمْنِذرِ : الَْحْمُد ِللَِّه الَّذْيِ َجَبلَنِي َعلَى ُخلُقَْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه ، اَألَشجُّ اْسُمُه : الَ َبلْ قَِدًميا ، قَالَ  :َحِديثًا ، قَالَ 

ةَ الَْعْبِديُّ   ْبُن َعاِئٍذ ، َرَوى َعْنُه الُْمثَنَّى ْبُن ثَُماَم
، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َسيَّارٍ النَُّصْيبِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َمْعُروٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد  أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ -٦٦٨

، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  ، َعْن َناِفعٍ   قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا: الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ 



ةُ َعنِ الدََّراَوْرِديِّ: عليه وسلم  ا َيكَْرُه أَنْ ُتْؤَتى َمْعِصَيُتُه ، َوقَالَ ُمرَّ  ، َعْن إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ أَنْ ُتْؤَتى ُرَخُصُه ، كََم
َر عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم   ُموَسى ، َعْن َحْربِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َناِف

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُ -٦٦٩ وَب ْبنِ ُيوُسَف 
ةَ ، َعْن َحْربِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع َر ، َعْن َرُسولِ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ الدََّراَوْرِديِّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْب َم

، قَالَ اللَّ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ أَنْ ُتْؤَتى ُرَخُصُه ، كََما َيكَْرُه أَنْ ُتْؤَتى َمْعِصَيُتُه ، َوَهذَا ِمْن َرْسمِ : ِه صلى اهللا عليه وسلم 
ِه ْبنِ َمْسُعوٍد ، َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوغَْيرِِهَما  النَّسَاِئيِّ ، َوأَبِي ِعيَسى ِفي َحْربِ ْبنِ قَْيسٍ ، َوُروَِي َعْن َعْبِد اللَّ

ا   َمْرفُوًع

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْب -٦٧٠ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف  ُن ُمْسِلمٍ 
َو َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبَن أَبِي كَِثريٍ ،  ِد ْبنِ إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعنِ اْبنِ َجابِرِ ْبنِ َعِتيٍك ، َوُه َعْن ُمَحمَّ

ا َيْبِغُض : َعْبُد اللَِّه ْبُن َجابِرِ ْبنِ َعِتيٍك ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ِمَن الَْغْيَرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه ، َوِمْنَها َم
ةُ ِفي غَْيرِ َرْيَبٍة ، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه فَالَْغْيَرةُ ِفي الرَّْيَبِة ، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ الَِّتي َيْبِغُض اللَُّه فَالَْغْيَراللَُّه ، فَأَمَّا 

اْخِتيَالُُه ِعْنَد الصََّدقَِة ، َوالْخَُيالَُء الَِّتي َيْبِغُض اللَُّه الْخَُيالَُء الَِّتي ُيِحبَُّها اللَُّه ، فَاْخِتَيالُ الرَُّجلِ بَِنفِْسِه ِعْنَد الِْقَتالِ ، َو
  .، فَاْخِتَيالُ الرَُّجلِ بَِنفِْسِه ِفي الْفَْخرِ َوالُْبْخلِ

، َوَرَواُه َحجَّاٌج الصَّوَّاُف ، َواَألْوَزاِعيُّ ، َوَحْرٌب   َرَواُه َجَماَعةٌ َوَخالَفَُهْم َمْعَمٌر 

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ َمزِيٍد ، أَْخَبرَنِي أَبِي ، َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن : ا َخْيثََمةُ ، َوُمَحمٌَّد ، قَاالَ أَْخَبَرَن -٦٧١
، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبُد الْقُدُّوسِ ، قَ َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي : االَ َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوِف ْبنِ ُسفَْيانَ 

َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ : َحدَّثَنِي اْبُن َجابِرِ ْبنِ َعِتيٍك ، قَالَ : َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَالَ 
ا َما َيْبِغُض اللَُّه ، َوِمَن الُْخَيالَِء َما إِنَّ ِمَن الَْغ: َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ْيَرِة َما ُيِحبُّ اللََّه ، َوِمْنَه

ِفي  ْيَرةُ الَِّتي َيْبِغُض اللَُّه الَْغْيَرةُُيِحبُّ اللَُّه ، َوِمْنَها َما َيْبِغُض اللَُّه ، فَالَْغْيَرةُ الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه الَْغْيَرةُ ِفي الرَّْيَبِة ، َوالَْغ
صََّدقَِة ، َواِلاْختَِيالُ الَِّتي غَْيرِ الرَّْيَبِة ، َوالْخَُيالَُء الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه ، اْخِتَيالُ الرَُّجلِ بَِنفِْسِه ِعْنَد الِْقَتالِ ، َوِعْنَد ال

  َيْبِغُض اللَُّه ، الْخَُيالَُء ِفي الَْباِطلِ َرَواُه الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ

رَّزَّاقِ ، َعْن َرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الأَْخَب -٦٧٢
ةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َيزِيَد اَألْزَر قِ ، َعْن ُعقَْب

غَْيَرَتاِن إَِحَداُهَما ُيِحبَُّها اللَُّه ، َواُألْخَرى َيْبَغُضَها اللَُّه ، َوَمْخَيلََتاِن : ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
الَْغْيَرةُ ِفي الرَّْيَبِة ُيِحبَُّها اللَُّه ، َوالَْغْيَرةُ ِفي غَْيرِ الرَّْيَبِة َيْبَغُضَها اللَُّه ،  إَِحَداُهَما ُيِحبَُّها اللَُّه ، َواُألْخَرى َيْبَغُضَها اللَُّه ،

َه ُيْدِخلُ اٌم َحِديثُ إِنَّ اللََّوالَْمْخَيلَةُ إِنْ َتَصدََّق الرَُّجلُ ُيِحبَُّها اللَُّه ، َوالَْمْخَيلَةُ ِفي الِْكْبرِ َيْبَغُضَها اللَُّه َرَواُه َهمَّ
، َر َواُه اْبُن َجابِرٍ ، َعْنُه َوَهذَا بِالسَّْهمِ الَْواِحِد ثَالَثَةَ َنفَرٍ ، َوإِنََّما ُهَو َعْن أَبِي َسالَّمٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُعقَْبةَ 

  َوَهٌم ، َوالصََّواُب ِمْن َحِديِث َيْحَيى َما َتقَدََّم



، قَاالَ  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد -٦٧٣ ْبنِ ُيوُسَف  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ : ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب 
ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َرُسولُ :   ، قَالََعفَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه 

َما أََحٌد أَغَْيُر ِمَن اللَِّه ، ِلذَِلَك َحرََّم الْفََواِحَش ، َوَما أََحٌد أََحبُّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ، : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ُه ، َوقَالَ وثنا اَألْعَمُش ، َعْن َماِلِك ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َي: قَالَ  َوِلذَِلَك : زِيَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمثْلَ

  .الرُُّسلََمَدَح َنفَْسُه ، َوَما أََحٌد أََحبُّ إِلَْيِه الُْعذُْر ِمَن اللَِّه ، َوِمْن أَْجلِ ذَِلَك أَْنَزلَ الِْكَتاَب ، َوَبَعثَ 
ٍثَرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ َنْحَوُه ، بِاِإلْسَناَدْي   نِ َجِميًعا ، ِمْنُهْم َحفُْص ْبُن غََيا

أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َو -٦٧٤
، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمَّ َر ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ْبُن ُسلَْيَمانَ  ٍد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَم

ثََنا حَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَُّمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ أَُبو النَّْضرِ ح َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْس
ةَ ، قَالَ : إِْبَراهِيُم ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، قَالُوا  َسِمْعُت أََبا َواِئلٍ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ

، َوَرفََعُه قَالَ : ؟ قَالَ أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َعْبِد اللَِّه : قُلُْت : َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد ، قَالَ : ، َيقُولُ  : َنَعْم ، قَالَ : َنَعْم 
، َوالَ أََحَد أََحبُّ إِلَ ا َبطََن  ْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ، الَ أََحَد أَغَْيَر ِمَن اللَِّه ، َوِلذَِلَك َحرََّم الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَم

  بِي النَّْضرِ َوالْآَخُرونَ َنْحوَُهَوِلذَِلَك َمَدَح َنفَْسُه ، لَفْظُ َحِديِث أَ

ْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َوأَ -٦٧٥
َوَحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا : دَّثََنا اْبُن أَبِي الشََّوارِبِ ، قَالَ َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح

ةَ ، َعنِ الْ: أَُبو كَاِملٍ ، قَالُوا  ُمِغَريِة َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َورَّاٍد كَاِتبِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَب
لَ ْب صلى  قَالَ َسْعٌد لَْو َرأَْيُت َرُجلًا َمَع اْمَرأَِتي لََضَرْبُتُه بِالسَّْيِف غَْيَر ُمْصِفحٍ ، فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه: نِ ُشْعَبةَ ، قَا

، فَقَالَ  ِه لَأََنا أَغَْيُر ِمْنُه ، َو: اهللا عليه وسلم  ، فََواللَّ ِمْن أَْجلِ غَْيَرِة اللَِّه أََتْعَجُبونَ ِمْن غَْيَرِة َسْعٍد  ُر ِمنِّي ، َو اللَُّه أَغَْي
، َوالَ َشْخَص أََحبُّ إِلَْيِه الْ ُعذُْر ِمَن اللَِّه ِمْن َحرََّم الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن ، َوالَ َشْخَص أَغَْيُر ِمَن اللَِّه 

َوُمْنِذرِيَن ، َوالَ َشْخَص أََحبُّ إِلَْيِه الِْمْدَحةُ ِمَن اللَّه ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َوَعَد الَْجنَّةَ أَْجلِ ذَِلَك َبَعثَ الُْمْرَسِلَني ُمَبشِّرِيَن 
ِك ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َنا ، َعْن َعْبِد الَْمِل لَْحَسنِ ْبنِ ِفعٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن اَرَواُه َزاِئَدةُ ، َوُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َعْمرٍو 

  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد: ُعْتَبةَ ، قَاالَ 

رٍو ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َورَّاٍد بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه   اللَِّه ْبنِ َعْم
، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَما -٦٧٦ نَ 

لَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِللَْحَسنِ ْبنِ : َمْرُزوقٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَا
لٍ:  َعِليٍّ ، َمْشُهوٌر َعْن فَُضْي   اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّه فَأَِحبَُّه َوأَِحبَّ َمْن أََحبَُّه 
ُن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق ، أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْب -٦٧٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، : ثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، أَْخَبَرنِي أَبِي ، قَاالَ َحدَّ

عِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّه فَأَِحبَُّه ، : ُه قَالَ ِللَْحَسنِ َعْن َناِف
ِة َبنِي قَْيُنقَاَع   َوأَِحبَّ َمْن ُيِحبُُّه ، َوَهذَا ِمْن ِقصَّ



ْحَمُد ْبُن ِعَصامٍ ، َحدَّثََنا أَ: أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، قَاالَ  -٦٧٨
ذَةُ ْبُن َخِليفَةَ الَْبكَْراوِيُّ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ح َوأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُزَهْيرِ ْبنِ َحْربٍ ، َحدَّثََنا َهْو

انَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ  ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ الزُّْهرِيِّ كَ
قُولُ  اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما َرَواُه الثَّْورِيُّ ، َوَيْحَيى ْبُن الْقَطَّاِن ، َوَجَماَعةٌ ، : َيأُْخذُنِي َوالَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ ، فََي

ةََرَواُه الُْمْع ، َعْن أَُساَم ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ    َتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، فَقَالَ َعْن أَبِي َتِميَمةَ 

 الُْحَسْيُن ْبُنأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ الَْحمَّالُ ، َوأَْخَبَرَنا  -٦٧٩
َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن : أَْحَمَد الْكَاِتُب بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَاِضي بَِبْغَداَد ، قَاالَ 
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه : ي ُهَرْيَرةَ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَارِيُّ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِ

ِه لَأُْعِطَينَّ الرَّاَيةَ َرُجلًا ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه ، َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه ، َيفَْتُح اللَُّه َعلَى َيَدْي: وسلم قَالَ َيْوَم َخْيَبَر 
  الَْحِديثَ
اَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَح -٦٨٠

م قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسل: ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
ا إِلَى َعِليِّ ْبنِ  لَأُْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجلًا ُيِحبُّ اللََّه َوَرَسولَُه ، َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه ، َيفَْتُح اللَُّه َعلَى:  َيَدْيِه ، فََدفََعَه

  َعزِيزِ ْبُن الُْمْخَتارِ َوجِريٌِر ، َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَأَبِي طَاِلبِ َنْحَوُه ، َرَواُه َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َوَعْبُد الْ

الرَِّياِحيُّ ، َحدَّثََنا  أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن فَْهٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ -٦٨١
رِ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِخَراشٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َع : ْن أَبِيِه ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِم

لُُه ، فََبَعثَ لَأَْدفََعنَّ الرَّاَيةَ إِلَى َرُجلٍ ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه ، َوُيحُِّبُه اللَُّه َوَرَسُو: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َهذَا َحِديثٌ َمْشُهوُر الرَِّواَيِة ، ثَابٌِت َعلَى َرْسمِ النََّساِئيِّ ، َوأَبِي ِعيَسى

ِث ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِ -٦٨٢
نَّ َرُجلًا َسأَلَ النَّبِيَّ َسِعيٍد الُْجَرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الْجِْسرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، أَ

ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه ، َوَرَواُه َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ :  أَيُّ الْكَالَمِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه ؟ فَقَالَ: صلى اهللا عليه وسلم 
، َعْن َسِعيٍد الُْجَرْيرِيِّ َنْحوَُه ةَ ، َوَرَواُه َوْهُب ْبُن َخاِلٍد َوغَْيُرُه    َوغَْيُرُه ، َعْن ُشْعَب

ُد الَْمِلِك الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ ُعلَيَّةَ ، َعْن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا َعْب -٦٨٣
َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَيُّ : قُلُْت : َسِعيٍد الُْجَرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

ا اْصطَفَى ِلَمالَِئكَِتِه ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه: اللَِّه ؟ قَالَ الْكَالَمِ أََحبُّ إِلَى    َم
، َوُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، قَاالَ  -٦٨٤ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا : أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 

، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف ، َعْن ُركَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُعَمْيلََعْبُد الصََّمِد ، َحدَّ ةَ ثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ 
الْقُْرآنَ ، َوِهَي  أَطَْيُب الْكَالَمِ أَْرَبَعةٌ إِالَّ: الْفَزَارِيِّ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

، قَالَ : ِمَن الْقُْرآِن الَ َيُضرُُّك بِأَيِّهِنَّ َبَدأَْت  َوَحدَّثََنا : ُسْبَحانَ اللَِّه ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َواللَُّه أَكَْبُر 



الَ  َر ، قَا َسُمَرةَ َنْحَوُه ، َوَرَواُه َحدَّثََنا ُشْع: َعْبُد الصََّمِد ، َوبِْشُر ْبُن ُعَم َبةُ ، َعْن َسلََمةَ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف ، َعْن 
ةَ َنْحَوُه ، َوَرَواُه الثَّْورِيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ   أَفَْضلُ: ، فَقَالَ  الثَّْورِيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف ، َعْن َسُمَر

  أََحبُّ الْكَالَمِ إِلَى اللَِّه: الْكَالَمِ ، َوقَالَ ُزَهْيٌر 
َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحبِيبٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن  -٦٨٥

، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ ، قَالَ ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َمْنُص ْيلَةَ  قَالَ : ورٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُعَم
اللَُّه ، ُسْبَحانَ اللَِّه ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ : أََحبُّ الْكَالَمِ إِلَى اللَِّه أَْرَبٌع : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  .َواللَُّه أَكَْبُر ، الَ َيُضرَُّك بِأَيِّهِنَّ َبَدأَْت ، َمْشُهوٌر َعْن ُزَهْيرٍ
ْن ِهالَلِ ْبنِ يََِساٍف َوَهذَا إِْسَناٌد ثَابٌِت َعلَى َرْسمِ أَبِي َداُوَد ، َوأَبِي ِعيَسى ، َوالنََّساِئيِّ ، َوُمْسِلمٍ ، َوأَْخَرَج ُمْسِلٌم َع

  كَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُعَمْيلَةَ، َوَعنِ الرُّ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا : أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ِعيَسى ، قَاالَ  -٦٨٦
الْقَاِسمِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهالَلٍ ، َعْن ُركَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُعَمْيلَةَ ،  أَُميَّةُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ

ةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ا ِمَن الْكَالَمِ َشْيٌء أََحبُّ إِلَى اللَِّه ِمَن الَْحْمُد ِللَِّه ، َوُسْبَحانَ : َعْن َسُمَر َم
  .ُه أَكَْبُر َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، ُهنَّ أَْرَبٌع فَالَ ُتكِْثْر َعلَيَّ الَ َيُضرَُّك بِأَيِّهِنَّ َبَدأَْتاللَِّه ، َواللَّ

  َرَواُه َجرِيٌر َوغَْيُرُه
لَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْبِسيُّ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٦٨٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
، ثَِقيلَ: اهللا عليه وسلم  ُسْبَحانَ اللَِّه : َتاِن ِفي الِْميَزاِن ، َحبِيَبَتاِن إِلَى الرَّْحَمنِ كَِلَمَتاِن َخِفيفََتاِن َعلَى اللَِّساِن 

  الَْعِظيمِ ، ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمدِِه

ْخبََرَنا َعِليُّ  ح َوأَأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَرْحبِيلَ -٦٨٨
َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخَبرَنِي ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ اَألْشَعِث الَْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َوقَاالَ 

لَ  َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَُوْيسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، قَا
،: عليه وسلم  ثُمَّ َيقُوُم  أََحبُّ الصَّالَِة إِلَى اللَِّه َصالَةُ َداُوَد ، كَانَ َيْرقُُد َشطَْر اللَّْيلِ ، ثُمَّ َيقُوُم ، ثُمَّ َيْرقُُد آِخَرُه 

  .ْعَد َشطْرِِهثُلُثَ اللَّْيلِ َيْعنِي آِخَرُه َب
  َرَواُه َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َوَرْوٌح

، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ، قَالَ  -٦٨٩ َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ح َوأَْخبََرَنا ُمَحمَُّد : أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن : َيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْرَهٍد ، قَاالَ ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْح

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، قَالَ 
ُر َيْوًما ، َوأََحبُّ الصَّالَِة إِلَى : صلى اهللا عليه وسلم  أََحبُّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد ، كَانَ َيُصوُم َيْوًما َوَيفْطُ

  .اللَِّه َصالَةُ َداُوَد ، كَانَ َيَناُم نِْصَف اللَّْيلِ ، َوَيقُوُم ثُلُثَُه ، َوَيَناُم ُسُدَسُه



  ى ْبُن َيْحَيى ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوَرَواُه َزكَرِيَّا ْبُن إِْسَحاَق ، َوغَْيُرُه َعْن َعْمرٍوَرَواُه َيحَْي
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَّ -٦٩٠ ُد ْبُن َيْعقُوَب أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن َعَباَدةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، أَنَّ : إِبَْراِهيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ، قَاالَ  ، َحدَّثََنا

أََحبُّ : اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْمَرو ْبَن أَْوسٍ أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى
  الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد

، َحدَّثَ -٦٩١ ُسلَْيَمانَ  ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  َنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َوأَْخَبَرَنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاٍذ 
، أَنَّ َرُسولَ َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ِه ْبنِ َعْمرٍو  اللَِّه  ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، أَنَّ َعْمَرو ْبَن أَْوسٍ أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد اللَّ

انَ َيُصوُم نِْصَف الدَّ: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ْهرِ ، َوأََحبُّ أََحبُّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِصَياُم َداُوَد ، َوكَ
  ثُمَّ َيْرقُُد الصَّالَِة إِلَى اللَِّه َصالَةُ َداُوَد ، كَانَ َيْرقُُد َشطَْر اللَّْيلِ ، ثُمَّ َيقُوُم ثُلُثَ اللَّْيلِ َبْعَد َشطْرِِه ،

َمِلِك ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الْ -٦٩٢
، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن النُّْعَماِن ، : َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ 

ِه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َعنِ َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َعْم: قَاالَ  رِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َعْبِد اللَّ
، قَالَ  ،  أََحبُّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد ، َوأََحبُّ الصَّالَِة إِلَى اللَِّه َصالَةُ َداُوَد: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

َر اللَّْيلِ اَألوَّلِ ، ثُمَّ َيقُوُم الثُّلُثَ َبْعَد الشَّطْرِ ، ثُمَّ َيَن   اُم السُُّدَسكَانَ َيُصوُم نِْصَف الدَّْهرِ ، َوَيَناُم َشطْ

أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ : أَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد ، قَاالَ  -٦٩٣
، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ ، أَنَُّه َسِمَع َع ْبنِ قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا ُسفََيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  ِه ْبَن َعْمرِو  ْبَد اللَّ

أََحبُّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد ، كَانَ : ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم: الَْعاصِ ، َيقُولُ 
، َوأََحبُّ الصَّالَِة إِلَى اللَِّه َصالَةُ َداُوَد ، كَانَ َيَناُم نِْصَف اللَّْيلِ َوَي ، َوَيَناُم ُسُدَسُه َيُصوُم َيْوًما َوَيفُطُُر َيْوًما  قُوُم ثُلُثَُه 

  َعْن أَبِي الَْعبَّاسِ الشَّاِعرِ ، َوَزاَد ِفيِه ِقصَّةَ الصَّْومِ: ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، فَقَالَ  ، َوَرَواُه َرْوٌح ، َعْن

ْيَمانَ ، َحدَّثََن -٦٩٤ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُسلَ ُح ْبُن َعَباَدةَ ، ا َرْوأَْخَبَرَنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَعاٍذ 
أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبنِ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َسِمْعُت أََبا الَْعبَّاسِ الشَّاِعَر ، ُيَحدِّثُ 

فَإِنِّي أُِطيُق أَكْثََر : ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ، قُلُْت  ُصْم ِمْن كُلِّ َشْهرٍ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : الَْعاصِ ، َيقُولُ 
  .إِنَّ أََحبَّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد ، كَانَ َيُصوُم َيْوًما َوَيفْطُُر َيْوًما: ِمْن ذَِلَك ، َحتَّى قَالَ 

اٍء ، َعْن أَبِي الَْعبَّاسِ ، َعنِ  ُصْم َصْوَم : اْبنِ َعْمرٍو ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرَواُه اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعْن َعطَ
ا ، َولَْم َيقُلْ  ا ، َوَيفْطُُر َيْوًم إِنَّ أََحبَّ الصَِّيامِ إِلَى اللَِّه ، َوَهِذِه الزَِّياَدةُ ِفي َحِديِث َعْمرِو : َداُوَد ، كَانَ َيُصوُم َيْوًم

  ْبنِ أَْوسٍ

 َحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َمْحُبوبٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ح َوأَْخَبَرَناأَْخَبَرَنا ُم -٦٩٥
ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  اُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َد: ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد 

ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه : َسِمْعُت أََبا َسلََمةَ ُيَحدِّثُ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت : ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، قَالَ 



ا َو: صلى اهللا عليه وسلم أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه ؟ قَالَ  ، َزاَد النَّْضُر ِفي َحِديِثِه أَْدَوُمَه قَالَْت َعاِئَشةُ : إِنْ قَلَّ 
  فَاكْلَفُوا ِمَن اَألْعَمالِ َما ُتِطيقُونَ: 

َنا َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، قَالَ : أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى َوغَْيُرُه ، قَاالَ  -٦٩٦
ْو أَبِي ُهَرْيَرةَ  أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَ

  .اكْلَفُوا ِمَن اَألْعَمالِ َما ُتِطيقُونَ: وسلم قَالَ 
بِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ بِطُوِلِه ، َوكَذَِلَك َرَواُه َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َرَواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن أَ

، َعْن ةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوَرَواُه أَُبو إِْسَحاَق السَّبِيِعيُّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ  ، َوُموَسى ْبُن ُعقَْب َسلََمةَ ، َوقَا َعْمرٍو  لَ أُمِّ 
ُن َسِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ َخاِلٌد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيٍد الِْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوَرَواُه َسْعُد ْب

  ، َعْن َعاِئَشةَ

ُر ْبُن ُمَحمَِّد  -٦٩٧ ْبنِ ُبَحْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَم
َر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ : الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  لَ : َسِمْعُت ُعَبْيَد اللَِّه ْبَن ُعَم قَا

الَ َيَملُّ َحَتى َتَملُّوا ، : م َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسل َيا أَيَُّها النَّاُس ، ُخذُوا ِمَن اَألْعَمالِ َما ُتِطيقُونَ ، فَإِنُّ اللََّه 
  .َوكَانَ أََحبُّ اَألْعَمالِ إِلَْيِه َما ُدووَِم َعلَْيِه َوإِنْ قَلَّ
  َرَواُه الثَّقَِفيُّ ، َوَعْبُد اَألْعلَى ، َوَعْبَدةُ َوغَْيُرُهْم

َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن : أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َوُمَحمَُّد ْبُن قَُرْيشٍ ، قَاالَ  -٦٩٨
، قَالَ  أََبا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ ،  َسِمْعُت: أََسٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ 

َسدُِّدوا ، َوقَارُِبوا ، َوأَْبِشُروا ، فَإِنَُّه لَْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها كَاَنْت َتقُولُ 
َوالَ أََنا ، إِالَّ أَنْ َيَتَغمََّدنِي اللَُّه ِمْنُه بَِرْحَمٍة ، : َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ  َوالَ أَْنَت: ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ أََحًدا َعَملُُه ، قَالُوا 

  .َواْعلَُموا أَنَّ أََحبَّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه أَْدَوُمُه َوإِنْ قَلَّ
ُه ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوقَالَ امٍ ُمَحمَِّد ْبنِ الزِّبِْرقَاِن  َرَواُه إِبَْراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ َوغَْيُر ُرو ْبُن َعِليٍّ َوغَْيُرُه َعْن أَبِي َهمَّ َعْم

، َعْن َعاِئَشةَ   ، َعْن ُموَسى ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ 

ْيَمانَ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَن -٦٩٩ ا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُسلَ
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ  َما ِمْن : قَالَ  اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ 

َوالَ الْجَِهاُد إِالَّ َرُجلٌ َخَرَج بَِنفِْسهِ : َوالَ الْجَِهاُد ؟ قَالَ : ي الِْحجَِّة ، قَالُوا أَيَّامٍ الَْعَملُ ِفيَها أَفَْضلُ ِمْنُه ِفي َعْشرِ ِذ
  .أَفَْضلُ َوالَ أََحبُّ إِلَى اللَِّه: َوَماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، ثُمَّ لَْم َيْرجِْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء ، َوقَالَ َبْعُضُهْم 

  َجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُروَِي ِمْن َحديِِث ُم

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ أَبِي الْحََناجِرِ ، َحدَّثََن -٧٠٠ ا َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
ْبنِ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إَِياسٍ ، قَاالَ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َحدَّثََنا إِ ْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه 

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الِْمقُْبرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َع: 



، قَالَ  النَّبِيِّ الَ ُيوِطُن َرُجلٌ ُمْسِلٌم الَْمْسجَِد ِللصَّالَِة َوالذِّكْرِ ، إِالَّ َتَبشَْبَش اللَُّه بِِه َحتَّى : صلى اهللا عليه وسلم 
ْم   َيْخُرَج ، كََما َيَتَبْشَبُش أَْهلُ الْغَاِئبِ بَِغاِئبِهِْم إِذَا قَِدَم َعلَْيهِ

َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبَن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ح َوأَْخَبَرَنا  أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن -٧٠١
، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي اللَّْيثُ  أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا

الَ َيَتَوضَّأُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ 
الصَّالَةَ ِفيِه ، إِالَّ َتَبْشَبَش اللَُّه بِِه ، كََما َيَتَبْشَبُش  أََحُدكُْم فَُيْحِسُن َوُضوَءُه َوُيْسبُِغُه ، ثُمَّ َيأِْت الَْمْسجَِد الَ ُيرِيُد إِالَّ

  أَْهلُ الَْغاِئبِ بِطَلَْعِتِه

 الُْمقَدِِّميُّ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ -٧٠٢
، َعْنَح ْيَمانَ اَألغَرُّ   أَبِيِه ، َعْن أَبِي دَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُسلَ

ْم ، َوَيَتَبْشَبُش بِهِْم ، إِذَا ثَالَثَةٌ ُيِحبُُّهُم اللَُّه َوَيْضَحُك إِلَيْهِ: الدَّْرَداِء ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  .اْنكََشَف ِفئَةٌ فَقَاَتلَ فََرآَها بَِنفِْسِه ِللَِّه

  َوَهذَا إِْسَناٌد َمْشُهوُر الرَِّواَيِة ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ ، َوأَبِي ِعيَسى ، َوأَبِي َداوَُد
، َحدَّثََنا َعْب -٧٠٣ ُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 

َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه  ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعْن أََباِن ْبنِ َتْغِلَب ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو الْفُقَْيِميِّ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن
لَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ْسُعوٍد ، قَالَ ْبنِ َم ، َوالَ َيْدُخلُ النَّارَ : قَا الَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن ِكْبرٍ 

إِنَّ اللََّه : ُبُه َحَسًنا ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَإِنَّ الرَُّجلَ ُيِحبُّ أَنْ َيكُونَ ثَْو: ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمْن إَِمياٍن ، فَقَالَ َرُجلٌ 
  َجِميلٌ ُيِحبُّ الَْجَمالَ ، َولَِكنَُّه َبطُْر الَْحقِّ ، َوغَْمطُ النَّاسِ

، قَاالَ  -٧٠٤ ِئيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّسا: أَْخَبَرَنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َسْعٍد 
ْبنِ َسرِيعٍ ، َوكَانَ  َعِليُّ ْبُن َحَجرٍ ، أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد

ِه ، أَالَ أُْنِشُدَك َمَحاِمَد َحَمْدُت بَِها َربِّي ، َيا َرُسولَ اللَّ: أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َشاِعًرا ، قَالَ 
ُه إِنَّ َربِّي ُيِحبُّ الَْحْمَد ، َوَما َزاَدنِي َعلَى ذَِلَك ، َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َوأَْخَرَج: فَقَالَ 

  النَّسَاِئيُّ
ْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى الْبِْرِتيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِ -٧٠٥

، أَنَّ ُه قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ َسرِيعٍ ، َوكَانَ َرُجلًا َشاِعًرا 
إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ الَْحْمَد ، َوَما أََحٌد أََحبُّ إِلَْيهِ : أَالَ أُْنِشُدَك َمَحاِمَد َحَمْدُت بَِها َربِّي ، فَقَالَ : ليه وسلم اهللا ع

ْبُن أَبِي َبكَْرةَ ، َوالَْحَسُن ، قَالَ  ُه  َوكَانَ: الَْحْمُد ِمَن اللَِّه ، اَألْسَوُد َرَواُه َعْنُه َعْبُد الرَّْحَمنِ  اَألْحَنُف ْبُن قَْيسٍ َعمُّ
، ِفي َمْسجِِد الَْبْصَرِة ِفي أَيَّامِ الَْجَملِ ، َوُتوفَِّي َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوأَْرَبعَِني   ِفي ُنْسَخٍة ، َوكَانَ 

، َحدَّثََنا -٧٠٦ َر ح أَْخَبَرَنا أَْحَمُد  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمٍ  ُعثَْمانُ ْبُن ُعَم
َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخَبَرَنا :  ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ الْقَْيِسيُّ الَْبْصرِيُّ ، قَاالَ

  أَْبَغُض الرَِّجالِ إِلَى اللَِّه األَلَدُّ الَْخِصُم: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ 



، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى ْبُن أَبِي َمَسرَّةَ ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَح -٧٠٧ اَق ، َوَعِليُّ ْبُن أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن الرَّبِيعِ الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ، قَاالَ : قَاالَ  َنْصرٍ ،

أَْبَغُض الرَِّجالِ إِلَى اللَِّه اَأللَدُّ : لَ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَا
ةَ   الَْخِصُم َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اْبنِ ُعَيْيَن

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ السَّيَّارِيُّ الَْهَروِيُّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، -٧٠٨
، قَالَ : َراهِيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، قَالَ إِْب َسِمْعُت اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ 
  الَْخِصُم أَْبَغُض الرَِّجالُ إِلَى اللَِّه اَأللَدُّ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَْت َعاِئَشةُ : 

ْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْعُروٍف بَِنْيَساُبوَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا ُعَب -٧٠٩
، قَالَْت َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِ ، َعْن َعاِئَشةَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : ي ُملَْيكَةَ 

ُه: اهللا عليه وسلم    أَْبَغُض الرَِّجالِ إِلَى اللَِّه اَأللَدُّ الَْخِصُم َروَاُه قَبِيَصةُ َوغَْيُر
ْعَمرِ ْبنِ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُي -٧١٠ وُسَف ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َم

امِ ْبنِ ُمَنبٍَّه ، قَالَ  إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : َراِشٍد ، َعْن َهمَّ
  َرْحَمِتي غَلََبْت غََضبِي إِنَّ: اللََّه كََتَب ِفي ِكَتابٍ فَْوَق الَْعْرشِ 

ُن َمْنُصورٍ ح أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َجاِمعٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيزِيَد َوأَُبو َيزِيَد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْب -٧١١
َحدَّثََنا : َسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُمو

، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى  ، قَالَ الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  اهللا عليه وسلم 
ُهَو ِعْنَدُه فَْوَق الَْعْرشِ  لَمَّا قََضى اللَُّه الَْخلَْق:  ي ِكَتابٍ ، فَ   .إِنَّ َرْحَمِتي غَلََبْت غََضبِي: ، كََتَب ِف

ِة ، َوَرَواُه َعْن أَبِي الزَِّناِد َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َوَوْرقَاُء   َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ الُْمِغَري
٧١٢- ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َخِليٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : أَبِي ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي َحْمَزةَ َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
َو ِعْنَدُه فَْوَق الَْعْرشِ لَمَّا قَ: وسلم  ي ِكَتابٍ فَُه ُه الَْخلَْق كََتَب ِف   إِنَّ َرْحَمِتي غَلََبْت غََضبِي: َضى اللَّ

ابِيُّ ، دَّثََنا الِْفْرَيأَْخَبَرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْرَوانَ ْبُن أَبِي َيْحَيى الْقَْيسََرانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َح -٧١٣
يه وسلم : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عل

َو ُعْنَدُه فَْوَق الَْعْرشِ  ُه الَْخلَْق كََتَب ِكَتاًبا فَُه غََضبِي َرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ،  إِنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب: لَمَّا َخلََق اللَّ
  ِمْنُهْم َوِكيٌع ، َوقَبِيَصةُ

، َعنِ أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن  -٧١٤ َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ُه الَْخلَْق : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : بِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ اَألْعَمشِ ، َعْن أَ َخلََق اللَّ لَمَّا 

َو َمْوُضوٌع ِعنًَْدُه َعلَى الَْعْرشِ  َضبِي َرَواُه إِنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب غَ: قَالَها ثَالَثَ َمرَّاٍت ، كََتَب ِفي ِكَتابِِه َعلَى َنفِْسِه فَُه
لَُق السََّماَواِت َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوقَالَ َشرِيُك ْبُن اَألْعَمشِ إِنَّ اللََّه كََتَب ِكَتاًبا بَِيِدِه ِلَنفِْسِه قَْبلَ أَنْ َيْخ

َو كََتَب: إِنَُّه قَالَ ِفي َحِديِثِه : َواَألْرَض ، َوقَالَ أَُبو َحْمَزةَ َعنِ اَألْعَمشِ  ُه فَُه ُهَو َوَضَع   َو



َحدَّثََنا : ، قَاالَ  أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الثَّقَِفيُّ -٧١٥
ْيَمانَ التَّْيِميُّ ، َع ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ َدَعاَمةَ  ْن أَبِيِه ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ 

غَلََبْت أَْو : لَمَّا قََضى اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابٍ ِعْنَدُه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
ُهَو ِعْنَدُه َمكُْتوٌب فَْوَق الَْعْرشِ: لَ َسَبقَْت َرْحَمِتي غََضبِي ، قَا: قَالَ    .فَ

رٍ   َرَواُه َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َسِميَنةَ َعْن ُمْعَتِم
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثَنَا : قَاالَ أَْخَبَرَنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الدِّيِليُّ ، َوَهاُرونُ ْبُن أَْحَمَد اِإلْسَترَاَباِذيُّ ،  -٧١٦

، َعْن إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن  َعطَاِء ْبنِ ِميَنا 
ا قََضى اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابِِه َعلَى َنفِْسِه فَُهَو : صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  لَمَّ

  إِنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب غََضبِي َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ: َمْوُضوٌع ِعْنَدُه 

حَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْس -٧١٧
ِه صلى اهللا قَالَ َرُسولُ اللَّ: ، َحدَّثََنا أَُبو َحيَّانَ ، َيحَْيى ْبُن َسِعيِد ْبنِ َحيَّانَ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَالَ ِفيِه : عليه وسلم  فََيأُْتونَ : َتْدُنو الشَّْمُس فََيْبلُغُ النَّاُس ِمَن الْكَْربِ َوالَْغمِّ َما الَ ُيِطيقُونَ ، َو
قُولُونَ  ، َوالَ َبْعَدُه  إِنَّ َربِّي قَْد غََضَب الَْيْوَم: اْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّك ، فََيقُولُ : آَدَم فََي ثْلَُه  ْبلَُه ِم غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَ

  .ِمثْلَُه
قَْعقَاعِ ، َعْن أَبِي َرَواُه َعْن أَبِي َحيَّانَ َجَماَعةٌ ، ِمْنُهْم َجرِيٌر ، َوَرَواُه َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ الْ

 َبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنُِزْرَعةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَْخ
نِ َجرِيرٍ ، َعْن أَبِي و ْبالَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِ
  ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه ، َوَهذَا ُمْخَتَصٌر ِمْن َحِديِث الشَّفَاَعِة َتقَدََّم

ٍد الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ أَْخَبَرَنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َسْهلٍ الُْجْرجَانِيُّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َزْي -٧١٨
اِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الْ ُخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَ

، قَالَ  زَّ َوَجلَّ: صلى اهللا عليه وسلم  لَبَّْيَك َربََّنا : َيا أَْهلَ الَْجنَِّة ، فََيقُولُونَ : َيقُولُ ِلأَْهلِ الَْجنَِّة  إِنَّ اللََّه َع
ا لَْم ُتْعِط أََحًدا : َهلْ َرِضيُتْم ، فََيقُولُونَ : َوَسَعَدْيَك ، َوالَْخْيُر ِفي َيَدْيَك ، فََيقُولُ  َوَما لََنا الَ َنْرَضى َوقَْد أَْعطَْيَتَنا َم

َك أُِحلُّ َعلَْيكُْم : َوأَيُّ َشْيٍء أَفَْضلُ ِمْن ذَِلَك ، فََيقُولُ : أُْعِطيكُْم أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك ، قَالُوا : ، فََيقُولُ اللَُّه  ِمْن َخلِْق
  ُن َوْهبٍرِْضَوانِي ، فَالَ أَْسَخطُ َعلَْيكُْم َبْعَدُه أََبًدا رََواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْمَباَرِك ، َوَعْبُد اللَِّه ْب

انَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَم -٧١٩ ةَ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّ
َسْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد  َعْبُدوُس ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا

أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ ِحبَّانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ ، َعْن: السَّكُونِيُّ ، قَاالَ 
ٍة ِمَن الِْفَراشِ ، فَالَْتَمْسُتُه فََوقََعْت فَ: ُهَرْيَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  قَْدُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت لَْيلَ

َو َساجٌِد ، َوُهَو َيقُولُ  ، َوُه اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ : َيِدي َعلَى قََدَمْي َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَما َمْنُصوَبَتاِن 
، أَْنَت كََمبُِمَعافَاِت ا َك ِمْن ُعقُوَبِتَك ، َوأَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسِخِطَك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك ، الَ أُْحِصي ثََناًءا َعلَْيَك 



  .أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسَك
ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َوُصَهْيبِ ْب نِ ِسَناٍن ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َرَواُه َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ َمْوُصولًا ، َوُروَِي َعْن َعِليِّ 

  أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك: وسلم كَانَ َيقُولُ 

، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُي -٧٢٠ وُسَف ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ 
ِه ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ  الَْحَسُن ، َعْن أَبِي ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَّ

اللَِّه الَ ُيلِْقي لََها َبالًا ، إِنَّ الَْعْبَد لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِْضَواِن : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
الَ ُيلِْقي لََها َبالً   .ا ، َيْهوِي بَِها ِفي َجَهنََّمَيْرفَُعُه اللَُّه بَِها َدَرَجةً ، َوإِنَّ الَْعْبَد لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه 

ِه ، َوَعْنُه َمْشُهوٌر ، َرَواُه َيزِيُد ْبُن الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َرَواُه أَُبو النَّْضرِ َوغَْيُرُه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْب نِ َعْبِد اللَّ
طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َولَْم َيذْكُرِ الرَِّضا َوالسََّخطَ ، َوقَالَ ُمَحمَُّد ْب ُن إِْسَحاَق َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن ِعيَسى ْبنِ 

َر َراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوالسََّخطَ ، َوُروَِي ِمْن َحِديِث َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َوذَكَُمَحمَِّد ْبنِ إِْب
ا ، َوَرَواُه بِالَلُ ْبُن الَْحارِِث الُْمَزنِيُّ ، َعنِ نَّبِيِّ صلى اهللا عليه ال الرَِّضا َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َمْرفُوًع

  وسلم

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا : أَْخَبَرَنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّْيُبِليُّ ، َوَهاُرونُ ْبُن أَْحَمَد الُْجْرَجانِيُّ ، قَاالَ  -٧٢١
رِو ْبنِ َعلْقََمةَ ْبنِ َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْم

إِنَّ أََحَدكُْم لََيَتكَلَُّم : ، َعْن بِالَلِ ْبنِ الَْحارِِث الُْمَزنِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
ا َيظُنُّ أَنْ َتَبلُغَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتُب اللَُّه بِِه رِْضَواَنُه إِلَى َيْومِ َيلَقْاُه ، َوإِنَّبِالْكَِلَمِة ِمْن رِْض أََحَدكُْم  َواِن اللَِّه ، َم

  .َخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُهلََيَتكَلَُّم الْكَِلَمةَ ِمْن َسَخِط اللَِّه ، َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ الَِّذي َبلََغْت ، فََيكُْتُب اللَُّه بَِها َس
  َهذَا إِْسَناٌد ُمتَِّصلٌ َصِحيٌح َعلَى َرْسمِ النََّساِئيِّ ، َوأَبِي ِعيَسى

ْعَمرِ ْبنِأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َع -٧٢٢  ْن َم
امِ ْبنِ ُمَنبٍِّه ، قَالَ  اْشَتدَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : َراِشٍد ، َعْن َهمَّ

َو ِحيَنِئٍذ ُيِشُري إِلَ ، َوُه يه وسلم  اْشَتدَّ : ى رََباِعَيِتِه ، قَالَ غََضُب اللَِّه َعلَى قَْومٍ فََعلُوا بَِرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عل
ِه   غََضُب اللَِّه َعلَى َرُجلٍّ َيقُْتلُُه َرُسولُ اللَِّه ِفي َسبِيلِ اللَّ

ُمَحمَُّد  ح َوأَْخَبَرَناأَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف  -٧٢٣
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن :  ، قَاالَ ْبُن َيْعقُوَب أَُبو َبكْرٍ الَْبْيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسلََمةَ

ةَ َمْولَى ُعقَْيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِي َواِقٍد أََنسٍ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، أَنَّ أََبا ُمرَّ
 ، فَأَقَْبلَ اثَْناِن إِلَى اللَّْيِثيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد ، إِذْ أَقَْبلَ ثَالَثَةُ َنفَرٍ

فَأَمَّا : فََوقَفَا َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ : وسلم َوذََهَب َواِحٌد ، قَالَ َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه 
فََرغَ أَْدَبَر ذَاِهًبا ، فَلَمَّا أََحُدُهَما فََرأَى فَْرَجةً ِفي الَْحلَقَِة فََجلََس ِفيَها ، َوأَمَّا الْآَخُر فََجلََس َخلْفَُهْم ، َوأَمَّا الثَّاِلثُ فَ

، قَالَ  أَالَ أُْخبُِركُْم َعنِ الثَّالَثَِة النَّفَرِ ، أَمَّا أََحُدُهْم فَأََوى إِلَى اللَِّه فَآَواُه اللَُّه ، : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 



  .َعْنُهَوأَمَّا الْآَخُر فَاسَْتْحَيا اللَُّه ِمْنُه ، َوأَمَّا الْآَخُر فَأَْعَرَض فَأَْعَرَض اللَُّه 
  َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن َماِلٍك ، َوغَْيرِِه ، َوُروَِي َعْن أَبِي ُخَنْيسٍ الِْغفَارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

انَ ، َوأََنسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  رٌِمي إِنَّ اللََّه َحيِيٌّ كَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُروَِي َعْن َسلَْم
  َيْسَتِحىي ِمْن َعْبِدِه إِذَا َمدَّ َيَدُه

دَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى الْبِْرِتيُّ ، َح -٧٢٤
َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ  إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن

ي َحلَقٍَة إِذَا َجاَء : َمْولَى ُعقَْيلٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَالَ  َع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِف َبْيَنَما َنْحُن َم
، َوأَمَّا َرُجلٌ فَقََعَد َخلَْف الَْحلَقَِة ،ثَالَثَ َوأَمَّا َرُجلٌ فََمَضى ،  ةُ َنفَرٍ ، فَأَمَّا َرُجلٌ فََوَجَد فَْرَجةً ِفي الَْحلَقَِة فَقََعَد ِفيَها 

لَِّذي َجلََس ِفي الَْحلَقَِة فََرُجلٌ آَوى أَالَ أُْخبُِركُْم َخَبَر َهُؤالَِء الثَّالَثَِة ، أَمَّا ا: فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
أَْعَرَض  إِلَى اللَِّه فَآَواُه اللَُّه ، َوأَمَّا الَِّذي َجلََس َخلََف الَْحلَقَِة فَاْسَتَحى فَاْسَتْحَيا اللَُّه ِمْنُه ، َوأَمَّا الَِّذي اْنطَلََق فَ

  .فَأَْعَرَض اللَُّه َعْنُه
  ، َوَرَواُه َحْرُب ْبُن َشدَّاِد ْبنِ َيْحَيى َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن أََباٍن

، قَالُوا  -٧٢٥ ةَ َوغَْيُرُهْم  َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، : أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَز
َع أََبا َواِئلٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِ ةَ ، َسِم ُه إِلَى : و ْبنِ ُمرَّ َوَرفََع

، قَالَ    لَْيَس أََحٌد أَغَْيَر ِمَن اللَِّه الَِّذي َحرََّم الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن الَْحِديثَ: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
ْعلَى ح َوأَْخَبَرَنا َرَنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه أَُبو ُعثَْمانَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َيأَْخَب -٧٢٦

اقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َجِميًعا ، إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّ
َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  يقِ ْبنِ  َما أََحٌد : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِق

  َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْعَمشِ ، َوقَْد َتقَدََّمأَغَْيَر ِمَن اللَِّه َوِمْن أَْجلِ ذَِلَك َحرََّم الْفََواِحَش 

َمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ النَّْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثْ -٧٢٧
، قَالَ َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َع قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا : نِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه 

ِه ، ِمْن لَْيَس أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َمَدَح َنفَْسُه ، َولَْيَس أََحٌد أَغَْيَر ِمَن اللَّ: عليه وسلم 
دَّثََنا أَبِي ، ِلَك َحرََّم الْفَوَاِحَش ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث ، َحأَْجلِ ذَ

ثََنا اَألْعَمُش ، َحدَّثَنِي َوَحدَّ: َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
ُه   َماِلُك ْبُن الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه َنْحَو َمْعَنا

، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَّ -٧٢٨ ِه ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْعُروٍف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِمْهَرانَ 
، قَالَ  ، َعْن َعْبِد اللَِّه  لَْيَس أََحٌد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َشْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ 

أَغَْيَر ِمَن اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َحرََّم  أََحبَّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َمَدَح َنفَْسُه ، َولَْيَس أََحٌد
، َوَعْن َماِلِك ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َع ْبِد اللَِّه ، َعنِ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن 



، ِمثْلَ ذَِلَك َوَزاَد ِفيِه َولَْيَس أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الُْعذُْر ِمَن اللَِّه ، ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َبَعثَ :  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  الرُُّسلَ َوأَْنَزلَ الْكُُتَب

يَسى ْبُن ُيوُنسَ َنا ِعأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َحدَّثَ -٧٢٩
ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  يه وسلم : ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو َما أََحٌد أَغَْيَر ِمَن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عل

  .اللَِّه أَنْ َيْزنَِي َعْبُدُه أَْو َتْزنَِي أَُمُتُه
  َوَهذَا ُمْخَتَصٌر ِمْن َحِديِث الْكُُسوِف َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ِهَشامٍ ، َتقَدََّم

ُد الْقُدُّوسِ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْب -٧٣٠
أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَْسَماَء  َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن

َر ِمَن اللَِّه: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ : بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت    لَْيَس َشْيٌء أَغَْي
إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ُموَسى ْبُن  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن -٧٣١

ةَ ْبنِ الإِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعْر زَُّبْيرِ ْبنِ َو
: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ : الَْعوَّامِ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت 

  الَ أََحَد أَغَْيُر ِمَن اللَِّه َوِلذَِلَك َحرََّم الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن

ٌد ، قَالُوا  -٧٣٢ َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، : أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوُمَحمٌَّد ، َوُمَحمَّ
ةَ ْبنِ ، َعْن ُعْرَو الزَُّبْيرِ ، َعْن أَْسَماَء ، أَنََّها  َحدَّثََنا َحْرُب ْبُن َشدَّاٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ 

لَْيَس َشْيٌء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه َرَواِه أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َوَشْيَبانُ ْبُن َعْبِد : َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  الرَّْحَمنِ ، َوَحجَّاٌج الصَّوَّاُف

َر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ إِْسَماِعيلُ ْبُن  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن -٧٣٣ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَم
أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثَنِي  ثَنِيإِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّ

، َيقُولُ  لَْيَس أََحٌد أَغَْيَر ِمَن : ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ أَْسَماَء َحدَّثَْتُه ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  اللَِّه

ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعِليُّ  -٧٣٤
َع أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ  إِنَّ اللََّه َيَغاُر ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، أَنَُّه َسِم

  ْؤِمَن َيَغاُر ، َوإِنَّ ِمْن غَْيَرِة اللَِّه أَنْ َيأِْتَي الُْمْؤِمُن َما َحرََّم اللَُّهَوإِنَّ الُْم
َر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد -٧٣٥ َر  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَم اللَِّه ْبُن ُعَم

أَُبو َسلََمةَ ،  يُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج الصَّوَّاُف ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِيالْقََوارِيرِ
ُه َيقُولُ  ا ُحرَِّم إِنَّ اللََّه َتَعالَى َي: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه َسِمَع َغاُر ، َوغَْيَرةُ الُْمْؤِمنِ َم

ِه   َعلَْي



، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه َبْغَداِديٌّ  -٧٣٦
ْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َع

ِه أَنْ َيأِْتَي الُْمْؤِمُن َما ُحرَِّم َعلَْيِه : اهللا عليه وسلم قَالَ  ِمَن َيَغاُر ، َواللَُّه َيَغاُر ، َوإِنَّ ِمْن غَْيَرِة اللَّ اُه الَْعالَُء َرَوإِنَّ الُْمْؤ
، َوَرَواُه أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ،  ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِمثْلَُه ، َعْنُه َمْشُهوٌر  ُعَم

ُهَعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْع   َبةَ ، َوقَْد َتقَدََّم طُُرقُ

ْرِديُّ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء أَْخَبَرَنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ الدََّراَو -٧٣٧
ثََنا َحفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ ، َعنِ الَْعالَِء ، َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَالَ ُموَسى َوَحدَّثََنا الَْهْيثَُم ْبُن َخارَِجةَ ، َحدَّ

ِد ْبنِ َعْب َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ الَْعالَِء: َوغَْيُرُه ، قَاالَ 
َه َيَغاُر ، َوَيَغاُر الُْمْؤُمُن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  إِنَّ اللَّ

  .، َواللَُّه أََشدُّ غَْيًرا
  ِء ، َوَرَواُه َجَماَعةٌ ِمْنُهُم ، اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، لَفْظُ الدََّراَوْرِديَِّرَواُه غُْنَدٌر ، َواْبُن أَبُِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ الَْعالَ

، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْرَهٍد  -٧٣٨
َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ : فَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، قَالُوا َسِعيٍد ، َعْن ُس

قَالَ َرُسولُ : ، قَالَ  اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ
َو َيْرُزقُُهْم : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ِه ِمَن اللَِّه ، إِنْ ُيْشَرُك بِِه َوُيْجَعلُ لَُه َولٌَد ، َوُه الَ أََحَد أَْصَبُر َعلَى أَذًى َسْمِع
  .َوَيْدفَُع َعْنُهْم َوُيَعاِفيهِْم

ةََرَواُه أَُبو َحْمَزةَ ، َوَوِكيٌع ، َوأَُبو    أَُساَم
، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّ -٧٣٩ ثََنا ُسفَْيانُ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه 

، قَالَ  لَْيَس أََحٌد أَْصَبرَ : ُجَبْيرٍ ، َيقُولُ  َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن: َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ 
ُه نِدا َوُهَو َيْرُزقُُهْم َوُيَعاِفيهِْم ، فَقَالَ اَألْعَمُش ِلَسِعيِد ِه ، َيدَُّعونَ لَ َسِمْعَت َعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن اللَّ  ْبنِ ُجَبْيرٍ ، ِممَّْن 

مَحدَّثَنِ: َهذَا َيا أََبا َعْبِد اللَِّه ؟ فَقَالَ    يِه أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّ -٧٤٠ نِ ثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
قَالَ َرُسولُ :  اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ

، َيدَُّعونَ لَُه َصاِحَبةً َوالْ: اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  ْملَْيَس أََحٌد أَْصَبَر َعلَى أَذًى ِمَن اللَِّه    َولََد ، َوُهَو َيْرُزقُُه
، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعاِمرٍ ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ،  -٧٤١ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ 

، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ: ْبُن َعْبِد اللَِّه ، قَاالَ 
، قَالَ  ، َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  الَ أََحَد أَْصَبرُ : ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ 

َو َيْرُزقُُهْم ، َزاَد أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوُيَعاِفيهِْم َوَيْدفَُع َعْنُهْمَعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن اللَّ   ِه ، إِنَُّه ُيْشَرُك بِِه َوُه



، َحدَّثََنا ُعَمُر  -٧٤٢ ْبُن َحفْصِ ْبنِ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد 
، َيقُولُ : ِغَياٍث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، قَالَ  كَانَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ : َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن ُجَبْيرٍ 

َعلَى أَذًى َيْسَمُعُه ِمَن اللَِّه َما أََحٌد أَْصَبَر : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن قَْيسٍ : َيقُولُ 
ْم   ، َيدَُّعونَ لَُه َولًَدا َوُهَو َيْرُزقُُهْم َوُيَعاِفيهِ

ةَ ، قَاالَ  -٧٤٣ َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ح : أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَز
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد : َنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد ، وَعِليُّ ْبُن َنْصرٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ، قَالُوا َوأَْخَبَر

، َحدَّثَ َحدَّثََنا أَُبو : َنا َيحَْيى ْبُن َيْحَيى ، قَالُوا ْبُن ُمَسْرَهٍد ح َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدٍِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن قَُتْيَبةَ 
َشهِْدُت َعِليا َوأََتى بَِدابٍَّة : اَألْحَوصِ َسالَُّم ْبُن ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ ، قَالَ 

ا َوَضَع رِْجلَُه ِفي الرِّ ا ، قَالَ : كَابِ ، قَالَ ِلَيْركََبَها ، فَلَمَّ ا اْسَتَوى َعلَى ظَْهرَِه الَْحْمُد ِللَِّه ثَالَثَ : بِْسمِ اللَِّه ، فَلَمَّ
أَْنَت ،  ُسْبَحاَنَك إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ: اللَُّه أَكَْبُر ثَالَثًا ، ثُمَّ قَالَ : َمرَّاٍت ، َوقَالَ 

َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، ِمْن أَيِّ َشْيٍء َضِحكَْت ، قَالَ : ثُمَّ َضِحَك ، فَقُلُْت 
إِنَّ َربِّي َيْعَجُب إِذَا : الَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، ِمْن أَيِّ َشْيٍء َضِحكَْت ؟ فَقَ: فََعلَ ِمثْلَ َما فََعلُْت ، ثُمَّ َضِحَك ، فَقُلُْت 

  َيْعلَُم أَنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّنوَب غَْيرِي ، لَفْظُ َحِديِث أَبِي َداُوَد ، َرَواُه: اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي ، َيقُولُ : قَالَ 

رِ   الثَّْورِيُّ ، َوإِْسرَاِئيلُ ، َوُشْعَبةُ ، َوَمْنُصوُر ْبُن الُْمْعَتِم
َر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَجاٍء الُْغدَانِيُّأَْخَبَرَن -٧٤٤ انُ ْبُن ُعَم  الَْبْصرِيُّ ، ا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعثَْم

ا َوَضَع رِْجلَُه  كُْنُت َرِديَف: َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ ْبُن ُيوُنَس ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ ، قَالَ  َعِليٍّ ، فَلَمَّ
ا اْسَتَوى َعلَى السِّْرجِ قَالَ : ِفي الرِّكَابِ ، قَالَ  ُسْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا : الَْحْمُد ِللَِّه ، ثُمَّ قَالَ : بِْسمِ اللَِّه ، فَلَمَّ

ُسْبَحانَ اللَِّه : ِلُبونَ ، ثُمَّ َحِمَد اللََّه ثَالَثًا ، َوكَبََّر اللََّه ثَالَثًا ، ثُّم قَالَ َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنيَِن ، َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَ
اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّنوَب إِ: ثَالَثًا ، ثُّم قَالَ  أَْنَت ، الَّ الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت سُْبَحاَنَك إِنِّي قَْد ظَلَْمُت َنفِْسي ، فَ

ا ُيْضِحكَُك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ : ثُمَّ اْسَتْضَحَك ، فَقُلَْنا  كُْنُت َرِديَف النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَفََعلَ : َم
اغِْفْر ِلي : َتَعجًُّبا ِللَْعْبِد إِذَا قَالَ َعجِْبُت ِلَربَِّنا : ِممَّ َضِحكَْت َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : كَالَِّذي َرأَيَْتنِي فََعلُْت ، قُلُْت 

ا: ذُُنوبِي إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ أَْنَت ، قَالَ  ْيَمانَ ، ثن   َعِلَم َعْبِدي أَنَُّه الَ َربَّ لَُه غَْيرِي ، أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ْبُن ُسلَ

فِْرَيابِيُّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا الْ
كُْنُت :  َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ ، قَالَ: ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ ، قَالَ 

ا َرِكَب كَبََّر ثَالَثًا ، َوذَكََر الَْحِديثَ َنْحَو َمْعَناُه ، َوقَالَ َيْعَج ُب الرَّبُّ أَْو َربَُّنا ، َرِديَف َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، فَلَمَّ
  الَْحِديثَ ، َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك

بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو  أَْخَبَرَنا احلََسُن ْبُن ُيوُسَف الطََّراِئِفيُّ -٧٤٥
، كَاَنْت ِعْنَدَها اْمَرأَةٌ ِمْن  َبنِي أََسٍد ، فََدَخلَ َحْمَزةَ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

، فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَذَكََرْت ِمْن َصالَِتَها ، : فُالََنةٌ ، الَ َتَناُم بِاللَّْيلِ ، قَالَْت : َمْن َهِذِه ؟ فَقَالَْت : لى اهللا عليه وسلم 
ا: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  الَ َيَملُّ اللَُّه َحتَّى َتَملُّو   َعلَْيكُْم بَِما ُتِطيقُونَ فََواللَِّه 



بِيُّ ح َوأَْخَبرََنا ْخَبَرَنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الَْبْيكَْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنأَ -٧٤٦
َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن : ُسَف التِّنِّيِسيُّ ، قَاالَ ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيو

كَاَنْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ ِمْن َبنِي أََسٍد ، إِذْ َدَخلَ : أََنسٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها قَالَْت 
فُالََنةٌ ، الَ َتَناُم اللَّْيلَ ، فَذَكَْرُت ِمْن َصالَِتَها : َمْن َهِذِه ؟ فَقُلُْت : َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

ا: ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم    َعلَْيكُْم بَِما ُتِطيقُونَ ِمَن اَألْعَمالِ فََواللَِّه الَ َيَملُّ َحتَّى َتَملُّو
َر ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْس -٧٤٧ حَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن ُمَحمٍَّد التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَم

ُسولُ اللَِّه ْنَدَها َرُيوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ الَْحْوالََء َمرَّْت بَِها ، َوِعْنَدَها َوِع
، فَقَالَْت  ُخذُوا ِمَن الَْعَملِ َما ُتِطيقُونَ : َهِذِه الَْحْوالَُء َزِعُموا أَنََّها الَ َتَناُم بِاللَّْيلِ ، فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم 
  فََواللَِّه الَ َيْسأَُم اللَُّه َحتَّى َتْسأَُموا

ْعِقلٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى النَّْيَساُبورِيُّ ، َوأَْخبََرَنا أَْحَمُد ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َم -٧٤٨
َر ْبنِ فَارِسٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن: إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن أَبِي أَُساَمةَ ، قَاالَ  ُس ْبُن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَم

ولُ اللَِّه صلى اهللا َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ الَْحْوالََء بِْنَت ُتَوْيٍت َمرَّْت بَِها َوِعْنَدَها َرُس
وا ِمَن الَْعَملِ َما ُتِطيقُونَ ، فََواللَِّه الَ ُخذُ: َهِذِه الَْحْوالَُء َزِعُموا أَنََّها الَ َتَناُم بِاللَّْيلِ ، فَقَالَ : عليه وسلم ، فَقَالَْت 

َحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ َيْسأَُم اللَُّه َحتَّى َتْسأَُموا ، أَْخَبَرَنا الَْحَسُن ْبُن َمْنُصورٍ أَُبو الْقَاِسمِ اِإلَماُم بِِحْمصٍ ، َحدَّثََنا ُم
ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَ ُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو
  أَنَّ الَْحْوالََء بِْنَت ُتَوْيٍت فَذَكََرُه

نِ أَبِي َحَجرٍ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْب -٧٤٩
ثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّ

، أَْخَبَرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ أََبا ُعَشاَنةَ َحيِيُّ ْبُن ُيْؤِمَن َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ ْبَن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ 
ٍة ِفي الَْج: َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َبلِ ، َيْعَجُب َربُّكُْم ِمْن َراِعي غََنمٍ َعلَى َشظَْي

، َوأَْوَجْبُت لَُه الَْجنَّةَ: ُيَناِدي َوُيِقيُم الصَّالَةَ ، فََيقُولُ    َعْبِدي ُيَؤذِّنُ َوُيِقيُم َوُيَصلِّي ، قَْد غُِفَر لَُه 
، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد  -٧٥٠

ْبنِ َواِئلِ ْبنِ َحَجرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َعلْقََمةَ 
ُه ُمْعرٌِض َو َعْن ا لََيلْقََينَّ اللََّه َوُه ُه ظُلًْم   َحلََف َعلَى َمالٍ ِلَيأْكُلَ

َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  -٧٥١
نِ أَبِي ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْب: َداُوَد ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ ، أَنَُّه َشهَِد َعلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي : ُعثَْمانَ َعْبَدانُ ، قَاالَ 
ا ِمْن قَْومٍ َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ َحفَّْتُهُم : ُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّهَما َشهَِدا َعلَى َر َم

ُه   الَْمالَِئكَةُ ، َوغَِشَيْتُهُم الرَّْحَمةُ ، َوَنَزلَْت َعلَْيهُِم السَِّكيَنةُ ، َوذَكََرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَد



َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الُْمثَنَّى ، : ِد ْبنِ َنْصرٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق قَاالَ أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٧٥٢
، قَالَ اَألغَرِّ أَبِي ُم َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ َسالَُّم ْبُن ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َعنِ ْسِلمٍ 

، أَنَُّه قَالَ : أَْشَهُد َعلَى أَبِي َسِعيٍد ، َوأَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَاالَ :  َجلََس : َنْشَهُد َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َما 
َنةُ ، َوغَِشَيْتُهُم الرَّْحَمةُ ، َوذَكََرُهُم اللَُّه ِفيَمْن قَْوٌم َيذْكُُرونَ َربَُّهْم إِالَّ َحفَّْت بِهُِم الَْمالَِئكَةُ ، َوَنَزلَْت َعلَْيهُِم السَِّكي

  ِعْنَدُه

َنا َمْرَحُوُم ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثَ -٧٥٣
َخَرَج ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي : ُبو َنَعاَمةَ السَّْعِديُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَ

، فَقَالَ : ُسفَْيانَ َعلَى َناسٍ َوُهْم ُجلُوٌس ، فَقَالَ  ٍة َوُهْم ُجلُوٌس  : َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َحلَقَ
ا َهَداَنا ِلِإلْسالَمِ ، َوِمنَّ َعلَْيَنا َربَُّك ، قَالَ : َما أَْجلََسكُْم ؟ فَقَالُوا  ، َوَنْحَمُدُه َعلَى َم اللَُّه َما : َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه 

ا أَْجلََسَنا إِالَّ ذَِلَك ، قَالَ : أَْجلََسكُْم إِالَّ ذَِلَك ؟ قَالُوا  ِلفْكُْم ُتْهَمةً لَكُْم ، َولَِكْن أَْخَبَرنِي جِْبرِيلُ إِنِّي لَْم أَْسَتْح: َم
  أَنَّ اللََّه ُيَباِهي بِكُُم الَْمالَِئكَةَ

، َحدَّثََنا أَُب -٧٥٤ ْبُن و الَْيَماِن الَْحكَُم أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمرٍو 
، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ ، أَنَّ َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ   َعْبِد الرَّْحَمنِ 

َوالَِّذي اْصطَفَى ُمَحمًَّدا َعلَى : لُْمْسِلُم اْسَتبَّ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َوَرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ، فَقَالَ ا: أََبا ُهَرْيَرةَ قَالَ 
َع الُْمْسِلُم ِعْنَد ذَِلَك َيَدُه : الَْعالَِمَني ، قََسًما قََسَم بِِه ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ  َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْعالَِمَني ، فََرفَ
لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي كَانَ ِمْن أَْمرِِه َوأََمرِ الُْمْسِلمِ ، َولَطََم الَْيُهوِديَّ ، فَذََهَب الَْيُهوِديُّ إِلَى ا

الَ ُتَخيُِّرونِي َعلَى ُموَسى ، فَإِنَّ النَّاَس ُيْصَعقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َيِفيُق ، فَإِذَا : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
انَ ِممَّ اْسَتثَْنى اللَُّهُموَسى َباِطٌش بَِج   .انِبِ الَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِي كَانَ ِممَّْن ُصِعَق فَأَقَاَم ، أَْم كَ

، َوقَالَ إِْبَراِهيُم ْبُن َسْع  ٍد َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْنَرَواُه اْبُن َساِلمٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعنِ اْبنِ َعِتيقٍ 
  اِهيَم ، َحدَّثََنا أَبِيأَبِي َسلََمةَ اَألْعَرجِ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَر

  َنْحوَُه
َحدَّثََنا أَُبو : ، َوأَْحَمُد ْبُن َسْهلٍ ، قَاالَ  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن النَّْضرِ -٧٥٥

دثاه ، أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوَعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ ح
َوالَِّذي اْصطَفَى ُمَحمًَّدا َعلَى : ْسِلِمَني ، َوَرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ، فَقَالَ الُْمْسِلُم اْسَتبَّ َرُجالَِن ، َرُجلٌ ِمَن الُْم: قَالَ 

َه : الَْعالَِمَني ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ  َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْعالَِمَني ، فََغِضَب الُْمْسِلُم ِعْنَد ذَِلَك فَلَطََم َوْج
ا كَانَ ِمْن أَْمرِِه َوأَْمرِ الُْمْسِلمِ ، فَقَالَ الَْيُهوِديِّ ، فَذَ النَّبِيُّ َهَب الَْيُهوِديُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْخَبَرُه َم

إِنَّ النَّاَس ُيْصَعقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َيِفيُق ، فَإِ: صلى اهللا عليه وسلم  ذَا ُموَسى َباِطٌش الَ ُتَخيُِّرونِي َعلَى ُموَسى ، فَ
ْو كَانَ ِممَّا اْسَتثَْنى اللَُّه َرَواُه َعْبُد اللَِّه ، َع جِبَِجانِبِ الَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِي أَكَانَ ِفيَمْن ُصِعَق ، أَ   نِ اَألْعَر



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا :  أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، قَاالَ -٧٥٦
 ، : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْفَْضلِ ، َعنِ اَألْعَرجِ 

، فَأُْع لَ َعَرَض َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ِسلَْعةً  ُه َرْجلٌ : ِطي بَِها ثََمًنا فَأََبى ، فَقَا َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ ، فََسِمَع
، فَقَالَ  فَاْنطَلََق : أََتقُولُ َهذَا َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظُْهرَِنا ، قَالَ : ِمَن اَألْنَصارِ فَلَطََم َوْجَهُه 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ ِلي ِذمَّةً َوَعْهًدا ، فََما َبالُ فُالٍَن لَطََمنِي ، أََراُه : لَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ الَْيُهوِديُّ إِ
َغِضَب النَّبِيُّ صلى اهللا َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ ، َوأَْنَت َبْيَن أَظُْهرَِنا ، فَ: َيقُولُ : ِلَم لَطَْمَتُه ؟ قَالَ : قَالَ 

ي الصُّورِ إِلَى : الَ ُتفَضِّلُوا َبْيَن أَْنبَِياِء اللَِّه ، ثُمَّ قَالَ : عليه وسلم َحتَّى ُعرَِف الَْغَضُب ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ  َوُنِفَخ ِف
، أَْو ِف ، فَإِذَا ُموَسى آِخذٌ بِالَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِي قَْوِلِه فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن ُبِعثَ  ي أَوَّلِ َمْن ُبِعثَ 

، َعنِ ي َرَواُه َجَماَعةٌ    أَُحوِسَب بَِصْعقَِتِه َيْوَم الطُّورِ ، أَْو ُبِعثَ قَْبِل

  الَْماُجُشوِن
ُن ُنَعْيمٍ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٧٥٧

ِه ْبنِ الْفَْضلِ الَْهاِشِميِّ  ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن ُحَجْيُن ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْماُجُشوِن ، َعْن َعْبِد اللَّ
َي بَِها َشْيئًا كَرَِهُه ، أَْو لَْم َيْرَضُه َشكُّ َعْبُد الَْعزِيزِ ، فَ:  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ قَالَ الَ َبْيَنَما َيُهوِديٌّ َيْعرُِض ِسلَْعةً لَُه أُْعِط

َوالَِّذي اْصطَفَى  أََتقُولُ: َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ ، فََسِمَعُه َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ فَلَطََم َوْجَهُه ، فَقَالَ 
فَذََهَب الَْيُهوِديُّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه : ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ ، َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظُْهرَِنا ، قَالَ 

، فَقَالَ  ا َبالُ فُالَ: صلى اهللا عليه وسلم  ٍن لَطََم َوْجهِي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َيا أََبا الْقَاِسمِ ، إِنَّ ِلي ِذمَّةً َوَعْهًدا ، فََم
، فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم  ، َيقُولُ : ِلَم لَطَْمَت َوْجَهُه ؟  َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ ، : َيا َرُسولَ اللَِّه 

: وسلم َحتَّى ُعرَِف الَْغَضُب َعلَى َوْجهِِه ، ثُمَّ قَالَ  فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه: َوأَْنَت َبْيَن أَظُْهرَِنا ، قَالَ 
ي   الَ ُتفَضِّلُوا َبْيَن أَْنبَِياِء اللَِّه ، فَإِنَُّه َيْنفُُخ ِفي الصُّورِ فَُيْصَعُق َمْن ِف

ا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن ُبِعثَ السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ ، إِالَّ َمْن َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َيْنفُُخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَ
، فَإِذَا ُموَسى آِخذٌ بِالَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِي أَُحوِسَب بَِصْعقَِتِه َيْوَم الطُّورِ ، أَ ي، أَْو ِفي أَوَّلِ َمْن ُبِعثَ    ْم ُبِعثَ قَْبِل

، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ح َوأَْخَبرََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَح -٧٥٨ اَق ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعَصامٍ 
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن : أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُسْيُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، قَاالَ 

ِه السَّالَُم ، فَذَكََر : ْبنِ َيْحَيى ْبنِ ِعَماَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  َعْمرِو ذَكََر َيُهوِديٌّ ُموَسى َعلَْي
اَء الَْيُهوِديُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى فَْضلَُه ، َوكَأَنَُّه فَضَّلَُه َعلَى َنبِيَِّنا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَطََمُه َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ ، فََج

الَ ُتَخيُِّروا َبْيَن اَألْنبَِياِء ، أََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ : اهللا عليه وسلم َيْشكُو إِلَْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
ا بِقَاِئَمٍة ِمْن قََواِئ مِ الَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِي ِفي الصَّْعقَِة اُألولَى ُبِعثَ ، أَْم َبْعِدي ، َعْنُه اَألْرُض ، فَإِذَا ُموَسى ُمَتَعلِّقً

،: َحِديثُ أَبِي أَْحَمَد ُمْخَتَصٌر    الَ ُتَخيِّرُوا َبْيَن اَألْنبَِياِء ، َوَرَواُه َجَماَعةٌ 

ِه ، َوَرَواُه َيْحَيى الْقَطَّانُ ، َوَجَماَعةٌ  َعْن أَبِي أَْحَمَد بِطُوِلِه ، َوَرَواُه َوِكيٌع الْفَْرَيابِيُّ ، َوقَبِيَصةُ ، َجَماَعةٌ بِطُوِل َو
  ُمْخَتَصرًا



َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن  أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، -٧٥٩
َبْيَنَما النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس ، إِذْ : َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ  َعْبِد اللَِّه ، َعْن

: ، فَقَالَ  اذَْهْب فَاْدُعُه: َيا أََبا الْقَاِسمِ ، َضَرَب َوْجهِي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابَِك ، فَقَالَ : َجاَء َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ، فَقَالَ 
َيا َخبِيثُ ، أََعلَى ُمَحمٍَّد ، : َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ فَقُلُْت : َسِمْعُتُه َيقُولُ : أََضَرْبَت َوَجَهُه ؟ ، فَقَالَ 

َبْيَن اَألْنبَِياِء ، فَإِنَّ النَّاَس ُيْصَعقُونَ  الَ ُتَخيُِّروا: َوأََخذَتْنِي ِحِميَّةٌ َوَضَرْبُت َوْجَهُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
ْبِلي َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َيِفيُق ، فَإِذَا ُموَسى آِخذٌ بِقَاِئَمٍة ِمْن قََواِئمِ الَْعْرشِ ، فَالَ أَْدرِ ي أَكَانَ ِفيَمْن ُصِعَق قَ

  ، أَْو ُجزَِي بَِصْعقَِتِه َيْوَم الطُّورِ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن : أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْزَهرِ ، قَالُوا  -٧٦٠
َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا : الَ إِْبَراهِيَم ح َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، قَا

َرَنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، ُمَحمَُّد ْبُن َراِفعٍ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَيُّوَب ، أَْخَب
ِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا  نا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا: قَالُوا  اْبُن ُجَرْيجٍ ، أَْخَبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَّ

ٍذ َبْيَن أَْيِديهِْم    اْهَتزَّ لََها َعْرُش الرَّْحَمنِ: عليه وسلم ، َيقُولُ َوجَِناَزةُ َسْعِد ْبنِ ُمَعا

ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َع أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن -٧٦١ نِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْب
لَْعْرُش ِلَمْوِت اْهَتزَّ ا: اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

ِه ْبُن إِْدرِيَس ، َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ ، َهذَا َحِديثٌ َمْشُهوٌر َعنِ الثَّْورِيِّ ، َوَرَواُه َجَماَعةٌ ، َعنِ اَألْعَمشِ ِمْنُهْم ، َعْبُد اللَّ
رٍَعنِ اَألْعَم: َعْرُش الرَّْحَمنِ َوقَالَ أَُبو َعَواَنةَ : َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، فَقَاالَ    شِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َوأَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َجابِ

شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا  أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٧٦٢
، أَنَُّه قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَم : شِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  اْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمنِ ِلَمْوِت َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ

ا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََن -٧٦٣
، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، قَ َجاَء جِْبرِيلُ إِلَى : الَ اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد ، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ ْبُن رِفَاَعةَ 

، فَقَالَ َمْن َهذَا الَْعْبُد الصَّاِلُح الَِّذي َماَت ، فُِتَحْت لَُه أَْبواُب السََّماِء ، :  َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
، قَالَ : َوَتَحرََّك لَُه الَْعْرُش ؟ ، قَالَ  فََجلََس َرُسولُ اللَِّه صلى : فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا َسْعٌد 
َو ُيْدفَُن ، فََبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ، إِذْ قَالَ اهللا عليه وسلم َعلَى قَْبرِِه َو ُسْبَحانَ اللَِّه ، َمرََّتْينِ ، فََسبََّح الْقَْوُم ، ثُمَّ قَالَ : ُه

، فَقَالَ :  ُهِلَهذَا الَْعْبِد الصَّاِلحِ ُشدَِّد ِفي ِقْبرِِه َحتَّى كَانَ َهذَا ِحَني فُرِّ: اللَُّه أَكَْبُر ، فَكَبََّر الْقَْوُم    َج َعْن

ٍث ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحَرْي -٧٦٤
ْبنِ ْعلَقََمةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َو اَعةَ الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو  َزْيِد ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ رِفَ

، أَْخَبَرَنا َعِليُّ  ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر 
رٍ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َح دَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَ



َجاَء جِْبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا : ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ رِفَاَعةَ الزَّْرِقيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
َمْن َهذَا الَْعْبُد الصَّاِلُح الَِّذي َماَت ، فُِتَحْت لَُه أَْبَواُب السََّماِء ، َوَتَحرََّك لَُه الَْعْرُش ؟ فََخَرَج : وسلم فَقَالَ عليه 

ٍذ قَْد َماَت َرَواُه اللَّْيثُ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد   النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا َسْعُد ْبُن ُمَعا

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْب -٧٦٥ نِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْرَوانَ بِِدَمْشَق 
، قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اَألْرَدِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َسِعيٍد  قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك : ، َعْن قََتاَدةَ 

، َوجَِناَزُتُه َمْوُضوَعةٌ ، َيْعنِي َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ :    اْهَتزَّ لََها َعْرُش الرَّْحَمنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ةَ ْبنِ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّ -٧٦٦ ثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ثَْعلََب

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَواٍء ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن : َسَواٍء ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالَُّف ، قَاالَ 
اْهَتزَّ الَْعْرُش : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َوجَِناَزةُ َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ َمْوُضوَعةٌ : أََنسٍ ، قَالَ  قََتاَدةَ ، َعْن

، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ يٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِع ِلَمْوِت َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ 
  َعْرُش الرَّْحَمنِ: َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالَُّف ، َحدَّثََنا أَُبو َسَواٍء َنْحَوُه ، َوقَالَ 

ْبُن ُعَباَدةَ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمكَْرمِ ْبنِ َحسَّاٍن ، َحدَّثََنا َرْوُح  -٧٦٧
رٍو الَْمِدينِيُّ  َحدَّثََنا أَُبو : ، قَالُوا َوأَْخَبَرَنا أَُبو َحاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الرَّازِيُّ ، َوَعْبُدوُس ْبُن الُْحَسْينِ ، َوأَُبو َعْم

يُّ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ ، قَالُوا َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ح َوأَْخَبَرَنا َعِل
، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ :  اْهَتزَّ : َحدَّثََنا َعْوُف ْبُن أَبِي َجِميلَةَ 

، َوُروَِي ِمْن َحِديِث َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن أَبِي َنْضَرةَالَْعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ  ، َعْن َعْوٍف    َرَواُه َجَماَعةٌ 

ح  ا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ ْبنِ الَْوِليِد ، َحدَّثََن -٧٦٨
يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اللَّ ِه ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ ، قَالَ َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِل

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه : لَْيَمانَ الْكُوِفيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُس: 
، قَالَْت  ، : َسِمْعُت أَُسْيَد ْبَن ُحَضْيرٍ ، َيقُولُ : ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  فَاِة َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ ، َمْشُهوٌر َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍولَقَِد اْهَتزَّ الَْعْرُش ِلَو: َيقُولُ 

: ْبُن أَيُّوَب ، قَاالَ أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٧٦٩
اِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ الَْماُجُشونَ ، أَْخَبَرنِي أَبِي ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّي

بِي ، لَفََعلُْت اِتَم ِمْن قُْرقََتاَدةَ ، َعْن جِدَِّتِه ُرَمْيثَةَ ، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َولَْو أََشاُء أَنْ أُقَبِّلَ الَْخ
ى ، اْهَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمنِ ، ُيرِيُد بِذَِلَك ِلَمْوِت َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ َوَهذَا إِْسَناٌد َصِحيٌح ِمْن َرْسمِ أَبِي ِعيَس: َوُهَو َيقُولُ 

َر ، َوأَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوَجابِرٍ ، َوأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيِّ ، َوُروَِي َهذَا الَْحِديثُ َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي  َوقَّاصٍ ، َواْبنِ ُعَم
  َوُمَعْيقَيبٍ ، َوأَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد

ُن َحاَق ، َوَجْعفَُر ْبأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْس -٧٧٠
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ْبنِ كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّاُد ْبُن : أَْحَمَد ح َوأَْخَبَرنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالُوا 



ةُ بِْنُت َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه أََتْت فَاِطَم: أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت السَّْبعِ ، َوَربَّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ ، َربَُّنا َوَربُّ كُلِّ َشْيٍء : قُوِلي : وسلم َتْسأَلَُه َخاِدًما ، فَقَالَ 

اِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ ِذي َشرٍّ أَْنَت آَخذٌ ، ُمْنزِلُ التَّْوَراةَ َواِإلْنجِيلَ َوالْقُْرآنَ الَْعِظيَم ، فَ
َك َشْيٌء ، َوأَْنَت الْآِخُر فَلَْيَس َبْعَدَك َشْيٌء ، َوأَْنَت الظَّاِهُر  فَلَْيَس فَْوقََك ، َوأَْنَت بَِناِصَيِتِه ، أَْنَت األَوَّلُ فَلَْيَس قَْبلَ

كَُرْيبٍ وَنَك َشْيٌء ، اقْضِ َعنَّا الدَّْيَن ، َوأَغْنَِنا ِمَن الْفَقْرِ ، أَْخَبَرنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو الَْباِطُن فَلَْيَس ُد
َحدَّثََنا : ي أَبِي َوَعمِّي ، قَالُوا ح َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، أَْخَبَرنِ

  بِيُِّمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّ

  صلى اهللا عليه وسلم َنْحَوُه
َم ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهي -٧٧١

سلم ، أَنَُّه كَانَ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و
  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربَّ اَألَرِضَني ، َوذَكََر الَْحِديثَ: ذَا أََوى إِلَى ِفَراِشِه َيقُولُ إِ
انَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ -٧٧٢ ا أَْحَمُد  ح َوأَْخَبَرَنأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّ

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، : قَالُوا  ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َوُمْسِلٌم ، َوأَُبو ُعَمَر ،
، َسأَلُْت ُسلَْيَمانَ اَألْعَمَش ، فََحدَّثَنِي َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َع: قَالَ  نِ الُْمْسَتْورِِد ْبنِ اَألْحَنِف ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر 

ِه  ي ُركُوِع ُسْبَحانَ َربَِّي : َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَكَانَ َيقُولُ ِف
  ْعلَىُسْبَحانَ َربَِّي اَأل: الَْعِظيمِ ، َوِفي ُسُجوِدِه 

ُن ْبُن َحفْصٍ ح أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا الُْحَسْي -٧٧٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : قَاالَ  َوأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ ،

انَ إِذَا َسَج : َد قَالَ َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَ
ْبَحانَ َربَِّي الَْعِظيمِ َروَاُه َجَماَعةٌ َعنِ الثَّْورِيِّ ، َوَرَواُه َجرِيُر ْبُن َعْبِد ُس: ُسْبَحانَ َربَِّي اَألْعلَى ، َوإِذَا َركََع ، قَالَ 

ٍث   الَْحِميِد ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَحفُْص ْبُن ِغَيا
َيى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقَُوَب الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْح -٧٧٤

، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، قَالَ  َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه : ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر 
ِه  ي ُركُوِع   ُسْبَحانَ َربَِّي اَألْعلَى: ُسْبَحانَ َربَِّي الَْعِظيمِ ، َوِفي ُسُجوِدِه  :صلى اهللا عليه وسلم فَكَانَ َيقُولُ ِف

رَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد ال -٧٧٥
ٍه ، قَالَ َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ،  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه : َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ ، قَالَ : َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبِّ

ْجرِ َوَصالَِة الَْعْصرِ ، الَْمالَِئكَةُ َيَتَعاقَُبونَ ِفيكُْم ، َمالَِئكَةٌ بِاللَّْيلِ َوَمالَِئكَةٌ بِالنََّهارِ ، َوَيْجَتِمُعونَ ِفي َصالَِة الْفَ: وسلم 
، قَالُوا : ثُمَّ َيْعُرُج إِلَْيِه الَِّذيَن َباتُوا ِفيكُْم ، فََيْسأَلُُهْم َربُُّهْم َوُهَو أَْعلَُم بِهِْم  َتَركَْناُهْم َوُهْم : كَْيَف َتَركُْتْم ِعَباِدي ؟ 

  ُيَصلُّونَ ، َوأََتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ



اَنةَ ، َعنِ ْيثََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوأَْخَبَرَنا َخ -٧٧٦
الَِئكَةُ اللَّْيلِ َيْجَتِمُع َم: اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

ةُ النََّهارِ ، فََيقُولُ لَُهْم َوَمالَِئكَةُ النَّهَارِ ، فََيْجَتِمُعونَ ِعْنَد َصالَِة الصُّْبحِ ، فََيْصَعُد َمالَِئكَةُ اللَّْيلِ ، َوَيْمكُثُ َمالَِئكَ
اغِْفْر لَُهْم َيا َربِّ ، أََتْيَن: كَْيَف َتَركُْتْم ِعَباِدي ؟ ، فََيقُولُونَ : َربُُّهْم  ، َوَتَركَْناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ ، فَ اُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ 

  .َيْوَم الدِّينِ
  َرَواُه َجرِيٌر

َبَرَنا َيَماِن ، أَْخأَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن َهْيثَمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْ -٧٧٧
أََبا ُهَرْيَرةَ ُيَحدِّثُ ، أَنَُّه ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَِّناِد ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ اَألْعَرَج َحدَّثََنا ، أَنَُّه َسِمَع 

ونَ ، َمالَِئكَةُ اللَّْيلِ َوَمالَِئكَةُ النََّهارِ ، الَْمالَِئكَةُ َيَتَعاقَُب: َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ 
قُولُ  َوَيْجَتِمُعونَ ِفي َصالَِة الَْعْصرِ َوالْفَْجرِ ، ثُمَّ َيْعُرُج إِلَْيِه الَِّذيَن َباُتوا ِفيكُْم ، فََيْسأَلُُهْم َوُهَو كَْيَف : أَْعلَُم ، فََي

قُولُونَ  ْم ُيَصلُّونَ ، َوأََتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ َرَواُه الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتَركَْن: َتَركُْتْم ِعَباِدي ؟ فََي اُهْم َوُه
  َوَوْرقَاُء ، َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ

ِديُّ ح َوأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبَرَنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَ -٧٧٨
َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ح َوأَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ : َيْحَيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، قَاالَ 

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسْعِد ْبنِ : نِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَالُوا َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْحلَْوا
ا َمرَِض َمَرَضُه الَِّذي أََصاَب : إِْبَراهِيَم ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ  أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم لَمَّ

َعِلْمُت أَنَُّه ُيَخيَُّر ، َرَواُه غُْنَدٌر ، َوُمَعاذٌ ، َواْبُن أَبِي : ُه َبحَّةٌ فََجَعلُْت أَْسَمُعُه َيقُولُ ِفيِه أََصاَبْت ، فَ ِفي الرَِّفيقِ اَألْعلَى 
  َعِديٍّ ، ووكيع ، ورواه إبراهيم بن سعد ، َعْن أَبِيِه

، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن َهْيثَمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، أَْخَبَرَنا ُشَعْيُب ْبُن أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ  -٧٧٩
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، قَالَْت َعاِئَشةُ : أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، قَالَ 

قَْبُض ، إِنَُّه لَْم ُيقْبِْض َنبِيٌّ قَطُّ َحتَّى َيَرى َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة ثُمَّ ُيَخيَُّر ، فَلَمَّا اْشَتكَى َوَحَضَرُه الْ: َيقُولُ  َوُهَو َصِحيٌح
ا أَنْ أَفَاَق َشِخَص َبَصَرُه َنْحَو َسقِْف الْ ِه ، فَلَمَّ الرَِّفيُق : َبْيِت ، ثُمَّ قَالَ َوَرأُْسُه َعلَى فَْخِذ َعاِئَشةَ ، غُشَِّي َعلَْي

  .اَألْعلَى
ٌر ، َوقَالَ ُعقَْيلٌ ، َواْبُن إِْسَحاَق َوغَْيُرُهَما َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه  ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، َعْن َرَواُه ُعقَْيلٌ ، َوَمْعَم

  َعاِئَشةَ

يُّوَب ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الَْحَسنِ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَ -٧٨٠
، أَنَّ  َنا أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّالَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا ِعَماَرةُ ْبُن الْقَْعقَاعِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُنَعْيمٍ ، َحدَّثَ

، فَقَالَ َرُجلٌ  َسَمُهَما  كُنَّا َنْحُن أََحقَّ بَِهذَا ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ : َعِليا َبَعثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِذََهبٍ فَقَ
، فَقَالَ  ِتينِي َخَبُر السََّماِء َصَباًحا َوَمَساًءا ، ِفي أَالَ َتأَْمُنونِي ، َوأََنا أَِمُني َمْن ِفي السََّماِء ، َيأْ: صلى اهللا عليه وسلم 



ِلَهذَا الَْحِديثِ َحِديٍث أَخَْرْجَنا طُُرقَُه ِفي الزَّكَاِة ، َرَواُه َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َواْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ِعَماَرةَ ، َو
  طرق َعْن أَبِي َسِعيٍد لَْيَس ِفيَها َهِذِه الزَِّيادَةُ

َد ح َوأَْخَبَرَنا أَُبو أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعَصامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُو -٧٨١
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ إِْبَراِهيَم  :َعْمرٍو الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، قَاالَ 

، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ أَْهلَ قَُرْيظَةَ لَمَّا َنَزلُوا  َعلَى ُحكْمِ َسْعٍد ، أَْرَسلَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف 
ُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَ ِحَمارٍ لَُه فََرآ قُوُموا إِلَى : َجاَء َعلَى 

اْحكُْم ِفيهِْم فَإِنَُّهْم قَْد : َسيِِّدكُْم ، أَْو إِلَى َخْيرِكُْم ، فََجاَء َحتَّى قََعَد إِلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
لَقَْد َحكَْمَت : أَْحكُُم ِفيهِْم أَنْ ُيقَْتلَ ُمقَاِتلُُهْم ، َوُيْسَبى ذََرارِيهِْم ، فَقَالَ : ْحكُْم ِفيهِْم ، فَقَالَ َرُضوا بُِحكِْمَك فَا

رٍو   ِفيهِْم بُِحكْمِ الَْمِلِك ، لَفْظُ أَبِي َعْم

ِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْب -٧٨٢
َعثَ إِلَى َسْعِد َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َب

ي أَْمرِ َبنِي قَُر ا َرآُه النَّبِيُّ صلى اهللا ْبنِ ُمَعاٍذ ِف ْيظَةَ ، فََجاَء َسْعٌد َعلَى ِحَمارٍ قَْد كَاَدْت رِْجالَُه َتْنقُالَِن اَألْرَض ، فَلَمَّ
إِنَّ َهُؤالَِء قَْد َرُضوا : قُوُموا إِلَى َسيِِّدكُْم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : عليه وسلم قَالَ ِلأَْصَحابِِه 

أَْحكُُم ِفيهِْم أَنْ ُيقَْتلُ ُمقَاِتلُُهْم َوأَنْ ُيْسَبى ذََرارِيهِْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : كِْمَك فَاْحكُْم ِفيهِْم ، فَقَالَ بُِح
  .لَقَْد َحكَْمَت بُِحكْمِ اللَِّه أَْو ُحكْمِ الَْمِلِك: وسلم 

، َوُروَِي َعْن َرَواُه اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َوغُْنَدٌر ، َوُس ، َوغَْيُرُهْم  لَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َوأَُبو الَْوِليِد ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْرَعَرةَ 
، َوَرَواُه إِْب ، فَقَالَ لَقَْد َحكَْمَت بُِحكْمِ الَْمِلِك ِمْن فَْوَق َسْبعِ َسَماَواٍت  ، َعْن ُشْعَبةَ  َراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، بِْشرِ ْبنِ ُعَمَر 

ِه َعْن   أَبِي

دَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َح -٧٨٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ةَ ، قَالَ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَر

ُر اللَِّه قََعُدوا َمَع:  ُهْم ، َوَحفَّ َبْعُضُهْم ِللَِّه َمالَِئكَةٌ َسيَّاَرةٌ َيْبَتُغونَ َمَجاِلَس الذِّكْرِ ، فَإِذَا َوَجُدوا َمْجِلًسا ِفيِه ِذكْ
ْيَنُهْم َوَبْيَن السََّماِء الدُّْنَيا ، فَإِذَا َتفَرَّقُوا َعَرُجوا َصَعُدوا إِلَى السََّماِء ، فََيْسأَلُُهُم َبْعًضا بِأَجْنَِحِتهِْم َحتَّى َيْملَئُوا َما َب

بِّحُوَنَك ، جِئَْنا ِمْن ِعْنِد ِعَباٍد لََك ِفي اَألْرضِ ُيَس: ِمْن أَْيَن جِئُْتْم ؟ فََيقُولُونَ : اللَُّه َوُهَو أَْعلَُم بِهِْم ِمْن َحْيثُ َجاُءوا 
: َيْسأَلُونَ َجنََّتَك ، قَالَ : َماذَا َيْسأَلُونِي ؟ قَالُوا : َوُيكَبُِّروَنَك ، َوَيِحَمُدوَنَك ، َوُيَهلِّلُوَنَك ، َوَيْسأَلُوَنَك ، قَالَ 

َوِممَّ : َوَيْسَتجُِريوَنَك ، قَالَ : وا فَكَْيَف لَْو َرأَْوا َجنَِّتي ؟ قَالُ: الَ َيا َربِّ ، قَالَ : فََهلْ َرأَْوا َجنَِّتي ؟ قَالُوا 
فَكَْيَف لَْو َرأَْوا َنارِي ؟ قَالُوا : الَ َيا َربِّ ، قَالَ : َوَهلْ َرأَْوا َنارِي ؟ قَالُوا : ِمْن َنارَِك ، قَالَ : َيْسَتجُِريونِي ؟ قَالُوا 

ُت لَُهْم: َوَيْسَتْغِفُروَنَك ، قَالَ :  قُولُ اللَُّه غَفَْر   َوأَْعطَْيُتُهْم َما َسأَلُوا ؟ َوأََجْرُتُهْم ِممَّ فََي

، قَالَ : فََيقُولُونَ : اْسَتجَاُروا ، قَالَ  َر : فََيقُولُ : َيا َربِّ ، ِفيهِْم فُالَنٌ َعْبُدَك َخطَّاٌء ، إِنََّما َمرَّ فََجلََس َمَعُهْم  ُه غُِف َولَ
  َرَواُه اَألْعَمُش َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ ، ُهُم الْقَْوُم الَ َيْشقَى بِهِْم َجِليُسُهْم



، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثَ -٧٨٤ َنا اَألْوَزاِعيُّ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
ةَ ْبنِ الَْحكَمِ السُّلَِميِّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َع ْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاوَِي

طَلََعْت غَُنْيَمةٌ ِلي َتْرَعاَها َجارَِيةٌ ِلي ِفي َناِحَيِة أُُحٍد ، فََوَجْدُت الذِّئَْب قَْد أََصا: قُلُْت : قَالَ   َبَيا َرُسولَ اللَِّه ، 
 إِلَى َرُسولِ اللَِّه ِمْنَها َشاةً ، َوأََنا َرُجلٌ ِمْن َبنِي آَدَم آَسُف كََما َيأَْسفُونَ فََصكَكُْتَها َصكَّةً ، ثُمَّ اْنَصَرفُْت ، فَأََتْيُت

إِيِتنِي بَِها ، فَأََتْيُت : َها ، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَالَ أَْعِتقُ: صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبْرُتُه فََعِظَم َعلَيَّ ذَِلَك ، فَقُلُْت 
ي السََّماِء ، قَالَ : أَْيَن اللَُّه ؟ ، قَالَْت : بَِها َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لََها  : َمْن أََنا ؟ ، قَالَْت : ِف

  َوِليُد َوُمَبشٌِّر ، َوَرَواُه َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍإِنََّها ُمْؤِمَنةٌ أَْعِتقَْها َرَواُه الْ: أَْنَت َرُسولُ اللَِّه ، قَالَ 

 ْبُن أََنسٍ ، َوفُلَْيُح َحجَّاٌج الصَّوَّاُف ، َوأََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َوَحْرُب ْبُن َشدَّاٍد ، َوَرَواُه َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ َماِلُك
، إِالَّ أَنَّ َماِلكً   ُعَمُر ْبُن الَْحكَمِ ، َوالصَّواُب ُمَعاوَِيةُ ْبُن الَْحكَمِ: ا قَالَ ْبُن ُسلَْمَيانَ 

يُّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس الشَّاِفِع -٧٨٥
َحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَُساَمةَ ، َعْن : َنا َبكُْر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُيوُسَف ، قَاالَ ُعَمُر ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثَ

إِنَّ ِلي َجارَِيةً : أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ الَْحكَمِ ، أَنَُّه قَالَ 
أَكَلََها الذِّئُْب ، فَأَِسفُْت َوكُْنُت : كَاَنْت َتْرَعى ِلي غََنًما ، فَجِئُْتَها فَفُِقَدْت َشاةٌ ِمَن الَْغَنمِ ، فََسأَلُْتَها َعْنَها ، فَقَالَْت 

ةٌ أَفَأَْعِتقَُها ؟ ، فَقَالَ لََها َرُسولُ ا أَْيَن اللَُّه ؟ ، : للَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َبنِي آَدَم ، فَلَطَْمُت َوْجَهَها َوَعلَيَّ َرقََب
، قَالَ : قَالَْت  ا ، ِفي رَِواَيِة َماِلٍك َعْن ُعَمَر ْبنِ : أَْنَت َرُسولُ اللَِّه ، قَالَ : َمْن أََنا ؟ ، قَالَْت : ِفي السََّماِء  أَْعِتقَْه

  الَْحكَمِ ، َوإِنََّما ُهَو ُمَعاوَِيةُ ْبُن الَْحكَمِ

، قَالُوا أَْخ -٧٨٦ َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد  ، وُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثََنا ُيوُنُس : َبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، وُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ 
َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ح : االَ ْبُن َحبِيبٍ ، َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد الَْجمَّالُ ، قَ
َحدَّثََنا : وأَُبو َزْيٍد ، قَالُوا َوأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َوَوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، 

: ا ُعَبْيَدةَ ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ َسِمْعُت أََب: ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، قَالَ 
ا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بِأَْرَبعٍ ، فَقَالَ  ، َيْخِفُض الِْقْسطَ : قَاَم ِفيَن الَ َيَناُم َوالَ َيْنَبِغي لَُه أَنْ َيَناَم  إِنَّ اللََّه 

  ُيْرفَُع إِلَْيِه َعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ النََّهارِ ، َوَعَملُ النََّهارِ قَْبلَ اللَّْيلَِوَيْرفَُعُه ، 
ةَ ، َعْن أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالََبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعْم -٧٨٧ رِو ْبنِ ُمرَّ
ِحَجاُبُه النُّوُر لَْو كُِشَف َعْنُه : ْيَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ َهذَا ، َوَزاَد ِفيِه أَبِي ُعَب

  .لَأَْحَرَق َما أَْدَركَُه َسَبحَاُت َبَصرِِه
، َعْن ةَ َرَواُه اَألْعَمُش َوالَْعالَُء ْبُن َعْمرٍو ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيِّبِ    َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ

َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِعَصامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد : أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم َوغَْيُر َواِحٍد ، قَالُوا  -٧٨٨
ةَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ،  طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍَّف ، َعْن ُمرَّ َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن 

ِه ، قَالَ  لَمَّا أُْسرَِي بَِرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم اْنَتَهى إِلَى ِسْدَرِة الُْمْنَتَهى ، : ْبنِ َشَراِحيلٍ ، َعْن َعْبِد اللَّ
ا إِذْ َوِهَي ِفي السََّماِء السَّابَِعِة ، َوإِ لَْيَها َيْنَتهِي َما َيْعُرُج ِمَن اَألْرَواحِ َوُيقَْبُض ، َوإِلَْيَها َيْنَتهِي َما ُيقَْبُض ِمْن فَْوِقَه



ذََهبٍ ، قَالَ : َيْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى ، قَالَ  أُْعِطَي َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ثَالَثًا : ِفَراٌش ِمْن  : فَ
الَ ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًاالصَّلََوا   ِت الَْخْمَس ، َوَخَواِتيَم ُسوَرِة الَْبقََرِة ، َوغُِفَر ِلَمْن َماَت ِمْن أُمَِّتِه 

ْبنِ َبْحرٍ الْبِْرِتيُّ ، َحدَّ -٧٨٩ رَْيُج ْبُن ثََنا ُسأَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْعُروٍف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ 
نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْب

أَْيُتنِي َوأََنا ِفي الِْحْجرِ ، َوقَُرْيُش َتْسأَلُنِي لَقَْد َر: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  َعْن َمِسريِي َوَمْسَراَي الَْحِديثَ

ي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِ -٧٩٠
لَِّه صلى اهللا أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َرُسولَ الاْبُن 

يَُّتَها النَّفُْس الطَّيَِّبةُ اْخُرجِي أَ: إِنَّ الَْميَِّت َتْحُضُرُه الَْمالَِئكَةُ ، فَإِذَا كَانَ الرَُّجلُ الصَّاِلُح ِقيلَ : عليه وسلم قَالَ 
قُولُونَ ذَِلَك : كَاَنْت ِفي َجَسٍد طَيِّبٍ ، اْخُرجِي َحِميَدةً ، َوأَْبِشرِي بَِرْوحٍ َوَرْيَحاٍن ، َوَربٍّ غَْيرِ غَْضَبانَ ، قَالَ  : فََي

َمْرَحًبا : فُالَنٌ ، فَُيقَالُ : َمْن َهذَا ؟ فَُيقَالُ : ، فَُيقَالُ  َحتَّى َتْخُرَج ، فَإِذَا َخَرَجْت َعَرَجْت إِلَى السََّماِء فَُيْسَتفَْتُح لََها
ْد َتقَدََّم بِطُوِلِه ، بِالنَّفْسِ الطَّيَِّبِة كَاَنْت ِفي الَْجَسِد الطَّيِّبِ ، اْدُخِلي َحِميَدةً َوأَْبِشرِي بَِرْوحٍ ، َوذَكََر الَْحِديثَ َوقَ

ىَرَواُه اْبُن َوْهبٍ ، َواْبُن أَ   بِي فَُداٍك ، َوأََسُد ْبُن ُموَس

، َو -٧٩١ إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي أَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ 
َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َزاذَانَ أَبِي ُعَمَر ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : ُسَوْيٍد ، قَاالَ 
َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفي جَِناَزِة َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، فَاْنَتَيْهَنا إِلَى الْقَْبرِ ، : َعازِبٍ ، قَالَ 

ُه كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسَنا الطَّْيَر ، فََجَعلَ َيْرفَُع َولَمَّا ُيلَْحُد فََجلََس َرُسو لُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، َوَجلَْسَنا َحْولَ
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، فَذَكََرُه : َبَصَرُه َيْنظُُر إِلَى السََّماِء ، َوَيْنكُُت ِفي اَألْرضِ َوُيَحدِّثُ َنفَْسُه ، َوقَالَ 

ا أَْدَراَك َما : إِنَّ ُروَح الُْمْؤِمنِ ُيْصَعُد بِِه إِلَى السََّماِء السَّابَِعِة ، فَُيقَالُ : بِطُوِلِه ، َوقَالَ  اكُْتُبوا ِكَتاَبُه ِفي َعِليَِّني ، َوَم
وَحُه إِذَا اْنَتَهى بِِه إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا أُغِْلَق َعِليِّونَ ، ِكَتاٌب َمْرقُوٌم َيْشَهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ، ثُمَّ ذَكََر الْكَاِفَر ، َوأَنَّ ُر

، َوذَِلَك قَْولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  ُه : ُدوَنُه ، فَُيْرَمى بِِه ِمَن السََّماِء  َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُ
  ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ ، َرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ الطَّْيُر أَْو َتْهوِي بِِه الرِّيُح

  اَألْعَمشِ ، ِمْنُهْم َجرِيٌر ، َواْبُن فَُضْيلٍ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَجَماَعةٌ ، َتقَدََّم بِطُوِلِه
ْنَبعٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ح أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ ْبنِ َم -٧٩٢

ِه الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّ ثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ح َوأَْخَبَرَنا أَُبو ُعثَْمانَ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَّ
َحدَّثََنا : نِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ الُْمالَِئيُّ ، قَالُوا َوأَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْحَمَد الَْهْمَدا

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُعَمُر ْبُن ذَرٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
ا َنَتَنزَّلُ إِال بِأَْمرِ َربَِّك ، َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُعَمَر ْبنِ : َما َيْمَنُعَك أَنْ َتُزوَرَنا أَكْثََر ِممَّا َتُزوَرَنا ، فََنَزلَْت : ِلجِبْرِيلَ  َوَم

، َوأَُبو ُنَعْيمٍ   ذَرٍّ ، ِمْنُهْم َرْوٌح ، َوقَبِيَصةُ 



َد ْبنِ َحْمَدانَ الَْجالَُّب ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْحَم -٧٩٣
ْبنِ ِعيَسى ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، ، َعْن َعْبِد اللَِّه  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْحَوصِ ، َعْن ِعَماَرةَ ْبنِ ُرَزْيقٍ 

ِه ، فََرفََع َرأَْسُه فَقَالَ: الَ قَ َع َنِقيًضا ِمْن فَْوِق َهذَا َباٌب :  َبْيَنا جِْبرِيلُ قَاِعٌد ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ َسِم
، فَقَالَ  ُه َملٌَك  َنَزلَ إِلَى اَألْرضِ لَْم يَْنزِلْ قَطُّ إِالَّ  َهذَا َملٌَك: ِمَن السََّماِء فُِتَح لَْم ُيفَْتْح قَطُّ إِالَّ الَْيْوَم ، فََنَزلَ ِمْن

ْبلََك ، فَاِتَحةُ الِْكَتابِ ، َوَخَواتِيُم  ُسوَرِة الَْبقََرِة ، َتقَْرأُ بَِحْرفٍ الَْيْوَم فََسلََّم َوقَالَ بُِسوَرَتْينِ أََتْيُتُهَما لَْن ُيْؤَتُهَما َمْن قَ
  ِمْنَها إِالَّ أُْعِطيَتُه

ِك ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُروأَْخَبَرَن -٧٩٤ نَ ، ا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  إِلَى السََّماِء الدُّنَْيا ِفي َنَزلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً : أَْخَبَرَنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ 

َوال َيأُْتوَنَك بَِمثَلٍ إِال جِئَْناَك بِالَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفِْسًريا ، َوقُْرآًنا فََرقَْناُه : لَْيلَِة الْقَْدرِ ، َوَنَزلَ َبْعَدُه ِفي ِعْشرِيَن َسَنٍة 
  الِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َوَنزَّلَْناُه َتْنزِي

إِْبَراهِيَم ْبنِ َسْعٍد  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٧٩٥
، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن ُح : َسْينٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ 

، أَنَُّهْم َبْيَنا ُهْم ُجلُوٌس َمَع َرُسولِ اللَِّه صل ى اهللا عليه أَْخَبرَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َهانِي : ، َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، قَاالَ  وسلم ح َوأَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ

، قَاالَ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ : ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبُد الْقُدُّوسِ ح َوأَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب 
ِه ْبنِ : يٍد ، أَْخَبَرنِي أَبِي ، قَاالَ َمزِ َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َعْبِد اللَّ

يِّ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ ُرِمَي َحدَّثَنِي رَِجالٌ ِمَن اَألْنَصارِ ، أَنَُّهْم َبْيَنا ُهْم ُجلُوٌس لَْيلَةً َمَع النَّبِ: َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َما كُْنُتْم َتقُولُونَ ِفي الَْجاِهِليَِّة إِذْ ُرِمَي بِِمثْلِ َهذَا ؟ : بَِنْجمٍ فَاْسَتنَاَر ، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

ا َنقُولُ : قَالُوا    لَةَ َرُجلٌ َعِظيٌم َوَماَتُوِلَد اللَّْي: اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم ، كُنَّ

إِنََّها لَْم ُتْرَم ِلَمْوِت أََحٍد َوالَ ِلَحَياِتِه ، َولَِكنَّ َربََّنا إِذَا : اللَّْيلَةَ َرُجلٌ َعِظيٌم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
َماِء الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، َحتَّى َيْبلُغَ التَّْسبِيُح أَْهلَ السََّماِء الدُّْنَيا ، قََضى أَْمًرا َسبََّحْت َحَملَةُ الَْعْرشِ ، ثُمَّ َسبََّحُه أَْهلُ السَّ

َماذَا قَالَ َربُّكُْم ؟ فََيْسَتْخبُِر أَْهلُ السََّماَواِت َبْعُضُهْم َبْعًضا ، َحتَّى َيْبلُغَ الَْخَبرُ : ثُمَّ َيقُولُ الَِّذيَن َيلُونَ َحَملَةَ الَْعْرشِ 
َو الَْحقُّ ، لَ السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيْخطَُف الْجِنُّ السَّْمَع فَُيلْقُوَنُه إِلَى أَْوِلَياِئهِْم َوَيْرُمونَ ، فََما َجاُءوا َعلَأَْه ى َوْجهِِه فَُه

  .َولَِكنَُّهْم ُيفَرِّقُونَ ِفيِه َوَيزِيُدونَ
ٌرَرَواُه َجَماَعةٌ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َوَرَواُه َعنِ    الزُّْهرِيِّ الزَُّبْيِديُّ ، َوُيوُنُس ، َوُعقَْيلٌ ، َوَمْعَم

يزِ ْبُن َعْبِد اللَِّه أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِ -٧٩٦
ْيِث ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعْبٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي اللَّاُألَوْيِسيُّ ح َوأَخَْبَرَنا ُمَحمَّ

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ السِّمَّانُ ، َع: ، قَاالَ 
إِنِّي أُِحبُّ َعْبِدي فُالًَنا ، فَُيِحبُُّه : إِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًدا َناَدى جِْبرِيلَ ، فَقَالَ : َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



اِء الدُّْنَيا ، فَُيِحبُُّه أَْهلُ َسَماِء الدُّنَْيا ، ثُمَّ َيْهبِطُ إِلَى أَْهلُ السََّماِء السَّابَِعِة ، ثُمَّ َسَماٌء َسَماٌء َحتَّى َيْنزِلَ إِلَى َسَم
  َوالُْبْغُض ِمثْلُ ذَِلَك ، لَفْظُ َحِديِث اْبنِ أَبِي اللَّْيِث: اَألْرضِ ، فَُيِحبُُّه أَْهلُ اَألْرضِ ، قَالَ 

ا َيزِيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إَِياسٍ ، أَْخَبَرَنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِهَشامٍ ، َحدَّثََن -٧٩٧
أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،

زَّ َوَجلَّ إِذَا أََحبَّ َعْبًدا قَالَ : الَ عليه وسلم قَ َيا جِْبرِيلُ ، إِنِّي أُِحبُّ فُالًَنا فَأَِحبَُّه ، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ ، ثُمَّ : إِنَّ اللََّه َع
لُ السََّماِء ، ثُمَّ ُيوَضُع لَُه الْقَُبولُ ِفي َناَدى جِْبرِيلُ ِفي أَْهلِ السََّماِء ، إِنَّ اللََّه قَْد أََحبَّ فُالًَنا فَأَِحبُّوُه ، فَُيِحبُُّه أَْه

  اَألْرضِ ، َوإِذَا أَْبَغَض َعْبًدا فَِمثْلُ ذَِلَك

ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُشَعْيبِ -٧٩٨ ْبنِ َسِعيٍد ،  أَْخَبَرَنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ 
ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها َحدَّثَْتُه ، أَنََّها قَأَْخَبَر الَْت ِلَرُسولِ اللَِّه نِي أَبِي ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو

لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك ، َوكَانَ  لَقَْد: َهلْ أََتى َعلَْيَك َيْوٌم كَانَ أََشدَّ َعلَْيَك ِمْن َيْومِ أُُحٍد ، فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم 
لَْم ُيجِْبنِي إِلَى َما أََشدُّ َما لَِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم الَْعقََبِة ، إِنِّي َعَرْضُت َنفِْسي َعلَى اْبنِ َعْبِد َياِليلَ ْبنِ َعْبِد كُالَلٍ ، فَ

ِفْق إِالَّ َوأََنا بِقَْرِن الثََّعاِلبِ ، فََرفَْعُت َرأَْسيِ فَإِذَا أََنا بَِسحَاَبٍة أََرْدُت ، فَاْنطَلَقُْت َوأََنا َمْهُموٌم َعلَى َوْجهِي ، فَلَْم أَْسَت
، َوَما َردُّوا َعلَْيَك ،  َع قَْولَ قَْوِمَك  َوقَْد َبَعثَ إِلَْيَك َملََك قَْد أَظَلَّْتنِي ، فَإِذَا ِفيَها جِْبرِيلُ فََناَدى ، إِنَّ اللََّه قَْد َسِم

َك الْجَِبالِ فََسلََّم َعلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ  الْجَِبالِ َع قَْولَ : ِلَتأُْمَرُه بَِما ِشئَْت ِفيهِْم ، فََناَدى َملَ َه قَْد َسِم َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللَّ
ُك الْجَِبالِ ، َوقَْد َبَعثَنِي َربَُّك إِلَْيَك ِلَتأُْمرَنِي آُمَرَك بَِما ِشئْ َت ، إِنْ ِشئَْت أَنْ أُطْبَِق َعلَْيهُِم قَْوِمَك لََك ، َوأََنا َملَ

  َبلْ أَْرُجوا أَنْ: اَألْخَشبَِني ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

  َسُيْخرَِج اللَُّه ِمْن أَْصالَبِهِْم ِمْن َيْعُبُد اللََّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه َرَواُه اْبُن َوْهبٍ َوغَْيُرُه َعْن ُيوُن
ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا َسِعيُد  -٧٩٩

انَ اْبُنَها الَْحارِثُ ْبُن َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ الرَُّبيَِّع بِْنَت النَّْضرِ أََتِت النَّبِيِّ صلى اهللا  عليه وسلم ، َوكَ
أَْخبِْرنِي َعْن : ُسَراقَةَ أُِصيَب َيْوَم َبْدرٍ ، فَأََصاَبُه َسْهٌم غَرٌِب فَأََتْت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 

كَانَ لَْم ُيِصبِ الَْجنَّةَ اْجَتَهْدُت ِفي الُْبكَاِء ، فَقَالَ َنبِيُّ َحارِثَةَ ، فَإِنْ كَانَ أََصاَب الَْجنَّةَ اْحَتَسْبُت َوَصبَْرُت ، َوإِنْ 
َيا أُمَّ َحارِثَةَ ، إِنََّها جَِنانٌ ِفي الَْجنَِّة ، َوإِنَّ اْبَنِك أََصاَب الِْفْردَْوَس اَألْعلَى ، َوالِْفْرَدْوُس : اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

  ا َوأَفَْضلَُها ، َيْعنِي ، َوفَْوقََها َعْرُش الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلََّرْبَوةُ الَْجنَِّة َوأَْوَسطَُه

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا ُشبَاَبةُ  -٨٠٠ ْبُن ُسوَّاٍد ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
َخَرَج َحارِثَةُ َيْوَم َبْدرٍ َنظَّاًرا لَْم َيْخُرْج : ِة ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَري

، فَقَالَْت  ، أَْيَن  َيا َرُسولَ: ِلِقَتالٍ ، فَأََصاَبُه َسْهٌم فَقََتلَُه ، فََجاَءْت أُمُّ َحارِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  اللَِّه 
ا أَْصَنُع ، فَقَالَ  َيا أُمَّ َحارِثَةَ ، إِنََّها جَِنانٌ ، َوإِنَّ َحارِثَةَ ِفي : َحارِثَةُ ؟ فَإِنْ كَانَ ِفي الَْجنَِّة فَأَْصبُِر ، َوإِالَّ فََسَتَرى َم

  الِْفْرَدْوسِ اَألْعلَى



، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد  -٨٠١
، ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ َحارِثَةَ َجاَء َيْوَم َبْدرٍ  َنظَّاًرا ، َوكَانَ غُالًَما 

، فََجاَءْت أُمُُّه أُمُّ الرَُّبيِّعِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه  ، فََجاَء َسْهٌم غَرٌِب فََوقََع ِفي ثَْغَرِة َنْحرِِه فَقََتلَُه  صلى اهللا عليه وسلم 
: الَّ فََسَيَرى اللَُّه َما أَْصَنُع ، فَقَالَ لَقَْد َعِلْمَت َمكَانَ َحارِثَةَ ِمنِّي ، فَإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فََسأَْصبُِر ، َوإِ: فَقَالَْت 

  سِ اَألْعلَىَيا أُمَّ الرَُّبيِّعِ ، إِنََّها لَْيَسْت بَِجنٍَّة َواِحَدٍة ، َولَِكنََّها جَِنانٌ كَِثَريةٌ ، َوإِنَُّه لَِفي الِْفْرَدْو

ثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْحَسْينِ الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْخَبَرَنا َعْبُدوُس ْبُن الُْحَسْينِ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّ -٨٠٢
، َعْن ذَاَزانَ أَبِي ُعَمَر ، َعنِ الْ َبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو 

ي جَِناَزِة َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، فَاْنَتَهْيَنا إِلَى الْقَْبرِ وَلَْم ُيلَْحْد ، َخَرْجَنا َمَع َر: قَالَ  ُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِف
لَى َرُه إِفََجلََس َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َوَجلَْسَنا َحْولَُه ، كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسَنا الطَّْيَر ، فََجَعلَ َيْرفَُع َبَص

أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َيقُولَُها ثَالَثًا : السََّماِء َوَيْنظُُر إِلَي اَألْرضِ ، َوَيْنكُُت ِفيَها ، َوُيَحدِّثُ َنفَْسُه ، ثُمَّ قَالَ 
، فََيقُولُ إِنَّ الَْعْبَد إِذَا كَانَ ِفي قُُبلِ الْآِخَرِة ِمَن الدُّْنَيا أََتاُه َملَُك الَْمْوِت :  ْسِلًما  : فََيقُْعُد ِعْنَد َرأِْسِه إِنْ كَانَ ُم

، َوَيْنزِلُ َمالَِئكَةٌ اْخُرجِي أَيَُّتَها النَّفُْس الطَّيَِّبةُ إِلَى َمْغِفَرٍة ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن ، فََتْخُرُج َتِسيلُ كََما َيِسيلُ قَطُْر  السََّماِء 
، كَأَنَّ ُوُجوَهَهُم الشَّْمُس ، َمَعُهْم أَكْفَانٌ ِمْن أَكْفَاِن الَْجنَِّة ، َوَحُنوٍط ِمْن َحُنوِط الَْجنَِّة ،  ِمَن السََّماِء بِيُض الُْوُجوِه

دَّ الَْبَصرِ ، فَإِذَا أََخذََها قَاُموا إِلَْيِه ، فَالَ   فََيْجِلُسونَ ِمْنُه ُم

ِه َعزَّ َوَجلَّ َيْتُركُوَنَها ِفي َيَدْيِه طَْرفَةَ َعْينٍ ، َوذَِلَك  َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم ال : قَْولُ اللَّ
، فَالَ َيُمرُّ ونَ بِِه َعلَى ُجْنٍد ُيفَرِّطُونَ فََيْخُرُج ِمْنُه ِمثْلُ أَطَْيبِ رِيحِ ِمْسٍك ُوجَِدْت َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ ، فََيْصَعُدونَ بِِه 

َهذَا فُالَنٌ بِأَْحَسنِ أَْسَماِئِه ، : َما َهِذِه الرُّوُح الطَّيَِّبةُ ؟ فََيقُولُونَ : الَْمالَِئكَِة ِفيَما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ إِالَّ قَالُوا  ِمَن
، فَُيفَْتُح لَُه أَُبواُب السََّماِء ، َوُيَشيُِّعُه َه: َما َهِذِه الرُّوُح الطَّيَِّبةُ ، قَالُوا : فَإِذَا اْنُتهَِي بِِه إِلَى السََّماِء ، قَالُوا  ذَا فُالَنٌ 

اٍء ، َحتَّى َيْنَتهَِي إِلَى َسَماِء السَّابَِعِة ، فََيقُولُ  ، ِكَتاٌب : ِمْن كُلِّ َسَم اكُْتُبوا ِكَتاَبُه ِفي ِعلِّيَِّني ، َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ 
أَنِّي ِمْنَها َخلَقُْتُهْم ، َوِفيَها أُِعيُدُهْم ، َوِمْنَها : ُبونَ ، َواْرجُِعوا إِلَى اَألْرضِ ، فَإِنِّي َوَعدُُّتُهْم َمْرقُوٌم َيْشَهُدُه الُْمقَرَّ

، : ِن فَُيْرجُِع ُروُحُه إِلَى َجَسِدِه ، َوُيْبَعثُ إِلَْيِه َملَكَاِن ُيْجِلَسانِِه ، َوَيقُوالَ: أُْخرُِجُهْم تَاَرةً أُْخَرى ، قَالَ  َمْن َربَُّك ؟ 
  ثُمَّ ذَكََر َباِقي الَْحِديِث

، َوأَ -٨٠٣ ْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو الطَّاِهرِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ 
ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف ، أَْخَبَرَنا َماِلٌك ح َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َبكُْر 

قََرأُْت َعلَى : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى ، قَالَ : ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ 
، َعْن أَ ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ  بِي ُهَرْيَرةَ ، أَنّ َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ َوأَبِي َعْبِد اللَِّه اَألغَرِّ 

َمْن : َني َيْبقَى ثُلُثُ اللَّْيلِ الْآِخرِ ، فََيقُولُ َيْنزِلُ َربَُّنا إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ِح: َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ْيُرُه َعْن ُيوُنَسَيْدُعونِي فَأَْسَتجِيُب لَُه ، َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطيِه ، َمْن َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفُر لَُه َرَواُه اْبُن َوْهبٍ َوغَ



ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّو -٨٠٤ َب ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َصفَْوانَ 
 وِليُّ ح َوأَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُنأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْهِديٍّ ، َوَعْبُد الْكَرِميِ ْبُن الَْهْيثَمِ الَْعاقُ

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا : َمْنُصورٍ اِإلَماُم بِِحْمَص ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، قَالُوا 
ْحَمنِ ، َوأَُبو َعْبِد اللَِّه َصاِحُب أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ
َيَتَنزَّلُ َربَُّنا ِحَني َيْبقَى ثُلُثُ اللَّْيلِ الْآِخرِ إِلَى : أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ أَْخَبَرُهَما ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ِه ، َحتَّى الْفَْجرَِمْن َي: َسَماِء الدُّْنَيا ، فََيقُولُ    .ْدُعو فَأَْسَتجِيُب لَُه ، َمْن َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفُر لَُه ، َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطي
ْم ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْح َنا أَْحَمُد ْبُن َسْينِ ، َحدَّثََرَواُه الزَُّبْيِديُّ ، َوَمْعَمٌر ، َوإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َوفُلَْيٌح َوغَْيُرُه

ْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ُيوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ح َوأَْخبََرَنا َخْيثََمةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْزَهُر ، َوأَ
ْعَمرِ ْبنَِحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ : ، قَالُوا    ، َعْن َم

، َوأَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،  َسِمْعُت َرُسولَ : قَالَ َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ 
، َيقُولُ  ٍة إِلَى َسَماِء : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم    الدُّْنَيا الَْحِديثََيْنزِلُ اللَُّه كُلَّ لَْيلَ

: اذَانَ ، قَالُوا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ ، وأَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َش -٨٠٥
ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي إِبَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ْبنِ الُْمَسيَّبِ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : َبَرُهَما َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، وأَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَُّه أَْخ
َمْن َيْدُعونِي فَأَْسَتجِيُب لَُه : َيْنزِلُ َربَُّنا كُلِّ لَْيلٍَة ِحَني َيْبقَى ثُلُثُ اللَّْيلِ الْآِخرِ ، فََيقُولُ : قَالَ صلى اهللا عليه وسلم 

ْبُن َع ُر لَُه ، َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطيِه َرَواُه َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َوُمَحمَُّد  ْمرٍو َوغَْيُرُهْم َعْن أَبِي ، َمْن َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْف
ي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َسلََمةَ ، َرَواُه أَُبو الُْمِغَريِة َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِ

، َوَرَواُه ِهَشاُم ْبُن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن   َيْحَيى ْبنِ أَبِي صلى اهللا عليه وسلم 

  كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الَْمَدنِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ
ُر ْبُن ُشَمْيلٍ ح أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْض -٨٠٦

أَْخَبَرَنا  َمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه السَّاِمرِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحَسنِ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ،َوأَْخَبَرَنا أَْح
َيْنزِلُ اللَُّه إِلَى : م قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسل: ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

َمْن ذَا الَِّذي َيْدُعونِي فَأَْسَتجِيُب لَُه ، َمْن ذَا الَِّذي : َسَماِء الدُّْنَيا كُلِّ لَْيلٍَة ِلنِْصِف اللَّْيلِ ، أَْو ثُلُِث اللَّْيلِ ، فََيقُولُ 
ِه َحتَّى ُيَصلَّى الْفَْجُر ، أَْو َيْنَصرَِف الْقَارُِئ ِمْن َصالَِة الْفَْجرِ َرَواهُ َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفُر لَُه ، َمْن ذَا الَِّذي َيْسأَلُنِي فَأُْعِطي

  َجَماَعةٌ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َح: أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُنَس ، قَاالَ  -٨٠٧
أَْشَهُد َعلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي : َسِمْعُت اَألغَرَّ أََبا ُمْسِلمٍ ، َيقُولُ : َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، قَالَ 

، َه ُيْمهِلُ َحتَّى َيْمِضَي ثُلُثُ : أَنَُّه قَالَ  َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّهْم َشهَِدا َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  إِنَّ اللَّ
، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ : اللَّْيلِ ، ثُمَّ َيْهبِطُ فََيقُولُ  َحتَّى : َهلْ ِمْن َساِئلٍ ، َهلْ ِمْن َتاِئبٍ ، َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ ِمْن ذَْنبٍ ؟ 

  ْنَدٌر ، َوَبْهُز ْبُن أََسٍد ، َوَسِعيُد ْبُن ُشْعَبةََنَعْم َرَواُه غُ: َيطْلَُع الْفَْجُر ، قَالَ 



اِهيَم ْبنِ َمْخلٍَد أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْر -٨٠٨
َنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن ح َوأَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثَ

، قَالَ  ، أَْشَهُد َعلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ : َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ 
زَّ َوَجلَّ ُيْمهِلُ َحتَّى إِذَا ذََهَب : َوأَبِي َسِعيٍد أَنَُّهَما َشهَِدا َعلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ  إِنَّ اللََّه َع

  ثُلُثُ اللَّْيلِ الَْحِديثَ

َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى  أَْخَبَرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا -٨٠٩
لَ  أَْشَهُد َعلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي َسِعيٍد ، أَنَُّهَما : ، أَْخَبَرَنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ اَألغَرِّ ، قَا

، أَنَُّهَما َسِمَعا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َشهَِدا َعلَى النَّبِيِّ : صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََنا أَْشَهُد َعلَْيهَِما 
َهلْ ِمْن َهلْ ِمْن ُمذْنِبٍ َيُتوُب ، : إِنَّ اللََّه ُيْمهِلُ َحتَّى إِذَا ذََهَب ثُلُثُ اللَّْيلِ َيْهبِطُ إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيقُولُ 

َع الْفَْجُر َرَواُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوغَْيُرُه َعْن إِْسَراِئ يلُ ، َوَرَواُه ُسفَْيانُ ُمْسَتْغِفرٍ ، َهلْ ِمْن َداعٍ ؟ َحتَّى َيطْلُ
غَرِّ ، َوَرَواُه اَألْعَمُش َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن الثَّْورِيُّ ، َوأَُبو َعَواَنةَ ، َوَرَواُه َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ اَأل

  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي َسِعيٍد ، َوأَبِي َسِعيٍد ، َعْن َجابِرٍ

بِبِْغَداَد ، َحدَّثََنا  أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِتمٍ أَُبو الْفَْضلِ الدُّورِيُّ -٨١٠
شِ ، َعْن أَبِي ُمَحاِضُر ْبُن الُْمَودِّعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي َسِعيٍد ، َوَعنِ اَألْعَم

إِنَّ اللََّه : الَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَ: إِْسحَاَق ، َوَحبِيبِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَاالَ 
أَغِْفُر لَُه ، َهلْ ِمْن : ُيْمهِلُ َحتَّى َيذَْهَب َشطُْر اللَّْيلِ اَألوَّلُ ، ثُمَّ َينْزِلُ إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيقُولُ  َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ فَ

َوأَْخَبَرنِي أَُبو ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ : فَأَُتوُب َعلَْيِه ؟ َحتَّى َيْنَشقَّ الْفَْجُر قَالَ اَألْعَمُش  َساِئلٍ فَأُْعِطيِه ، َهلْ ِمْن َتاِئبٍ
لَ  ُر ُمَحاِضرٍ : ْبنِ َعْبِد اللَِّه ، أَنَُّه قَا ، َهذَا َحِديثٌ َمْشُهوٌر َعْن ُمَحاِضرٍ ، َوقَالَ غَْي َمشِ َعنِ اَألْع: َوذَِلَك كُلَّ لَْيلٍَة 

  أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ لَْم َيذْكُْر أََبا َسِعيٍد ، َوَرَواُه َمْعَمٌر َوغَْيُرُه َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن

َحمٍَّد الَْحارِِثيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُم -٨١١
، أَْخَبَرنِي َسِعيُد ْبُن أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : لَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر 

ى أُمَِّتي لَأََمْرُتُهْم بِالسَِّواِك ، َولَأَخَّْرُت الِْعَشاَء إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ أَْو َشطْرِ اللَّْيلِ ، لَْوالَ أَنْ أَُشقَّ َعلَ: اهللا عليه وسلم 
رٍ: فَإِنَُّه إِذَا َمَضى ثُلُثُ اللَّْيلِ ، أَْو َشطُْر اللَّْيلِ َنَزلَ َربَُّنا إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيقُولُ  ُر لَُه ، َهلْ  َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِف فَأَغِْف

، َهلْ ِمْن َداعٍ فَأَْسَتجِيُب لَُه ؟ َحتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر ، َوَرَواُه ِهَشاُم ْبُن َحسَّ ُر ْبُن ِمْن َتاِئبٍ فَأَُتوُب َعلَْيِه  اٍن ، َوالُْمْعَتِم
ُد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،  َوقَالَ ُمَحمَّ

  َعطَاٍء َمْولَى أُمِّ َصبِيَّةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َحاجُِب ْب -٨١٢ ُن الَْولِيِد ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
اٍء َمْولَى أُمِّ َصبِيَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َع ْن َعطَ

ُه إِلَى َسَماِء إِ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ذَا ذََهَب ثُلُثُ اللَّْيلِ اَألوَّلُ َهَبطَ اللَّ



َهلْ ِمْن َداعٍ ُيْسَتَجاُب لَُه ، َهلْ ِمْن َساِئلٍ ُيْعطَى ُسَؤالَُه ، َهلْ : الدُّْنَيا ، فَالَ َيَزالُ بَِها َحتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر ، فََيقُولُ 
ُر لَُه َرَواُه َجَماَعةٌ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، ِمْنُهُم اْبُن أَبِي ِمْن َمرِيضٍ َيْسَتْشِفي فَُيْشفَى ، َه لْ ِمْن َتاِئبٍ َيْسَتْغِفُر فَُيْغفَ

ُه   َعِديٍّ َوغَْيُر

ُمَسيَّبِ ح َوأَْخَبَرَنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْعبَّاسِ أَُبو ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ْبنِ الْ -٨١٣
َحدَّثََنا ُمَحاِضُر ْبُن الُْمَودِّعِ ، َحدَّثََنا : ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق الصَّغَانِيُّ ، قَاالَ 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى : َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ : الَ َسْعُد ْبُن َسِعيٍد اَألْنَصارِيُّ ، أَخَْبَرنِي َسِعيُد ْبُن َمْرَجاَنةَ ، قَ
َمْن َيْدُعونِي فَأَْسَتجِيُب : َيْنزِلُ اللَُّه إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا َشطَْر اللَّْيلِ ، ثُلُثَ اللَّْيلِ الْآِخرِ ، فََيقُولُ : اهللا عليه وسلم 

الَ ظَلُومٍ ؟ َرَواُه أَُبو َبْدرٍ ُشجَاُع ْبُن الَْوِليِد َوغَْيَرُه َعْن : ؟ ثُمَّ َيقُولُ  لَُه ؟ ِمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطيِه َر َعِدميٍ َو َمْن ُيقْرُِض غَْي
  َسْعٍد

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٨١٤ َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ،  أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ 
، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَب ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه  ْيرِ ْبنِ ُمطَْعمٍ 

قُولُ َيْن: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َمْن َيْدُعونِي : زِلُ اللَُّه كُلَّ لَْيلٍَة ِلَشطْرِ اللَّْيلِ ، فََي
جِلَ الشَّْمُس َروَاُه َحمَّاُد فَأَْسَتجِيُب لَُه ؟ َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطيِه ؟ َمْن َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفُر لَُه ؟ فَالَ َيَزالُ كَذَِلَك َحتَّى َتْر

، َعْن أَبِيِهْبُن َسلََمةَ َعْن َعْم   رِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ 

َنا أَُبو الَْولِيِد ح أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِعيَسى الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَ -٨١٥
َحدَّثََنا َحمَّاُد : نِ أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِمْنَهالٍ ، قَاالَ َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق ْب

: وسلم قَالَ   عليهْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطَْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا
َهلْ ِمْن َداعٍ فَأَْسَتجِيُب لَُه ؟ : كُلَّ لَْيلٍَة إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا إِذَا َمَضى ثُلُثُ اللَّْيلِ ، فََيقُولُ : َيْنزِلُ اللَُّه ، قَالَ َحجَّاٌج 

ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ رٍ فَأَغِْفُر لَُه َرَواُه َحمَّاٌد َعْن َعِليِّ  ثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ َنْحَوُه ، َوَرَواُه  َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِف الَْحَسنِ ، َعْن ُع
، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ ص مُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ    لى اهللا عليه وسل

َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، : ْحَيى ْبنِ َمْنَدٍه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد َوُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، قَاالَ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َي -٨١٦
، َعْن َعطََحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن أَبِي َعْبِد اللَِّه الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َم ْبنِ ْيُموَنةَ  اِء 

إِذَا َمَضى ثُلُثُ اللَّْيلِ اَألوَّلُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َعَراَبةَ الُْجْهنِيِّ ، قَالَ 
ذَا الَِّذي َيْسَتْغِفُرنِي أَغِْفُر لَُه ؟ َمْن ذَا  الَ أَْسأَلُ َعْن ِعَباِدي أََحًدا غَْيرِي ، َمْن: َيْنزِلُ اللَُّه إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا ، َوقَالَ 

َمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، الَِّذي َيْدُعونِي أَْسَتجِيُب لَُه ؟ َمْن ذَا الَِّذي َيْسأَلُنِي أُْعِطيِه ؟ َحتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر َرَواُه َعْبُد الصَّ
، والسهمي ، ورواه هشام ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي  َواْبُن ُعلَيَّةَ ، ويزيد بن هارون 

  ُهَرْيرَةَ

، قَالَ  -٨١٧ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ْبنِ َمزِيٍد ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َحدَّثََنا : أَْخَبَرَنا َخْيثََمةُ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب 
َعَراَبةَ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َحدَّثَنِي َعطَاُء ْبُن َيَسارٍ ، َحدَّثَنِي رِفَاَعةُ ْبُن  اَألْوَزاِعيُّ



ُه إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، إِذَا َمَضى َشطٌْر ِمَن اللَّْيلِ ، أَْو ثُلُثَاُه َيْنزِلُ اللَّ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : 
َمْن ذَا الَ أَْسأَلُ َعْن ِعَباِدي غَْيرِي ، َمْن ذَا الَِّذي َيْسأَلُنِي أُْعِطيِه ؟ َمْن ذَا الَِّذي َيْدُعونِي أَْسَتجِيُب لَُه ؟ : فََيقُولُ 

ا ، َوَرَواُه أَُبو الُْمِغَريِة ، الَِّذي َيْسَتْغفُِرنِي أَغِْفُر لَُه ؟ َحتَّى َيطْلَُع الصُّْبُح َرَواُه الْ َولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوُمَبشٌِّر َوغَْيُرُهَم
  َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ

، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٨١٨ ُد ْبُن إِْسَحاَق الصََّغانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
ْبُد الصََّمِد ْبُن النُّْعَماِن َوَعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ح َوأَْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َع

اِمرٍ الْكُالَِعيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبَسةَ السُّلَِميِّ ، أَنَّ: ا الَْبزَّاُز ، قَالُو ُسلَْيمِ ْبنِ َع ُه أََتى َحدَّثََنا َحرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن 
، ِفي ُعكَاٍظ لَْيَس َمَعُه إِالَّ أَُبو َبكْرٍ ، َوبِالَلٌ ، فَقَالَ  ُه ِلَرُسوِلِه ، اْنطَِلْق َحتَّ: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  ى ُيَمكَِّن اللَّ

ُه َوأَْجَهلُُه ، َيْنفَُعنِي َوالَ َيُضرَُّك: ثُمَّ إِنَُّه أَتَاُه َبْعَد ، فَقَالَ  ْعلَُم :  َيا َنبِيَّ اللَِّه ، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك ، أَْسأَلَُك َعْن َشْيٍء َت
ٍة ، َوَما َساَعةٌ َي ا َسأَلَنِي : قُْرُب ِفيَها ، فَقَالَ َما َساَعةٌ أَقَْرُب ِمْن َساَع ، لَقَْد َسأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء َم َيا َعْمُرو ْبَن َعْبَسةَ 

، إِنَّ الرَّبَّ َيَتَدلَّى ِفي َجْوِف اللَّْيلِ ، فََيْغِفُر إِالَّ َما كَانَ ِمَن الشِّْرِك َوالَْبْغ يِ ، َوالصَّالَةُ َمْشُهوَدةٌ َعْنُه أََحٌد قَْبلََك 
  تَّى َتطْلَُع الشَّْمُسَح

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْي -٨١٩ رٍ ، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُيوُسَف 
، َعْن  اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن زَِياَدةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد اَألْنَصارِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه 

َيْنزِلُ اللَُّه َتَعالَى ِفي آِخرِ ثَالَِث َساَعاٍت َيْبِقَينَّ ِمَن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي الدَّرَْداِء ، قَالَ 
ا َيَشاُء ، ثُمَّ َيْنزِلُ اللَّْيلِ فََيفَْتُح الذِّكَْر ِفي السَّاَع ِة اُألولَى الَِّذي الَ يََراُه أََحٌد غَْيُرُه ، فََيْمُحو َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َم

ُه الَ رٍ ، َوِهَي َمْسكَُنالسَّاَعةَ الثَّانَِيةَ إِلَى َجنَِّة َعْدٍن ، َوِهَي َداُرُه الَِّذي لَْم َتَرَها َعْيٌن ، َولَْم َيْخطُْر َعلَى قَلْبِ َبَش
طُوَبى ِلَمْن َدَخلَِك ، ثُمَّ َيْنزِلُ ِفي : النَّبِيَِّني ، َوالصِّدِّيِقَني ، َوالشَُّهَداِء ، ثُمَّ َيقُولُ : َيْسكُُنَها ِمْن َبنِي آَدَم غَْيُر ثَالَثٍَة 

أَالَ : قُوِمي بِِعزَِّتي ، فََيطْلُُع إِلَى ِعَباِدِه َيقُولُ : ُص ، فََيقُولُ السَّاَعِة الثَّاِلثَِة إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا بُِروِحِه َوَمالَِئكَِتِه فََيْنَتِق
، أَالَ َهلْ ِمْن َساِئلٍ َيْسأَلُنِي أُْعِطيِه ، أَالَ َهلْ ِمْن َداعٍ رٍ َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفُر لَُه   َيْدُعونِي أُجِيُبُه ، َحتَّى َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِف

  َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ: فَْجرِ ، َوكَذَِلَك َيقُولُ اللَُّه َتكُونَ َصالَةُ الْ

  .قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا َيْشَهُدُه اللَُّه ، َوَمالَِئكَةُ اللَّْيلِ ، َوَمالَِئكَةُ النََّهارِ
ذَا الَْحِديثُ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َواْبنِ َهذَا إِْسَناٌد َحَسٌن ِمْصرِيٌّ َرَواُه اْبُن َوْهبٍ ، َوأَُبو َصاِلحٍ ، َوُروَِي َه

، َوُروَِي َعْن أَبِي َبكْرٍ ، َوَعِليٍّ ، َوَجابِرٍ ، َوأَبِي ُموَسى ، َوَع اِئَشةَ ، َوأَبِي َعبَّاسٍ ، َوَجابِرٍ ، َوُعَباَدةَ ْبنِ َمْسُعوٍد 
  ُموَسى ، من شعبان

، َحدَّثََنا أَْخَبَرَنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٨٢٠ ُد ْبُن إِْسَماِعيلَ أَُبو إِْسَماِعيلَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ 
، قَالَ  َرفَةَ إِذَا كَانَ َيْوُم َع: َمْرُزوٌق َمْولَى طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

اْنظُُروا إِلَى ِعَباِدي ، أََتْونِي ُشْعثًا غُْبًرا ِمْن كُلِّ : َيْنزِلُ اللَُّه َتَعالَى إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا ، فَُيَباِهي بِهُِم الَْمالَِئكَةَ ، فََيقُولُ 
قُولُ الَْمالَِئكَةُ  قُولُ  :فَجٍّ َعِميقٍ ، أُْشهُِدكُْم أَنِّي قَْد غَفَْرُت لَُهْم ، فََت ْد غَفَْرُت لَُهْم : َيا َربِّ ِفيهِْم فُالَنٌ ُمْرَهٌق ، فََي قَ



ا ِمَن النَّارِ ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ ْومٍ أَكْثَُر َعِتيقً   .، فََما ِمْن َي
َوَرَواُه أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ،  َهذَا إِْسَناٌد ُمتَِّصلٌ َحَسٌن ِمْن َرْسمِ النَّسَاِئيِّ ، َوَمْرُزوقٍ َرَوى َعْنُه الثَّْورِيُّ َوغَْيُرُه ،

، َعْن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ  َعْن َعاِصمِ ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َوُمَحمَِّد ْبنِ َمْرَوانَ 
  ، َعْن َجابِرٍ
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