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فِي عْ اجلَ بردزبه، بن بن املغرية إبراهيم إسامعيل بن بن حممد اهللا، عبد أبو احلفاظ، وإمام اإلسالم، شيخ
والتصانيف. «الصحيح» صاحب البخاري، موالهم،

ابن تصانيف وحفظ ومئتني، مخس سنة للحديث سامعه وأول وتسعني ومئة، أربع سنة شوال يف مولده
حممد بلده من مرويات سمع أن بعد عرش ومئتني، سنة وأخيه أمه مع ورحل يتيامً، صبي، ونشأ وهو املبارك
عفان، من وببغداد إبراهيم،  بن  مكي من ببلخ وسمع  البيكندي،  يوسف بن  وحممد واملسندي سالم ابن 
أيب من وبالشام موسى، بن اهللا عبيد من وبالكوفة واألنصاري، عاصم أيب من وبالبرصة من املقرئ، وبمكة
ث وحدَّ وصنّف شدا مسهر، أيب من اليامن، وبدمشق أيب من ص مْ وبحِ آدم، من املغرية والفريايب، وبعسقالن

والعبادة. الورع ورأساً يف يف العلم، الذكاء، رأساً يف وكان رأساً شعرة، يف وجهه وما

خزيمة، وابن ومطني، جزرة، حممد بن وصالح الفقيه، املروزي بن نرص  وحممد الرتمذي، عنه: حدث
قي، َ الرشَّ بن  وأبو حامد الفربري، اهللا عبد  وأبو داود،  أيب  وابن وابن صاعد، مجعة، بن حممد قريش وأبو 

كثري. املحاميل، وخلق اهللا عبد وأبو البزدوي، حممد بن ومنصور

جعلت سنة عرشة يف ثامين عنت طَ ملا يقول: كان مرة، السُّ وال قصري إىل بطويل ليس نحيفاً شيخاً وكان
بن موسى. عبيد اهللا أيام يف وأقاويلهم الصحابة والتابعني قضايا أصنّف

رجل. ألف عن أكثر من البخاري قال: كتبتُ وعن

يقوالن: وآخر إسامعيل بن حاشد البخاري: سمعت حاتم بن أيب حممد أبوجعفر ه اقُ ورَّ قال ومن مناقبه:
فقال: له، نقول فكنا أياماً، ذلك عىل أتى يكتب، حتى فال السامع وهو غالم، إىل معنا خيتلف البخاري كان
حديث، ألف عرش مخسة عىل فزاد عندنا كان ما إليه فأخرجنا رضا عيلّ ما كتبتام. فاعْ عيلّ أكثرمتا قد إنكام
وأضيِّع أختلف هدراً أين أترون قال: ثم حفظه، من كتبَنا م كِ نُحْ جعلنا حتى قلب، ظهر عن ها كلَّ فقرأها

أحد. يتقدمه فعرفنا أنه ال أيامي؟

وأحفظ مئتي ألف ألف حديث صحيح، أحفظ مئة مخريويه: سمعت البخاري يقول: بن حممد وقال
صحيح. حديث غري

من البخاري. أعلم باحلديث السامء حتت أديم ما ابن خزيمة: وقال

عنه. اهللا ريض اهلجرة النبوية من ومئتني ومخسني ست سنة الفطر عيد ليلة مات
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السائلَ أجابَ ثُمَّ احلديثَ فأَتمَّ حديثه يف مشتغل و علامً وهُ ئلَ سُ 0من
نا  قال ليح فُ بنُ دُ حممَّ نا قالَ بنُ املنذرِ إبراهيمُ ثني ح. وحدَّ ... ليحٌ فُ نا سنانٍ قال بنِ حممد حدثنا - 59

صىل اهللا رسول اهللا بينام : قالَ ريرةَ عنْ أيب هُ بنِ يسارٍ عن عطاءِ عيلٍّ بنُ هاللُ ثني حدَّ : أيب قالَ
صىل اهللا عليه رسولُ اهللا فمىض ؟ الساعةُ : متى فقالَ ، أعرايبٌّ هُ جاءَ القومَ ثُ دِّ حيُ يف جملسٍ عليهِ
قىض إذا . حتى يسمعْ ملْ بلْ هم: وقالَ بعضُ ، هَ ما قالَ فكرِ ما قالَ عَ سمِ القومِ: بعضُ حيدثه. فقال
األمانةُ يِّعتِ ضُ «فإذا : قالَ اهللا. يا رسولَ أنا عنِ الساعةِ؟» قال: ها راهُ السائلُ أُ «أينَ : قالَ حديثَهُ

.« الساعةَ فانتظرِ أهلهِ غريِ إىل دَ األمرُ : «إذا وسِّ قالَ إضاعتُها؟ كيفَ : قالَ .« فانتظر الساعةَ

مِ  لْ بِالعِ هُ تَ وْ صَ عَ فَ رَ نْ 0 مَ
عمرٍو بن اهللا عبدِ عـنْ كَ مـاهَ بنِ ـفَ يوسُ ٍ عـنْ بِرشْ أيب عـنْ أبوعوانَةَ نا قـالَ أبوالنعامنِِ - حدثنا 60

ونحنُ الصالةُ هقتنا  أرْ وقدْ نَا فأدركَ سافرناها، فرةٍ سَ يف عليهِ عنا اهللا صىل النبيُّ ختلَّفَ : قالَ
أو تني النَّار» مرَّ مِنَ لألعقابِ «ويلٌ صوتِهِ: بأعىل أرجلنا، فناد عىل سحُ نمْ فجعلنا ، أُ نتوضَّ

ثالثاً.
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وأنبأنا وأخربنا حدثنا ول املحدث: 0قَ
مسعود: ابن قال واحداً. وسمعت وأنبأنا وأخربنا نَةَ حدثنا يْ يَ عُ ابن عند كان احلميدي: وقال
صىل عبداهللا سمعت النبيَّ وقال شقيق عن املصدوق. وهو الصادق عليه اهللا صىل اهللا رسول حدثنا

النبيِّ عن عباس ابن عن حديثني. وقال أبوالعالية: اهللا رسول حدثنا حذيفة: . وقال كلمةً اهللا عليه
أبوهريرة وقال ربه، عن يرويه عليه اهللا صىلّ النبيِّ عن أنس وقال ربه. فيام يرويه عن عليه اهللا صىل

ربكم. عن يرويه عليه اهللا صىل النبي عن

: اهللا رسولُ قالَ : عمرَ قالَ ابنِ دينارٍ عن بنِ اهللا جعفر عنْ عبدِ بنُ إسامعيلُ قال نا تيبةُ قُ 61 - حدثني

شجر يف الناسُ عَ فوقَ ؟» ما هيَ ثوين فحدِّ ، املسلمِ ثَلُ مَ ا وإهنَّ ها، ورقُ يَسقطُ شجرةً ال الشجرِ مِنَ «إنَّ
اهللاِ؟ رسولَ هي يا ما ثنا حدِّ قالوا: ثمَّ . فاستحييتُ ، لةُ النخْ ا أهنَّ نفيس يف عَ قَ ووَ اهللاِ: عبدُ البوادِي. قالَ

«هي النخلة». : قالَ

م  العلْ منَ عندهم ما تربِ ليَخْ أصحابِهِ عىل ألةَ املَسْ اإلمامِ 0طرحِ
عليهِ اهللا صىل النبيِّ عنِ ابنِ عمرَ عنِ دينارٍ بنُ اهللا عبدُ نا قال سليامنُ قال نا بنُ خملدٍ خالدُ - حدثنا 62

فوقعَ : قالَ ؟» هيَ ما ثُوين دِّ حَ ، املُسلمِ ثَلُ مَ ا وإهنَّ ها ورقُ طُ يسقُ شجرةً ال الشجرِ من «إنَّ قال:
يا حدثنا قالوا: مَّ ثُ فاستحييت. النخلةُ ا أهنَّ نفيس يف فوقعَ اهللا: عبدُ قالَ البوادي. شجرِ يف الناسُ

النخلة». «هيَ : قالَ هي؟ ما اهللا رسول

ثِ  عىل املحدِّ ض والعرْ 0القراءة
ضاممِ بحديثِ العاملِ عىل القراءةِ يف بعضهم واحتجَّ ، جائزةً القراءةَ ومالكٌ والثوريُّ احلسنُ ورأ
عىل قراءة قال: فهذهِ .« «نعمْ : قالَ الصالة؟ تُصيلِّ أنْ أمركَ آهللا عليهِ: صىل اهللا للنبيِّ ثعلبةَ قال ابنِ
فيقولون: عىل القومِ رأ قْ يُ كِّ بالصَّ مالكٌ واحتجَّ فأجازوه. بذلك قومهُ مٌ امَ ضِ َ أخربَ عليهِ، اهللا النبيِّ صىل

. فالنٌ أقرأين : القارئُ فيقولُ املقرئِ عىل قرأُ ويُ ، فالنٌ نا دَ هَ أَشْ
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بالقراءةِ بأس ال : قالَ عنِ احلسنِ عوفٍ عنْ الواسطي احلسنِ بنُ حممدُ نا قال سالمٍ بنُ حممدُ حدثنا
العاملِ. عىل

: حدثني. يقولَ بأسَ أنْ فال املحدثِ عىل رئَ قُ إذا قال: فيانَ سُ عن موسى بنُ عبيدُ اهللا وحدثنا

ه سواء. وقراءتُ عىل العامل القراءةُ : فيانَ وسُ مالكٍ عنْ يقول عاصمٍ أبا وسمعتُ

أنَّهُ رٍ نمِ أيب اهللا بن عبدِ رشيكِ بنِ عن املقربيّ سعيدٍ عنْ نا الليثُ : قالَ يوسف بنُ اهللا عبدُ - حدثنا 63

عىل رجل دخلَ املسجدِ يف عليهِ اهللا صىل النبيِّ جلوسٌ مع بينام نحنُ يقول: مالكٍ بنَ عَ أنسَ سمِ
متكئٌ بنيَ عليهِ اهللا صىل -والنبيُّ ؟ حممدٌ أيكمْ هلم: قال ، ثمَّ ثمَّ عقلهُ املسجدِ يف فأناخهُ مجل،

النبيُّ له فقالَ . املطلبِ ابنَ عبدِ : الرجلُ لهُ فقالَ ، املُتكئُ األبيضُ الرجلُ هذا لنا: فقُ ظهرانيهم-
يف دٌ عليكَ شدِّ فمُ سائلكَ عليهِ: إينِّ اهللا صىل الرجلُ للنبيِّ فقال « أجبتكَ «قدْ عليهِ: اهللا صىل
، قبلكَ من وربِّ بربِّك أسألكَ فقال: .« لكَ بدا عامَّ فقال: «سلْ . نفسكَ يف عيلَّ ِدْ جتَ فال املسألةِ،
الصالة آهللا أمركَ أنْ نصيل أنشدكَ باهللا، : قالَ .« نعمْ فقال: «اللهمَّ كلِّهم؟ إىل الناس أرسلك آهللا

الشهرَ هذا نصومَ أن آهللا أمركَ باهللا، أنشدكَ : قالَ نعم». «اللهمَّ والليلةِ؟ قال: اليومِ يف اخلمسَ
مِنْ أغنيائِنا الصدقةَ هذه تأخذَ أمركَ أنْ آهللا أنشدكَ باهللا، قال: نعم». مَّ «اللهُ : السنةِ؟ قالَ من
بهِ، جئتَ بام آمنتُ : فقال الرجلُ .« مَّ نعمْ «اللهُ عليهِ: اهللا فقالَ النبيُّ صىل فقرائنا؟ عىل ها فتقسمَ

بكر. بنِ سعدِ بني أخو ثعلبةَ بنُ اممُ ضِ وأنا قومي، ورائي مِن نْ مَ وأنا رسولُ

هبذا. اهللا عليهِ صىل النبيِّ عنِ أنس عن ثابت عن سليامنَ عبدِ احلميدِ عنْ بن وعيلُّ موسى رواهُ

البلدان لمِ إىل بالعِ العلمِ أهلِ وكتاب املناولةِ، يف يُذكرُ 0ما
سعيدٍ بنُ وحييى عمرَ بنُ اهللا عبدُ ورأ اآلفاق، إىل هبا فبعثَ املصاحفَ عثامنُ خَ نسَ : أنْسٌ وقالَ

كتبَ حيثُ عليهِ، اهللا صىل النبيِّ املناولةِ بحديثِ احلجازِ يف أهلِ واحتجَّ بعضُ جائزاً. ذلكَ ومالكٌ
، الناسِ عىل قرأهُ املكانَ ذلكَ بلغَ فلامَّ وكذا»، كذا مكانَ تبلغَ حتَّى تقرأ «ال وقال: كتاباً، الرسيةِ ألمريِ

عليهِ. صىل اهللا النبيِّ بأمرِ مْ هُ وأخربَ
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اهللا  عبيدِ عن شهابٍ ابنِ عنِ عنْ صالحٍ سعدٍ بنُ إبراهيمُ قال حدثني اهللا عبدِ إسامعيلُ بنُ حدثنا - 64

بكتابهِ عليهَ بعثَ اهللا صىل اهللا أنَّ رسولَ أخربهُ عباسٍ بن اهللا عبدَ مسعودٍ أنَّ عتبةَ بنِ بنِ اهللا عبدِ ابنِ
، قهُ مزَّ قرأهُ فلامَّ ،كرس البحرينِ إىل ، فدفعه عظيمُ البحرينِ إىل عظيم أنْ يدفعهُ وأمرهُ رجالً

. قٍ ممزَّ قوا كلَّ يمزَّ أنْ عليهَ اهللا اهللا صىل رسولُ عليهمْ فدعا قال: ابنَ املسيَّب أنَّ فحسبتُ

كتبَ  : أنسِ بنِ مالكٍ عنْ عن قتادةَ شعبةُ أنا قال اهللاِ عبدُ أنا قال أبواحلسن مقاتلٍ بنُ حممدُ حدثنا - 65

فاختذَ خمتوماً، كتاباً إال ون رؤُ يقْ ال مْ إهنَّ : لهُ فقيلَ - يكتبَ أنْ أرادَ -أو كتابا عليه اهللاُ النبيُّ صىل
هُ نقشُ من قال : لقتادةَ فقلتُ يِدهِ، هِ يف بياضِ إىل أنظرُ كأينِّ اهللاِ. رسولُ حممدٌ : هُ نقشُ ةٍ فضَّ من اً امتَ خَ

. قال: أنسٌ اهللاِ؟ رسولُ حممدٌ

رجةً  فُ رأ نْ ومَ ، املجلسُ به ينتهي قعدَ حيثُ نْ 0مَ
فيها احللقة فجلس يف

موىل عقيلِ  ةَ رَّ مُ أبا أن طلحةَ أيب بن اهللاِ عبدِ بنِ مالكٌ عن إسحاقَ حدثني قال إسامعيلُ - حدثنا 66

يف املسجدِ جالسٌ هوَ عليه بينام اهللاُ صىلَّ اهللاِ رسولَ أنَّ الليثيِّ واقدٍ أيب عن هُ أخربَ طالبٍ ابن أيب
قال: . واحدٌ وذهبَ عليهِ اهللا صىل اهللاُ رسولِ إىل اثنانِ فأقبلَ ، نفرٍ إذْ أقبل ثالثةُ ، معهُ والناسُ
وأما اآلخر فيها، احللقة فجلس يف فرجةً فرأ أحدمها فأما عليه، اهللا صىل اهللاِ رسولِ عىل فوقفا

مْ أخربكُ «أال قال: عليه اهللا اهللاِ صىلَّ رسولُ فلامَّ فرغَ ذاهباً. فأدبرَ الثالثُ ا وأمَّ ، مْ هُ خلفَ فجلس
وأما اهللاُ منه، فاستحيا فاستحيا رُ اآلخَ اهللا، وأما فآواه اهللا إىل فأو مْ هُ أما أحدُ الثالثةِ؟ النفرِ عنِ

.« عنهُ اهللاُ فأعرضَ فأعرضَ اآلخرُ

« سامعٍ مِنْ ى غٍ أَوعْ لَّ بَ مُ بَّ «رُ عليهِ: اهللاُ 0قول النبيِّ صىلَّ
قال:  أبيهِ بكرةَ عن أيب عنْ عبدِ الرمحنِ بنِ عنِ ابن سريينَ نٍ عوْ ابنُ نا قال برشٌ نا قالَ دٌ - حدثنا مسدَّ 67

يومٍ «أيُّ قال: بزمامه- هِ -أو بخطامِ إنسانٌ كَ وأمسْ بعريهِ، دَ عىل عَ قَ عليه اهللاُ صىل ذكرَ النبيَّ
بىل. قال: فقلنا: »؟ النحرِ يومَ ه. قال: «أليس و اسمِ سيسميهِ سِ أنه ظننَّا حتى فسكتْنا هذا»؟
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لنا: قُ احلجة»؟ بذي «أليسَ قال: اسمه، بغري سيسميه أنه ظننا هذا»؟ فسكتنا حتى شهرٍ «فأيُّ
شهركم يف هذا، يومكم حرام كحرمة بينَكمْ مْ كُ وأعراضَ كم وأموالَكم دماءَ «فإنَّ : قالَ بىل، 

.« لهُ منهُ هوَ أوعى من أن يبلغَ عسى الشاهدَ فإنَّ ، الغائبَ الشاهدُ بلغَ ليُ هذا، مْ بلِدكُ يف هذا،

لِ مَ والعَ القولِ قبلَ 0العلمُ
ثوا  ورَّ األنبياء، ورثةُ هم العلامءَ وأنَّ بالعلم، فبدأ áرب  à  ß   Þ   Ý  Üزب وجل: عز اهللا لقول
طريقاً إىل اجلنة. له اهللاُ ل سهَّ علام يطلب به طريقا ومن سلك ، وافرٍ بحظٍّ أخذه أخذ من العلم،
 Â       Á À    ¿       ¾ ½زب زبz y x }رب. وقال: زب¯ ° ± ² ³ ´رب. وقال:
يردِ «من عليه: اهللاُ صىل النبيُّ Ì Ëرب. وقال  Ê É È Ç Æزب وقال: Çرب.  Æ Å  Ä Ã

إىل -وأشار عىل هذه مصامة الصَّ وضعتم : لو أبوذرٍّ وقال م». بالتعلُّ العلم مه. وإنام فهِّ يُ خرياً به اهللاُ
قال ا. ألنفذهتُ يزوا عيلَّ جتُ أن قبل عليه اهللاُ صىل رسول اهللا سمعتُها من كلمةً نْفِذُ أُ ظننتُ أينِّ ثُمَّ قفاه-
هِ. كبارِ قبلَ العلمِ بصغارِ الناسَ يريبِّ الذي الرباينُّ ويقال: . فقهاءَ حلامءَ ربَّانيني كونوا : عباسٍ ابن

ينفروا كيْ ال والعلمِ باملوعظةِ هلُمْ يتخوَّ اهللا عليهِ صىلَّ النبيُّ كانَ 0 ما
النبيُّ  : كانَ قالَ مسعودٍ ابنِ عنِ وائلٍ أيب عنْ سفيانُ عنِ األعمشِ أنا قالَ بنُ يوسفَ حممدُ حدثنا - 68

علينا. آمةِ السَّ اهةَ كرَ األيَّامِ يف ةِ باملوعظِ نَا لُ يتخوَّ عليهِ اهللا صىل

النبيِّ  عن أنسٍ عن أبوالتيَّاح قالَ حدثني عبةُ شُ نا قالَ سعيدٍ حييى بن نا قالَ ارٍ بشَّ بن حدثنا حممد - 69

روا». تنفِّ وال وا وا، وبرشِّ تعرسِّ وال وا «يرسِّ : قالَ عليهِ اهللا صىل

معلومات أيَّاماً لمِ العِ هلِ ألَ ل نْ جعَ 0مَ
يف الناسَ رُ اهللا يذكِّ عبدُ كان : وائل قالَ أيب عن منصور عن جريرٌ نا شيبةَ قال أيب عثامنُ بنُ - حدثنا 70

يمنعني إنَّهُ : أما قالَ . يومٍ لَّ كُ رتنا ذكَّ أنَّكَ تُ لودِدْ الرمحن عبدِ أبا رجل: يا له فقالَ ، مخيسٍ كلِّ
نا هبا، لُ يتخوَّ عليهِ اهللا صىل النبيُّ كان كام باملوعظةِ مْ أختولُكُ وإينِّ ، مْ كُ لَّ مِ أُ أنْ أينِّ أكرهُ ذلكَ مِنْ

آمةِ علينا. السَّ خمافةَ
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ين الدِّ يف هُ هْ فقِّ يُ خرياً بهِ اهللا يردِ نْ 0مَ
عبدِ الرمحنِ  بنُ محيدُ شهابٍ قال ابنِ عنِ يونس عن وهبٍ ابنُ نا ريٍ قالَ فَ عُ بنُ سعيدُ حدثنا - 71

بهِ خرياً اهللا يردِ نْ «مَ : يقولُ عليهِ اهللا صىل اهللا رسول سمعتُ : يقولُ خطيباً معاويةَ سمعتُ

همْ يرضُّ ال اهللا أمرِ عىل قائمةً هذهِ األمةُ تزالَ ولن يعطي، واهللاُ ، قاسمٌ أنا وإنَّام ، الدينِ هُ يف هْ فقِّ يُ
اهللاِ». أمرُ يأيتَ حتى مْ خالفهُ نْ مَ

العلم يف 0الفهم
عمرَ  ابنَ بْتُ صحِ : جماهدٍ أيب نُجيحٍ عنْ يل ابنُ قال فيانُ سُ نا قال عبداهللا- ابن -هو عيلٌّ حدثنا - 72 
النبيِّ صىل عندَ نَّا كُ واحداً: اهللا عليهَ إال حديثاً صىل رسولِ اهللا عن ثُ هُ حيدِّ عْ مَ أَسْ املدينةِ، فلم إىل
هي : أقولَ أنْ فأردت . املسلمِ كمثَلِ ها شجرةً مثَلُ مِنَ الشجرِ «إنَّ فقال: بِجامرٍ يتَ فأُ عليهِ، اهللا

.« النخلةُ «هيَ عليهِ: اهللا صىل النبيُّ . قال فسكتُّ القومِ أصغرُ أنا فإذا ، النخلةُ

واحلِكمةِ العلمِ يف 0االغتباطِ
دوا. تُسوَّ أن قبلَ هوا تفقَّ عنه: ريض اهللا وقالَ عمرُ

: قالَ الزهريُّ حدثناهُ ما غريِ عىل أيب خالدٍ بنُ إسامعيلُ نا قال سفيانُ قالَ نا ميديُّ احلُ حدثنا  - 73

«ال النبيُّ صىلَّ اهللا عليهِ: قالَ : قالَ مسعود بنَ اهللا عبدَ سمعتُ قالَ حازمٍ بن أيب قيسَ سمعتُ
احلِكمةَ فهو اهللا آتاهُ ورجلٌ ، احلقِّ يف لكتِهِ هَ عىل لِّطَ ماالً فسُ اهللا آتاهُ رجلٌ اثنتنيِ: يف حسدَ إال

ها». مُ علِّ ويُ هبا يقيض

اخلرضِ إىل البحرِ يف موسى ذهابِ يف كرَ ذُ 0ما
c b a رب زب _ `  وقولهِ:

شهابٍ صالحٍ عنِ ابنِ عنْ أيب إبراهيم قال نا بنُ يعقوبُ الزهريُّ قال نا ريرٍ غُ بنُ حممدُ 74 - حدثنا

نٍ صْ حِ بنِ  قيسِ بنُ رُّ واحلُ هوَ متار أنَّهُ عباسٍ  ابنِ عنِ أخربهُ  اهللا عبدِ بنَ  اهللا  عبيدَ أنَّ ثَه حدَّ
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، ابنُ عباسٍ عاهُ فدَ كعبٍ بنُ أُيبُّ هبام . فمرَّ ٌ رضِ خَ هو : عباسٍ ابنُ قالَ موسى، صاحبِ يف الفزاري

هل قيِّهِ، لُ إىل السبيلَ موسى سألَ يف صاحب موسى الذي هذا وصاحبي أنا متاريْتُ إينِّ فقال:

شأنهُ يذكرُ عليهَ صىل اهللا النبيَّ سمعتُ نعم، ؟ قال: شأنَهُ رُ يذكُ عليهِ اهللا صىلَّ اهللا رسول سمعتَ
؟ قالَ منكَ أحداً أعلمَ : هلْ تعلمُ فقالَ هُ رجلٌ إذ جاءَ إرسائيلَ بني منْ مألٍ يف موسى «بينام يقول:

له اهللا فجعلَ إليهِ، السبيلَ موسى فسأل . ٌ رضِ خَ نا عبدُ موسى: بىل، إىل اهللا فأوحى ال. موسى:

. البحرِ يف احلوتِ أثر يتَّبعُ . فكانَ ستلقاهُ فإنَّكَ وتَ فارجعْ احلُ قدتَ فَ إذا له: وقيلَ ، احلوتَ آيةً

الشيطانُ أنْ إال أنسانيهُ وما ، احلوتَ نسيتُ فإينِّ الصخرةِ إىل أوينا إذْ أرأيتَ : فتاهُ ملوسى فقال

ام شأهنِ مِنْ فكان اً، رضِ خَ فوجدا قصصاً، آثارمها عىل ا فارتدَّ نبغي. نا  كُ ما ذلكَ : قالَ . هُ أذكرَ

كتابه». اهللا يف قصَّ الذي

« الكتابَ مه علِّ «اللهم عليه: اهللا 0 قول النبيِّ صىل
رسول  نِي مَّ ضَ قال: عباس ابن عن قال نا خالد عن عكرمة عبدالوارث نا قال أبومعمر حدثنا - 75

مه الكتاب». علِّ «اللهم وقال: عليه اهللا اهللا صىل

الصغريِ؟ الصبي سامعُ يصحُّ 0متى
اهللا  عبدِ عن اهللا بنِ عتبةَ عبدِ بنِ اهللا عبيدِ عن شهابٍ ابنِ عنِ مالكٌ حدثني إسامعيلُ قال حدثنا - 76

اهللا االحتالم- ورسولُ ناهزتُ قدْ يومئذٍ -وأنا أتانٍ ارٍ محِ عىل راكباً أقبلتُ   : قالَ عباسٍ ابنِ

ترتعُ األتانَ وأرسلتُ ، الصفِّ يدي بعضِ بنيَ فمررتُ ، دارٍ جِ غريِ إىل بِمنىً يُصيلِّ عليهَ اهللا صىل

. عيلَّ ذلك نكرْ يُ فلمْ ، الصفِّ ودخلتُ يف

عنِ الزبيديُّ حدثني قال بنُ حربٍ حممدُ قال حدثني هرٍ سْ أبومُ نا قال يوسفَ بنُ حممدُ - حدثنا 77

ابنُ وأنا وجهي يف ها جمَّ ةً َّ جمَ عليهِ اهللا صىلَّ من النبيِّ لْتُ قَ عَ قال: بنِ الربيعِ حممودِ عنْ الزهريِّ

. لْوٍ دَ مِنْ سننيَ مخسِ
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العلمِ  يف طلبِ روجِ 0اخلُ
. يف حديثٍ واحدٍ نيسٍ أُ اهللا بنِ إىل عبدِ شهر مسريةَ اهللا عبدِ بنُ جابرُ لَ ورحَ

اهللا  عبيدِ عنْ الزهريُّ أخربنا قالَ األوزاعيُّ حربٍ حممدُ بن قال نا ٍّ يلِ خَ بنُ خالدُ أبوالقاسمِ حدثنا - 78

يف الفزاريُّ نٍ صْ حِ بن بنُ قيسِ رُّ أنَّه متار واحلُ عباسٍ ابنِ عنِ بن مسعودٍ تبةَ عُ بن اهللا عبدِ ابنِ
يف هذا وصاحبي متاريتُ أنا إين : فقالَ عباسٍ ابنُ فدعاهُ كعبٍ بن أُيبُّ هبام فمرَّ موسى، صاحبِ
؟ شأنهُ يذكرُ عليهَ اهللا صىل اهللا رسولَ سمعتَ هل يِّهِ، قِ لُ إىل السبيل سألَ الذي موسى صاحبِ
بني من مألٍ يف موسى «بينام : يقولُ شأنَهُ رُ يذكُ عليهِ اهللا صىلَّ اهللا رسول سمعتُ نعم، : قالَ
موسى: إىل ال. فأوحى اهللا موسى: قالَ ؟ منكَ أعلم أحداً تعلمُ : فقالَ رجلٌ جاءهُ إذْ إرسائيلَ
احلوتَ فقدتَ إذا : لهُ وقيلَ ، آيةً احلوتَ لهُ اهللا فجعلَ يِّهِ، قِ لُ إىل السبيل فسألَ . خرضٌ نا عبدُ بىل،
أرأيتَ ملوسى: موسى فتى ، فقالَ البحرِ يف احلوتِ أثر موسى يتَّبعُ فكان ، ستلقاهُ فإنِّكَ فارجعْ

ذلكَ ما موسى: قالَ . هُ أنْ أذكرَ الشيطانُ إال أنسانيهُ وما ، احلوتَ نسيتُ فإينِّ الصخرةِ إذْ أوينا إىل
كتابهِ». يف اهللا قصّ ما ام شأهنِ من فكان اً، خرضِ فوجدا قصصاً، آثارمها عىل فارتدا نبغي، كنَّا

مَ لَّ عَ وَ لِمَ عَ نْ مَ لِ 0فَضْ

عنِ  موسى بُردةَ عنْ أيب أيب عنْ اهللا عبدِ بنِ يْدِ رَ بُ عن أُسامةَ بنُ ادُ محَّ نا قالَ العالءِ بنُ حممدُ حدثنا - 79

أصابَ الغيثِ الكثريِ كمثلِ لمِ اهلُد والعِ مِنَ بهِ بعثني اهللا ما «مثلُ قال: عليهِ اهللا صىلَّ النبيِّ
إخاذات أمسكتِ منها وكانت ، الكثريَ والعشبَ الكألَ فأنبتتِ املاءَ قبِلتِ ةٌ يَّ نَقِ منها فكانَ ضاً، أرْ

ال قيعانٌ هيَ إنَّام أُخر طائفةً منها وا وزرعوا، وأصاب وسقَ فرشبوا الناسَ هبا اهللا فنفعَ املاءَ
م، ومثلُ وعلَّ فعلِمَ بهِ اهللا بعثني ما اهللا ونفعهُ دينِ هَ يف قُ فَ منْ مثلُ فذلكَ . كألً نبتُ تُ وال سكُ ماءً متُ
إسحاق: وكانَ اهللا قالَ قال أبوعبدِ به». أُرسلتُ الذي اهللا هد يقبلْ ومل رأساً بذلكَ يرفعْ مل منْ

. األرضِ والصفصفُ املُستوي مِنَ ، املاءُ يعلوه قاعٌ املاءَ قيَّلتِ طائفةٌ منها



74

لِ هْ اجلَ ور هُ وظُ ، مِ لْ العِ 0رفع
يِّعَ نفسهُ يُضَ أنْ العلمِ منَ يشءٌ هُ ألحدٍ عندَ ال ينبغي : ربيعةُ وقالَ

اهللا  اهللا صىل رسولُ قالَ بن مالك أنْسِ عن يَّاحِ التَّ أيب عن الوارثِ عبدُ نا ميْرسةَ قالَ بنُ عمرانُ - حدثنا 80

الزنا». ويظهر ، اخلمرُ بَ ويرشْ ، لُ هْ اجلَ ويثبتَ ، لمُ العِ فعَ رْ يُ أنْ الساعةِ أرشاط مِنْ «إنَّ : عليهَ
أحدٌ  مْ ثُكُ حيدِّ حديثاً ال ثنَّكمْ حدِّ ألُ : قالَ أنسٍ عن قتادةَ عنْ عبةَ شُ عن حييى نا قالَ دٌ دَّ سَ مُ حدثنا - 81

ويظهرَ ، لمُ العِ يَقِلَّ أنْ الساعةِ أرشاطِ «مِنْ : يقولُ عليه اهللا صىل اهللا رسولَ  سمعتُ بعدي،
.« الواحدُ القيمُ امرأةً خلمسنيَ يكونَ حتَّى ، الرجالُ ويقلَّ ، ويكثر النساءُ الزنا، ويظهرَ ، لُ اجلهْ

لمِ العِ ل 0فَضْ
ابنِ  اهللا عبدِ بنِ محزةَ عن شهابٍ ابن عن يلٌ قَ عُ حدثني قال الليثُ نا : قالَ عفريٍ بنُ سعيدُ - حدثنا 82

لبنٍ حِ دَ بقَ تيتُ أُ نائمٌ ا أنَا نَ «بيْ يقول: عليه اهللا اهللا صىل رسولَ سمعتُ : قالَ عمرَ ابنَ أنَّ عمرَ
فامَ قالوا: « اخلطابِ بنَ رََ عمَ فضيل ثمَّ أَعطيتُ أظفاري، يف خيرجُ يَّ الرِّ ألر إينِّ حتَّى ، بْتُ ِ فرشَ

«العلم». : قالَ اهللا؟ يا رسول لتَهُ أوَّ

أوغريِها ابَّةِ الدَّ واقفٌ عىل وَ وهُ تيا 0الفُ
اهللا  عبدِ عنْ اهللا بيدِ عُ عن عيسى بنِ طلحةَ بنِ حدثني مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ قال إسامعيلُ حدثنا - 83

، ألونَهُ يسْ للناس بمنىً الوداعِ ةِ جَّ حَ يف وقفَ عليهَ اهللا صىل اهللا أنَّ رسولَ العاص ابنِ عمروِ بنِ
مل فقال: آخرُ فجاء .« وال حرجَ «اذبحْ : فقالَ . أذبحَ أنْ قبلَ فحلقتُ أشعرْ : مل فقالَ رجلٌ فجاء
مَ دِّ قُ يشءٍ عن اهللا عليهِ النبيُّ صىلَّ ئلَ سُ ». فام جَ وال حرَ «ارمِ : قالَ . أرميَ أن قبلَ فنحرتُ أشعرْ

. رجَ حَ وال إال قال: افعلْ رَ وال أُخِّ

والرأسِ اليدِ بإِشارةِ تيا الفُ أجابَ 0من
صىلَّ  النبيَّ أنَّ عباسٍ ابنِ مةَ عن كرِ عن عِ أيُّوبُ نا قال وهيبٌ نا إسامعيلَ قال بنُ وسى مُ - حدثنا 84

حلقتُ : وقالَ « رجَ «ال حَ : قالَ هِ بيدِ أَ مَ أَوْ فَ ، أرمِيَ أنْ قبلَ تُ بحْ ذَ : فقالَ تِهِ، حجَّ ئِلَ يف عليهِ سُ اهللا
.« حرجَ «وال هِ: بيدِ فأومأ ، أذبحَ أنْ قبلَ
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اهللا عليهِ  صىلَّ النبيِّ عنِ سمعتُ أبا هريرةَ ساملٍ قالَ عنْ حنظلةُ أنا قال إبراهيمَ بنُ املكيُّ حدثنا - 85

؟ جُ اهلرْ وما اهللا،  رسولَ يا قيل: .« اهلرجُ ويكثرُ ، والفِتنُ اجلهلُ ويظهرُ  ، العلمُ «يقبضُ : قالَ
. القتلَ يريدُ كأنَّهُ ها، فَ فحرَّ بيدهِ فقال: هكذا

وهيَ  عائشةَ أتيتُ قالت: أسامءَ عن فاطمةَ شامٌ عنْ هِ قالَ نا هيْبٌ وُ نا إسامعيلَ قالَ بن موسى حدثنا - 86

: قلتُ اهللاِ. بحانَ سُ فقالت: ، قيامٌ الناسُ فإذا  ، السامءِ إىل فأشارتْ ؟ الناسِ شأنُ ما : فقلتُ تصيل،
دَ مِ فحَ . املاءَ رأيس عىل أصبُّ ، فجعلتُ ُ يشْ الغَ عالين حتى فقمتُ نعم، أي برأسها: فأشارتْ آية؟
ةُ اجلنَّ مقامي، حتَّى يف هُ إال رأيتُ هُ يتُ رِ أُ أكنْ «ما مِنْ يشءٍ مل قال: ثم عليه، وأثنى عليهِ اهللا صىلَّ النبيُّ اهللا
فِتنةِ من - أسامءُ قالت ذلكِ أدري أيَّ -ال قريبَ أو ثْلَ مِ قبوركمْ يف فتنونَ تُ أنّكم إيلَّ يَ فـأُوحِ والنَّار.
- قالت أسامءُ ام أهيَّ املوقنُ -ال أدري أو ، املؤمنُ ا فأمَّ ؟ الرجلِ هبذا كَ لمُ عِ ما يُقال: الدجال، املسيحِ
-ثالثا-. فيقال: هو حممدٌ واتَّبعناه، فأجبناه ،بالبيناتِ واهلد نا جاءَ اهللا، رسولُ هو حممدٌ هوَ : فيقولُ
- أسامءُ قالتْ ذلك أيَّ -ال أدري املرتابُ أو ، املنافقُ وأما بهِ، ملوقناً نا إنْ كنت علمْ قدْ صاحلاً، نمْ

ه». فقلتُ شيئاً يقولونَ الناس سمعتُ أدري، ال : فيقولُ

القيس عبدِ دَ عليهِ وفْ اهللا صىلّ النبيِّ حتريض 0
هم اءَ ورَ نْ مَ ربوا وخيُ لمَ والعِ اإليامنَ حيفظوا عىل أنْ

وهم». مُ فعلِّ أهليكمْ إىل وا عُ «ارجَ عليهِ: صىلَّ اهللا لنا النبيُّ قالَ : ويرثِ احلُ بنُ وقال مالكُ

ابن  بنيَ أُترجمُ كنت : قالَ ةَ  مجرَ أيب عن عبةُ شُ حدثنا قال ندرٌ غُ نا قالَ بشارٍ بن حممدُ - حدثنا 87

نِ أو مَ الوفدُ «منِ فقال: عليهِ، صىلَّ اهللا النبيَّ أتوا القيس عبدِ دَ وفْ إنَّ : فقالَ ، الناسِ وبني عباسٍ
نأتيك إنَّا قالوا: ندامى». خزايا وال غريَ بالوفد- -أو بالقوم «مرحباً : قالَ . ربيعةُ قالوا: ؟» القومُ
، حرامٍ شهر يف أنْ نأتيكَ إال نستطيعُ وال ، رضَ مُ ارِ فَّ من كُ احليُّ هذا وبينك وبيننا بعيدةٍ، قةٍ شُ من
باإليامنِ أمرهم : عن أربعٍ وهناهمْ بأربع، فأمرهم . به اجلنةَ خلُ نَدْ نا وراءَ منْ به نخربُ بأمرٍ رنا فمُ
ال أنْ «شهادةُ قال: . أعلمُ ورسولهُ قالوا: اهللا ؟» هُ وحدَ باهللا ما اإليامنُ تدرونَ ، «هلْ هُ وحدَ باهللا

سَ مُ وتعطوا اخلُ ، رمضانَ وصومُ الزكاةِ، وإيتاءُ الصالةِ، اهللا، وإقامُ وأنَّ حممداً رسول إالّ اهللا إله
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: قالَ «النقريِ»، وربّام قال: بَّام رُ : شعبةُ قالَ - فَّتِ واملُزَ ، واحلنتمِ ، بَّاءِ الدُّ عن: وهناهم املغنم». منَ
كم». وراءَ منْ وه احفظوه وأخربِ املقريَّ -قال:

املسألةِ النازلةِ يف 0الرحلةِ
: حدثني  قالَ حسني أيب بنِ سعيدٍ بنُ عمرُ أنا قالَ اهللا قال أنا عبدُ أبواحلسنِ مقاتلٍ بنُ - حدثنا حممد 88

: امرأةٌ فقالتْ فأتتهُ عزيزٍ بن أليب إهابِ ابنةً ج تزوَّ احلارثِ أنهُ قبةَ بنِ عُ عن مليكةَ أيب بنُ اهللا عبدُ
تِني، ْ أخربَ وال أرضعتني، أنَّكِ أعلمُ ما : هلا عقبةُ فقالَ هبا. ج تزوَّ والتي عقبةَ أرضعتُ قد إينِّ
«كيف وقد عليه: اهللا صىل اهللا رسولُ فقال ، فسألهُ عليهَ باملدينةِ، اهللا صىل اهللا رسولِ إىل فركب

. غريهُ زوجاً ونكحتْ ، عقبةُ ففارقها ؟!» قيلَ

لمِ العِ يف نَاوب 0التَّ
عن  شهابٍ ابنِ عنِ يونسُ أنا وهبٍ ابنُ وقال ح. ... الزهريِّ عيبٌ عنِ شُ أنا أبواليامنِ قال حدثنا - 89

وجارٌ أنا كنتُ : قالَ عنه اهللا ريض عباسٍ عن عمر اهللا بن عبدِ عن ثورٍ أيب بنِ اهللا بنِ عبدِ اهللا عبيدِ
اهللا رسولِ عىل النزولَ نتناوبُ ا وكنَّ عوايل املدينة، من وهي ، زيدٍ ةَ بنِ ميَّ أُ بني يف األنصارِ يل مِنَ
وإذا وغريِهِ. الوحيِ من اليومِ ذلكَ بخربِ هُ ئتُ جِ نزلتُ فإذا وأنزل يوماً، يوماً، ينزلُ ، عليهَ اهللا صىل

أثمَّ شديداً، فقال: رضباً بايب فرضبَ نوبتِهِ يومَ األنصاريُّ صاحبي فنزل ذلك. مثل فعل نزل
تبكي. هي فإذا حفصةَ دخلتُ عىل عظيم، أمرٌ ثَ حدَ قد إليهِ. قال: فخرجت ففزعتُ هو؟
اهللا عليهِ صىلَّ النبيِّ دخلتُ عىل أدري. ثمَّ ال قالت: اهللا عليه؟ صىلّ اهللا رسولُ نَّ قكُ طلَّ : فقلتُ

. اهللا أكربُ : فقلتُ «ال». قال: ك؟ نساءَ أَطلقتَ قائم: وأنا فقلتُ

ه رَ رأ ما يَكْ إذا والتعليمِ املوعظةِ يف ضب 0الغَ
أيب مسعودٍ  حازمٍ عن قيسِ بنِ أيب عن عن ابن أيب خالدٍ أخربين سفيانُ قال كثريٍ بن حدثنا حممدُ  - 90

رأيتُ فام . فالنٌ لُ بنا وِّ يُطَ مما  الصالةَ أُدركُ أكادُ ال اهللا، رسولَ يا : رجلٌ قالَ : قالَ األنصاري

فمنْ ، رونَ منفِّ مْ إنَّكُ الناسُ ا «أهيُّ فقال: ، يومئذٍ مِنْ غضباً ةٍ أشدَّ يف موعظَ عليهِ اهللا صىلَّ النبيَّ
احلاجةِ». وذا والضعيفَ املريضَ فيهمُ فإنَّ ، بالناسِ فليُخففْ صىل
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الرمحن  عبدِ أيب بنِ ربيعةَ عن باللٍ املدينّ سليامنُ بنُ نا قالَ أبوعامرٍ نا قالَ بنُ حممدٍ اهللا حدثنا عبدُ - 91

اللقطةِ. عن رجلٌ عليهِ سألَهُ اهللا صىلَّ النبيَّ أنَّ هنِيِّ اجلُ خالدٍ بنِ عن زيدِ املنبَعِثِ موىل عن يزيدَ

فإن جاءَ هبا، استمتعْ ثمَّ ها سنةً فْ عرِّ ثم ها فاصَ وعِ ها- وعاءَ : -أو قالَ ها كاءَ «اعرف وِ فقال:
- فقال: هُ هُ وجْ -أو قال: امحرَّ وجنتاهُ ت امحرَّ حتَّى بَ ؟ فغضِ اإلبلِ ةُ فضالَّ إليه» قال: ها فأدِّ ا رهبُّ
: ا» قالَ رهبُّ يلقاها حتَّى ها فذرْ ، وترعى الشجرَ تردُ املاءَ ذاؤها، وحِ قاؤها سِ معها وهلا، لكَ ما «وَ

.« للذئبِ أو يكَ ألخِ أو «لك قال: ؟ ةُ الغنمِ فضالَّ

صىلَّ سئلَ النبيُّ : قالَ عن أيب موسى دةَ رْ بُ أيب عن بُريد أبوأسامةَ عن نا قال العالءِ بنُ حممدُ - حدثنا 92

: رجلٌ قالَ تُم. ئْ عامَّ شِ سلوين : للناسِ ثمَّ قالَ ، بَ غضِ عليهِ ثر كْ أُ فلامَّ هها، أشياءَ كرِ عن عليهِ اهللا
. شيبةَ موىل ساملٌ أبوكَ قال: اهللا؟ رسول أيب يا من : فقالَ آخرُ فقام . ذافةُ حُ قال: أَبوكَ أَيب؟ من

اهللا. نتوبُ إىل إنَّا رسولَ اهللا، يا قال: هِ يف وجهِ ما عمرُ رأ فلامَّ

ث املُحدِّ أوِ ام اإلمَ عند بتيهِ كْ رُ عىل كَ برَ ن 0مَ
اهللا  رسولَ أنَّ مالكٍ بنُ أنـسُ أخربين قــالَ  الزهريّ عن شعيبٌ  أنا قــالَ أبواليامنِ  حدثنا - 93

أنْ أكثرَ ثم ،« حذافةُ «أبوك قال: أيب؟  منْ  : قالَ حذافةَ بنُ  اهللا عبدُ فقام خرجَ  عليهَ اهللا صىل
اً. نبيَّ وبمحمد ديناً، وباإلسالمِ اً، باهللا ربَّ رضينا : فقالَ ركبتيهِ عىل عمرُ كَ فربَ «سلوين». يقول:

ت. فسكَ

مَ هَ فْ ليُ احلديث ثالثًا أعاد 0من
ها. رُ »، فامزال يُكرِّ وقولُ الزورِ «أال فقال:

ثالثا. ؟» بلَّغتُ «هل عليه: صىل اهللا النبيُّ قال : عمرَ ابنُ وقال

اهللا  صىلَّ النبيِّ عن أنسٍ عن ثاممةُ املثنى قالَ نا بنُ اهللا عبدُ نا قالَ الصمدِ عبدُ نا قالَ ةُ بْدَ عَ حدثنا - 94

سلم عليهم فسلم قوم عىل أتى وإذا عنه، تفهم حتى ثالثاً أعادها مَ بكلمةٍ تكلَّ إذا كان أنه عليهِ
ثالثاً. عليهم
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ختلَّفَ  قال: عمروٍ اهللا بنِ عبدِ عن بِرشٍ عن يوسفَ بنِ ماهكَ أيب عن أبوعوانةَ نا قالَ دٌ سدَّ مُ - حدثنا 95

، نتوضأُ ، ونحنُ العرصِ صالةَ الصالةَ: نا وقد أَرهقْ نَا ، فأدركَ سافرناهُ سفرٍ يف عليهَ اهللا صىل رسولُ اهللا
أو ثالثاً.  مرتنيِ « النارِ من بأعىل صوتِهِ: «ويلٌ لألعقابِ فناد لِنا، أَرجُ عىل سحُ نمْ فجعلنا

هُ لَ وأَهْ تهُ أَمَ لِ الرجُ 0تعليم
أبوبُردةَ عن حدثني الشعبيُّ عامرٌ قال قالَ يَّانَ حَ بن صالحُ نا قال املحاريبُّ أنا (١) قال حممد 96 - حدثنا

وآمن بنبيّه الكتابِ آمن أهلِ مِنْ رجلٌ : أجرانِ هلم «ثالثةٌ عليه: صىل اهللا اهللا رسولُ قال أبيهِ:
هبا يطؤها فأدَّ ةٌ أمَ هُ عندَ كانتْ ورجلٌ مواليهِ، وحقَّ اهللا حقَّ  أدَّ إذا اململوكُ ، والعبـدُ بمحمدٍ
: عامرٌ قالَ ثم .« أجرانِ فله جها، فتزوَّ أعتقها ثمَّ تعليمها، فأحسنَ مها وعلَّ تأديبَها، فأحسنَ

املدينة. إىل ا وهنَ دُ فيام يُركبُ كان قد ، يشءٍ لغري أعطيناكها

ن وتعليمهِ النساءَ اإلمام 0عظة
 : عباسٍ قالَ ابنَ سمعتُ قالَ عطاءً سمعتُ قالَ أيوب عن عبةُ شُ نا قالَ حربٍ بنُ ليامنُ سُ حدثنا - 97

خرج اهللا عليه صىل النبيَّ أنَّ عباسٍ ابنِ عىل أشهدُ : عطاءٌ قال أو عليهِ، صىلَّ اهللا النبيِّ عىل أشهدُ
، واخلاتمَ طَ رْ قي القُ لْ أةُ تُ املرْ فجعلتِ بالصدقةِ، وأمرهنَّ فوعظهنَّ ، يُسمعْ مل أنَّهُ باللٌ فظنَّ هُ ومعَ

ثوبِهِ. يف طرفِ ذُ يأخُ وبالل
عليهِ. اهللا النبيِّ صىلَّ عىل أشهدُ : ابن عباسٍ وقال عن عطاءٍ عن أيوبَ عن وقال إسامعيلُ

احلديث عىل صِ 0احلِرْ
أيب  سعيدِ بن عن عمروٍ أيب بنِ عمروِ عن ليامنُ سُ قال حدثني اهللا عبدِ بنُ العزيز عبدُ  حدثنا - 98

القيامة؟ يوم بِشفاعتِكَ الناس أَسعدُ ن مَ اهللا يا رسولَ قيلَ : قالَ أنَّهُ هريرةَ أيب عن املقربيِّ سعيدٍ
لَ أوَّ أحدٌ احلديثِ هذا عن ألني يسْ أنْ ال هريرةَ أبا يا «لقد ظننتُ صىل اهللا عليه: اهللا قالَ رسولُ

إال إله ال قال: القيامةِ من يومَ بشفاعتي الناسِ أَسعدُ احلديث، عىل حرصكَ مِنْ رأَيتُ ا ملِ ؛ منكَ
سهِ».  نفْ أو قلبِهِ، من خالصاً اهللا

ابن حجر. احلافظ لرواية املوافقة وهي سالم، بن حممد حدثنا األزهر ويف خمطوطة حممد حدثنا املدينة: خمطوطة يف (١)
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؟ العلمُ يُقبضُ 0كيفَ
اهللا صىلَّ رسولِ اهللا حديثِ من ما كانَ : انظرْ حزمٍ بكرِ بن أيب إىل العزيزِ بنُ عبدِ عمرُ وكتبَ
عليهِ. صىلَّ اهللا حديث النبيِّ إال يقبل وال . لامءِ العُ وذهابَ العلمِ روسَ دُ فتُ خِ فإين ، بْهُ فاكتُ عليهِ

اً. ّ رسِ يكونَ لكُ حتَّى هيَ ال لمَ العِ فإنَّ ، يعلمُ ال من مَ علَّ يُ حتى وا وليجلسُ ، لمَ العِ شوا فْ وليُ

- يعني دينارٍ بذلك بنِ اهللا عبدِ عن مسلم بنُ العزيزِ عبدُ نا قال اجلبارِ بنُ عبدِ العالء حدثنا
العلامء». «ذهابُ قولهِ: إىل عبدالعزيزِ بن عمرَ حديث

بنِ عمروِ  اهللا عبدِ عن أبيهِ عن بنِ عروةَ شامِ هِ عن مالكٌ قالَ حدثني أُويسٍ بنُ أيب حدثنا إسامعيلُ - 99

من ينتزعهُ انتزاعاً العلم يقبضُ ال يقول: «إنَّ اهللا اهللا عليه اهللا صىل رسولَ سمعتُ : قالَ العاص ابنِ
ئلوا االً فسُ هَّ جُ رؤساء الناسُ اختذَ عاملاً بقِ يُ مل إذا حتى  ، لامءِ العُ العلم بقبض يقبضُ ولكن العبادِ،

نحوه. شام هِ عن جريرٌ نا قتيبةُ نا عباسٌ وحدثنا ، بْريُّ رَ الفِ قال وا». وأضلَّ وا علمٍ فضلُّ بغريِ فأفتوا

العلم؟ يف دةٍ حِ عىل يومٌ للنساءِ علُ جيُ 0هلْ
عن  ثُ دِّ حيُ ذكوانَ صالحٍ أبا سمعتُ قال األصبهاين ابنُ حدثني عبةُ قالَ شُ قال نا آدم حدثنا - 100

منْ يوماً لنا فاجعل الرجالُ عليكَ غلبَنا عليهِ: اهللا صىلَّ للنبيِّ النساءُ قال : اخلدريِّ أيب سعيد

مُ دِّ قَ تُ امرأةٌ نَّ نكُ «ما مِ : هلنَّ قال فكان فيام ، هنَّ وأمرَ هنَّ فوعظَ فيهِ نَّ يَهُ قِ لَ نَّ يوماً هُ فواعدَ . نفسكَ
«واثنني». قال: واثننيِ؟ : فقالت امرأةٌ .« النارِ منَ هلا حجاب إال كانَ ها ولدِ من ثالثةً

عن  ذكوانَ عن األصبهاينّ بنِ الرمحنِ عبدِ عن شعبةُ نا قالَ رٌ نْدَ غُ نا قال ارٍ بشَّ بن حممدُ حدثني - 101

أبا سمعتُ : قـالَ األصبهاينِّ بنِ الرمحنِ عبدِ وعن هبذا. عليهِ اهللا صىلَّ النبيِّ عنِ سعيدٍ أيب
.« احلِنثَ يبلغوا مل «ثالثة : قالَ هريرةَ أيب عن حازمٍ

هُ عرفَ حتى ه فراجعَ يفهمه فلم ئاً يْ شَ ع سمِ ن 0مَ
النبيِّ  زوج عائشةَ أنَّ ليكةَ مُ أَيب ابنُ ثني حدَّ قال رَ مَ عُ بنُ نافعُ أنا قالَ أيب مريمَ بنُ سعيدُ حدثنا - 102

اهللا صىلَّ النبيَّ وأنَّ ، هُ فَ تعرِ حتّى فيهِ راجعتْ إال هُ تعرفُ شيئاً ال تسمعُ ال اهللا عليهِ كانتْ صىلَّ
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Pزب عز وجل: يقولُ اهللا ليسَ أوَ : فقلتُ : عائشةُ قالتْ « بَ ذِّ حوسبَ عُ «من : عليهِ قالَ
  .« لِكْ هيَ احلساب نُوقشَ ولكن من ، ذلكِ العرضُ «إنَّام قالت: فقال: SRQرب

الغائبَ الشاهدُ لمَ العِ غِ لِّ بَ 0لِيُ
عليهِ. اهللا صىلَّ عنِ النبيِّ عباسٍ ابنُ قالهُ

لِعمرو  قالَ أنَّه رشيح أيب عن سعيدٌ حدثني قالَ الليثُ ثني حدَّ قالَ بنُ يوسفَ اهللا حدثنا عبدُ - 103

اهللا صىلَّ به النبيُّ قام قوالً ثْكَ أُحدِّ األمريُ ا يل أهيُّ ائذنْ : مكةَ إىل البعوثَ يبعثُ وهو سعيدٍ ابنِ
اهللا ِدَ محَ تكلمَ بهِ، حنيَ عينايَ تْه وأبرصَ قلبي، ووعاهُ ذنايَ أُ تْهُ سمعَ ، الفتحِ يومِ من الغدَ عليهِ
واليومِ باهللا يُؤمنُ المرئٍ حيِلُّ ، فال الناسُ ها مْ رِّ حيُ وملْ اهللا، مها حـرَّ مكةَ : «إنَّ قالَ ثمَّ عليهِ وأثنى
صىل رسولِ اهللا لقتالِ ص ترخَّ أحــدٌ فإنْ ، شجـرةً هبا دَ وال يعضِ دمـاً، هبا يسفكَ أنْ اآلخرِ
هنار، يل ساعةً منْ ذِنَ وإنَّام أُ لكم، يأذنْ ومل لـرسـولهِ أذِنَ اهللا قــد إنَّ فقـولوا: فيها، عليه اهللا
ما : رشيحٍ أليب فقيلَ .« الغائبَ الشاهدُ غِ وليبلِّ ، باألمسِ كحرمتها اليومَ ها متُ ـرْ حُ مَّ عــادتْ ثُ
بَةٍ، رْ بخَ اً فارّ وال بدمٍ، اً فارّ تُعيذُ عاصياً، وال ال ، يحٍ رشُ أبا يا منكَ أعلمُ أنا قال: ؟ عمروٌ قال

الرسقة. يعني

بكرة  أيب عن بكرةَ أيب ابنِ عن حممدٍ عن أيوبَ ادٌ عن محّ قال نا الوهابِ عبدِ بنُ اهللا حدثنا عبدُ - 104

كم «وأعراضَ : قالَ هُ بُ وأحسِ : حممدٌ قال م». وأموالكُ كمْ دماءَ : «فإنَّ قالَ عليهِ اهللا صىلَّ النبيُّ كرَ ذُ
.« الغائبَ منكمُ الشاهدُ غِ بلِّ ليُ أال هذا، شهركم يف هذا، مْ يومِكُ عليكمْ حرامٌ كحرمةِ

» مرتني.  تُ غْ بلَّ هل «أال ذلكَ كان عليه، اهللا صىل اهللا رسولُ صدقَ : حممدٌ يقولُ وكانَ

النبيِّ    عىل بَ ذَ كَ نْ مَ 0إثم
راشٍ يقول:  حِ بنَ بْعيَّ رِ سمعتُ قالَ منصور أخربين قالَ عبةُ شُ أنا اجلعدِ قالَ بنُ عيلُّ - حدثنا 105

نْ كذبَ مَ فإنَّه ، عيلَّ تكذبوا «ال عليهِ: اهللا صىلَّ النبيُّ قال يقول: عنه اهللا ريض سمعتُ علياً
.« النارَ فليلجِ عيلَّ
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قال:  أبيهِ عنْ الزبريِ بن اهللا عبدِ عن عامرِ بنِ ادٍ شدّ عن جامعِ بنِ عبةُ شُ قالَ نا الوليدِ أبو حدثنا - 106

: قالَ . فالنٌ وفالنٌ ثُ حيدِّ كام عليهَ اهللا صىل عنْ رسولِ اهللا ثُ دِّ حتُ أسمعكَ قلتُ للزبريِ: إينِّ ال
النار». من مقعدهُ عيلَّ فليتبوأْ «من كذب : هُ يقولُ سمعتُ ولكني ، هُ فارقْ أُ مل إين أما

كثرياً  حديثاً ثكم أحدِّ أنْ لَيمنعني إنَّه : أنسٌ قالَ العزيزِ عبدِ عن الوارثِ نا عبدُ قالَ أبومعمرٍ نا - 107

 .« النارِ من فليتبوأْ مقعدهُ دَ عيلَّ كذباً تعمَّ «من قال عليهِ اهللا صىلَّ النبيَّ أنَّ

اهللا عليهِ  صىلَّ النبيَّ : سمعتُ قالَ سلمةَ عن عبيدٍ أيب يزيدُ بنُ قالَ نا إبراهيمَ بن املكيُّ حدثنا - 108

النار». مقعدهُ من فليتبوأْ أقلْ مل ما عيلَّ يقلْ «منْ : يقولُ

اهللا  صىلَّ النبيِّ عنِ ريرةَ هُ صالحٍ عن أيب أيب عن أيب حصنيٍ أبوعوانةَ عن نا قالَ موسى حدثني - 109

ال فإنَّ الشيطانَ رآين، فقدْ املنام يف رآين ومن بكنيتي. تكنوا وال باسمي، وا «تسمَّ : قالَ عليهِ
.« النارِ من مقعده فليتبوأْ متعمداً عيلَّ كذبَ ومن صوريت، يف يتمثلُ

لم العِ تابةِ 0كِ
 : حيفةَ قالَ جُ أيب عن عبيِّ الشَّ عنِ طرفٍ عن مُ فيانَ عن سُ وكيعٌ أنا قالَ سالمٍ بنُ حممدُ حدثنا - 110

يف ما أو ، رجلٌ مسلمٌ أُعطيهُ فهمٌ كتابُ اهللا، أو إال ال، : قالَ مْ كتاب؟ كُ عندَ هل : لعيلٍّ قلتُ
يقتلُ وال األسري، وفكاكُ ، العقلُ : هذه الصحيفة؟ قالَ وما يف : قلتُ الصحيفةِ. قال: هذهِ

 . بكافرٍ مسلمٌ

قتلوا خزاعةَ أنَّ هريرةَ أيب عن سلمة أيب عن حييى عن قالَ نا شيبانُ كنيٍ دُ بنُ الفضلُ أبونعيمٍ - حدثنا 111 

فركبَ عليهِ، اهللا صىلَّ قتلوه، فأُخربَ بذلك النبيُّ بقتيلٍ منهم مكةَ فتحِ عامَ بني ليثٍ من رجالً
عىل واجعلوا أبونعيم قال الفيلَ -كذا أو القتلَ مكةَ عن حبَسَ اهللا «إنَّ : فقالَ فخطبَ ، راحلتَهُ
أال ، واملؤمنونَ اهللا عليه اهللا صىل رسولُ عليهم طَ لِّ وسُ الفيل- يقول وغريه القتل أو الفيل الشك
ساعتي ا وإهنَّ أال هنار، ساعةً من يل حلَّتْ ا وإهنَّ أال بعدي، ألحد حتِلُّ وال قبيل ألحدٍ مل حتِلَّ ا فإهنَّ
فهو تِلَ قُ فمنْ د. ملُنشِ إال ساقِطتُها طُ لتَقَ تُ شجرها، وال يُعضدُ وال تَىلَ شوكها، خيُ حرامٌ ال هذه
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اكتبْ : فقالَ اليمنِ مِنْ أهلِ فجاء رجلٌ .« القتيلِ أهلُ قادَ يُ أن ا ، وإمّ لَ قَ عْ أنْ يُ ا إمَّ : بخريِ النظرينِ
فإنَّا رسول اهللا، يا ر اإلذخِ إال : قريشٍ من رجل فقال فالن». أليب «اكتبوا : فقالَ اهللا. رسول يا يل

.« رَ خِ اإلِذْ إال رَ خِ اإلذْ «إال عليهِ: اهللا صىلَّ النبيُّ فقالَ وقبورنا. بيوتنا يف ه نجعلُ
أبا  سمعت قال: أخيه عن منبه بن أخربين وهب روٌ مْ عَ نا قال نا سفيان عبداهللا عيل بن حدثنا - 112

من كان ما إال مني، عنه أكثر حديثاً اهللا عليه أحد صىل النبي أصحاب من ما يقول: هريرة
أكتب. وال يكتب كان فإنه عمرو ابن عبداهللا

هريرة. أيب عن مهام عن معمر تابعه
اهللا  عبيدِ شهابٍ عن ابنِ عن يونسُ أخربين قالَ وهبٍ ابنُ حدثني سليامنَ قالَ بنُ حييى حدثنا - 113

بكتابٍ «ائتوين : قالَ هُ وجعُ عليهِ اهللا صىلَّ بالنبيِّ اشتدَّ ملا  : قالَ عباسٍ ابـنِ عنِ عبداهللا ابنِ
وعندنا كتابُ ، هُ الوجعُ غلبَ عليهِ اهللا صىلَّ إنَّ النبيَّ : عمرُ قال « هُ بعدَ وا لُّ ال تضِ كتاباً لكمْ أَكتبُ

التنازع». ي عندِ ينبغي وال عنِّي، ، قال: «قوموا اللغطُ رَ وكثُ فاختلفوا، نا. حسبُ اهللا
كتابِهِ. وبنيَ علـيه اهللا صىل رســولِ اهللا مـا حـال بنيَ ةِ الـرزيَّ كلَّ يَّةَ الـرزِ يقول: إنَّ عباسٍ ابنُ فخـرجَ

بالليْلِ ةِ ظَ والعِ لم 0العِ
وعمروٌ  ح. ... سلمةَ مِّ أُ عن هندٍ عن الزهريِّ عنِ معمرٍ عن يينةَ عُ ابنُ أنا قال صدقةُ حدثنا - 114

عليهِ- ذاتَ -صىلَّ اهللا استيقظَ النبيُّ قالت: سلمةَ عن أمِّ امرأةٍ عن الزهريِّ عن سعيدٍ وحييى بنُ
صواحب أَيقظوا ! اخلزائنِ مِن تحَ فُ وماذا ، الفتنِ منَ الليلةَ لَ نزِ أُ ماذا اهللا «سبحانَ : فقالَ ليلةٍ

اآلخرةِ». يف عاريةٍ الدنيا بَّ كاسيةٍ يف فرُ ، رِ جَ احلُ

م لْ مر بالعِ 0السَّ
عن  شهابٍ ابنِ عن بنُ خالدٍ الرمحنِ عبدُ حدثني قال الليثُ حدثني قالَ فريٍ عُ سعيدُ بنُ حدثنا - 115

عليهِ اهللا صىلَّ النبيُّ لنا صىلَّ : عمرَ قالَ بنَ اهللا عبدَ حثمةَ أنَّ بنِ أيب سليامنَ بنِ بكر وأيب ساملٍ
ال منها سنةٍ مئةِ رأْسَ فإنَّ هذهِ، مُ مْ ليلتَكُ «أرأيتَكُ : قامَ فقالَ مَ سلَّ حياتِهِ، فلامَّ آخرِ يف شاءَ العِ

أحد». األرضِ ظهرِ عىل ممنْ هو يبقى
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يف بيتِ خالتي  بِتُّّ عباسٍ قال: ابنِ عنِ بريٍ جُ بنَ سعيدَ سمعتُ قال: كم احلَ نا عبةُ شُ نا آدمُ حدثنا - 116

فصىلّ ليلتِها، يف عندها عليهِ اهللا صىلَّ النبيُّ وكان عليهِ، اهللا صىلَّ النبيِّ زوجِ احلارثِ بنتِ ميمونةَ
نامَ قال: ثمَّ قام، ثمَّ نام، ثم ، أربعَ ركعاتٍ فصىلّ منزلهِ إىل جاءَ ثمَّ ، شاءَ العِ عليهِ صىلَّ اهللا النبيُّ
، ركعاتٍ مخسَ فصىلّ يمينِهِ. عنْ فجعلني هِ يسارِ عنْ فقمتُ قــام، ها- ثمَّ تشبهُ كلمةً ليِّمُ -أو الغُ

الصالة. خرجَ إىل ثمَّ خطيطه- -أو غطيطه سمعتُ حتَّى نامَ ثمَّ ركعتني، ثمَّ صىلّ

لم العِ فظ 0حِ
إنَّ  : قالَ هريرةَ أيب عن األعرجِ عنِ شهابٍ ابنِ عنِ مالكٌ حدثني قالَ اهللا عبدِ بنُ العزيزِ - حدثنا عبدُ 117

q pزب يتلو: ثمَّ حديثاً، ثتُ حدَّ ما اهللا تابِ يف كِ آيتانِ ولوال . ريرةَ أبوهُ «أكثر : الناس يقولونَ
مُ  يشغلهُ كان املهاجرين من إخواننا إن قوله- زب³رب -إىل wرب v u t s r
كان ريرةَ هُ أبا وإنَّ . مْ أمواهلِ يف العملُ مُ هُ كانَ يشغلُ األنصار من إخواننا وإنَّ ، باألسواقِ قُ فْ الصَّ

.« حيفظونَ ال ما وحيفظُ ، حيرضونَ ال ما رضُ وحيَ بطنِهِ، لشبِع عليه اهللا صىل اهللا رسولَ يلزمُ

املقربيِّ  سعيدٍ ذئبٍ عن أيب ابنِ دينارٍ عنِ بنِ إبراهيم بن حممدُ نا قالَ بكرٍ أيب بنُ أمحدُ حدثنا - 118

. كَ رداءَ ط ابسُ : قالَ . أنساهُ كثرياً حديثاً أَسمعُ منكَ إينِّ اهللا، رسولَ يا : قلتُ هريرةَ أيب عن
بعد. نسيتُ شيئاً فام ، هُ تُ فضممْ ، هُ مَّ ضُ : قالَ ثمَّ بيديهِ فغرف . هُ تُ فبسطْ

فيه. هِ بيدِ حيذف وقال: يْكٍ هبذا. دَ فُ أيب نا ابنُ قالَ بنُ املنذرِ إبراهيمُ حدثنا

 : هريرةَ قالَ أيب عن املقربيِّ سعيدٍ  عن ذئبٍ ابنِ أيب عنِ  أخي حدثني إسامعيلُ قالَ - حدثني 119

عَ طِ قُ ه فلو بثثتُ اآلخرُ وأما ، هُ تُ ثْ ثَ بَ مها فَ أحدُ فأما : ينِ وعاءَ اهللا عليه صىل اهللا رسولِ من حفظتُ
الطعام. جمر البلعوم أبوعبداهللا: قال . البلعومُِ هذا

للعلامء 0اإلنصات
اهللا عليهِ  النبيَّ صىلَّ أنَّ جريرٍ عن رعةَ زُ أيب عنْ مدركٍ بنُ عيلُّ عبةُ أخربين شُ نا قالَ اجٌ - حدثنا حجّ 120

كمْ بعضُ يرضبُ اراً كفَّ ترجعوا بعدي «ال : فقالَ ،« الناسَ تِ تَنْصِ «اسْ : الوداعِ ةِ يف حجَّ له قالَ
.« قابَ بعضٍ رِ
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عز وجل اهللا لمَ إىل لُ العِ فيكِ ؟ أعلمُ الناسِ أيُّ ئِل: سُ إذا للعاملِ يُستحبُّ  0 ما
إنَّ  : عباسٍ البنِ قلتُ : قالَ جبريٍ بنُ سعيدُ أخربين عمروٌ نا سفيانُ نا حممدٍ بنُ اهللا عبدُ حدثنا - 121

عدوُّ كذبَ : فقالَ . آخرُ موسى إنَّام هو بني إرسائيل، ليس موسى موسى أنَّ يزعم البكايلَّ فاً نوْ
، إرسائيلَ بني يف خطيباً موسى النبيُّ «قام عليهِ: اهللا صىلَّ عنِ النبيِّ كعبٍ أُيب بنُ اهللا، حدثني
اهللا فأوحى إليهِ، لمَ العِ يردَّ مل إذْ عليهِ، اهللا فعتبَ . أعلمُ أنا فقال:  ؟ الناسِ أعلمُ أيُّ : ئِلَ فسُ
به؟ فقيلَ يل وكيفَ ربِّ يا : قالَ . منكَ البحرينِ هوَ أعلمُ بمجمعِ بادي عِ إنَّ عبداً من إليهِ:

ومحال ، نونٍ بنِ يُوشعَ بفتاهُ معه وانطلقَ فانطلقَ . ثَمَّ فهوَ فقدتَهُ فإذا ، مكتلٍ يف حوتاً امحلْ له:
املكتلِ من احلوتُ لَّ فانسَ فناما، وسهام رؤُ وضعا الصخرةِ عندَ كانا حتَّى إذا ، مِكتلٍ يف وتاً حُ

فلام أصبحَ ويومِهام، ام ليلتِهِ بقيةَ فانطلقا عجباً. وفتاهُ ملوسى وكان رسباً، يف البحرِ سبيلهُ فاختذَ
النصبِ من اً جيدْ موسى مسّ نصبا. وملْ سفرنا هذا لقينا من نا لقد غداءَ آتنا : موسى لفتاهُ قال

. احلوتَ نسيتُ فإينِّ الصخرةِ إىل إذْ أوينا أرأيتَ : فتاهُ له بهِ، فقالَ مرَ أُ الذي املكانَ جاوزَ حتَّى
رجلٌ إذا الصخرةِ إىل انتهيا فلام قصصاً، آثارمها عىل فارتدا نبغ، نا كُ ما ذلكَ موسى: قالَ

؟! السالمُ كَ وأنَّى بأرضِ : فقالَ اخلرضُ موسى، مَ فسلَّ بثوبهِ- ى تسجَّ قال: -أو بثوبٍ ى سج� مُ
ممّا تعلِّمن عىل أنْ كَ : هلْ أتبعُ قالَ نعم. : قالَ ؟ إرسائيلَ بني موسى فقال: أنا موسى. فقال:
ال علمنيهِ اهللا علمِ علمٍ من عىل إينِّ موسى صرباً. يا تستطيع معي لن : إنَّك قالَ شدا. لِّمتَ رُ عُ
أعيص صابراً وال اهللا شاءَ إنْ ين ستجدُ . قال: هُ أعلمُ ال اهللا هُ مكَ علَّ علمٍ عىل وأنتَ ، أنتَ هُ تعلمُ

وهمْ مُ فكلَّ ، سفينةٌ هبام تْ فمرَّ ، سفينةٌ هلُام ليسَ البحرِ ساحلِ فانطلقا يمشيانِ عىل أمراً. لكَ
السفينةِ، حرفِ عىل فوقع عصفورٌ فجاء . لٍ نَوْ بغري فحملومها ُ رف اخلرضِ فعُ أنْ حيملومها،
لمِ عِ من لمكَ وعِ لمي عِ نقصَ ما موسى، يا : اخلرضُ فقالَ  ، البحرِ يف نقرتنيِ أو  نقرةً فنقر
فقالَ ، فنزعهُ السفينة لوح من ألواحِ إىل اخلرضُ فعمدَ ، البحرِ يف العصفورِِ هذا كنقرةِ إال اهللا
إنَّكَ أقلْ أمل : قالَ ا. قَ أهلهَ رِ غْ لِتُ فَ تَها فخرقْ سفينتهم إىل تَ عمدْ نولٍ بغريٍ محلونا قومٌ موسى:
فكانتِ عرساً. أمري من ترهقني  وال نسيتُ بام تؤاخذين ال : قالَ صربا. معي تستطيعَ لنْ
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هِ مِنْ أعالهُ برأسِ ُ اخلرضِ فأخذَ ، معَ الغلامنِ يلعبُ غالمٌ فإذا فانطلقا، نِسياناً. موسى مِنْ األوىل

لنْ إنَّكَ لكَ أقلْ أمل : قالَ ؟! نفسٍ زاكيةً بغري أقتلتَ نفساً موسى: هِ. فقال بيدِ هُ رأسَ فاقتلع
قريةٍ استطعام أهلَ أتيا إذا حتَّى فانطلقا .- أوكدُ وهذا : يينةَ عُ ابنُ -قالَ صرباً؟ معيَ تستطيعَ
ه، فأقامَ هِ ُ بيدِ اخلرضِ . قالَ هُ فأقامَ ينقضَّ أنْ ريدُ يُ جداراً فيها فوجدا يضيِّفومها أنْ فأبَوا أهلها
اهللا صىلَّ النبيُّ قالَ . وبينِكَ هذا فِراقُ بيني عليهِ أجراً. قال: الختذت شئتَ لوْ موسى: فقالَ

أمرمها». منْ صَّ علينا قَ يُ حتَّى لو صربَ لوددنا موسى، عليهِ: يرحمُ اهللا

اً السِ جَ اً عاملِ قائمٌ وهو أَل سَ ن 0مَ
النبيِّ  إىل رجلٌ جاءَ قال: أيب موسى عن وائل عن أيب منصورٍ عن جريرٌ عثامنُ قالَ نا حدثنا - 122

قاتلُ ويُ نا يقاتلُ غضباً، أحدَ فإنَّ اهللا؟ سبيلِ يف القتالُ اهللا، ما رسولَ يا : فقالَ اهللا عليهِ صىلَّ
كلمةُ لتكونَ قاتل «من فقال: قائامً. كانَ أنهُ إليهِ رأسهُ إال رفعَ وما : هُ -قالَ رأسَ إليه فرفع . ةً محِيَّ

سبيلِ اهللا». يف فهوَ العليا هيَ اهللاِ

ر اجلِامَ ميِ رَ عند تيا والفُ ؤالِ 0السُّ
بنِ  اهللا عبدِ عن طلحةَ بنِ عيسى عن الزهريِّ عنِ سلمة أيب العزيزِ بنُ نا عبدُ أبونعيمٍ - حدثنا 123

اهللا، رسولَ يا : رجلٌ فقال  ، أَلُ يُسْ وهوَ اجلمرةِ عندَ  عليهِ اهللا صىلَّ النبيَّ رأيت : قالَ عمروٍ
. أنْحرَ أن قبل حلقتُ رسول اهللا، يا : آخرُ ». قال جَ حرَ وال «ارمِ قال: . أرميَ أن نحرتُ قبلَ

.« جَ حرَ وال «افعلْ قال: إالّ رَ أُخِّ وال مَ دِّ قُ عن يشء سئل فام .« جَ حرَ وال «انحر : قالَ

وجل: زبÎ Í Ì Ë Ê Éرب عز اهللا 0قول
اهللا  عبدِ عن علقمةَ إبراهيمَ عن عن سليامنُ نا األعمشُ الواحدِ عبدُ نا بنُ حفصٍ قيسُ حدثنا - 124

- فمرَّ معهُ عسيبٍ عىل يتوكأ -وهوَ املدينةِ بِ رَ خِ يف عليهِ صىلَّ اهللا النبيِّ أميش معَ أنا بينا : قالَ
جييء ال ، تسألوهُ ال همْ بعضُ . فقال الروحِ عنِ وهُ سلُ : مْ لبعضٍ بعضهُ فقالَ اليهود، بنفرٍ من
؟ الروحُ ما ، القاسمِ أبا : يا فقالَ منهمْ رجلٌ فقامَ ، هُ لنسألنَّ : همْ بعضُ فقالَ . بيشءٍ تكرهونَهُ فيهِ
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قلِ الروحِ عنِ «ويسألونكَ قال: عنه، انجىل فلامّ . فقمتُ إليهِ، يوحى إنَّهُ : فقلتُ . فسكتَ
.« قليالً العلمِ إال من أوتوا وما ريب أمر منْ الروحُ

قِراءتنا. يف هي كذا : األعمشُ قال

منه  أشدَّ يف وا فيقعُ الناسِ ضِ بَعْ مُ هْ فَ يَقرصُ أنْ ةَ افَ َ خمَ تِيارِ االخْ بعضَ نْ تركَ 0مَ
الزبري:  ابنُ يل قال قال: األسودِ عنِ إسحاقَ عن أيب عن إرسائيلَ بنُ موسى اهللا حدثنا عبيدُ - 125

اهللا صىلَّ النبيُّ قال يل: : قالت فقلتُ الكعبةِ؟ يف ثتك حدّ فام كثرياً، إليكَ ُّ عائشةُ تُرسِ كانتْ

فجعلتُ الكعبةَ ضتُ لنقَ - بكفرٍ الزبريِ: ابن -قال مْ عهدهُ كِ حديثٌ لوال قومُ عائشةُ «يا عليهِ:

الزبري. بنُ عبداهللا » ففعلهُ ، وباباً خيرجونَ الناسُ يدخلُ باباً : بابنيِ هلا

يفهموا ال أنْ اهيةَ كرَ قوماً دونَ قومٍ لمِ بالعِ صَّ خَ نْ 0مَ
أنْ  أحتبونَ ، يعرفونَ بام الناس ثوا حدِّ : عيلٌّ قالَ الطفيل أيب عن معروف عبيداهللا عن حدثنا - 126

؟ هُ ورسولُ اهللا بَ يُكذَّ

بنُ أنسُ قال: نا قتادةَ عن ثني أيب حدَّ قالَ هشامٍ بنُ معاذُ أنا إبراهيمَ قالَ بنُ إسحاقُ 127 - حدثنا

لبيكَ : قالَ . بنَ جبلٍ عاذُ يا مُ : قالَ - الرحلِ عىل هُ رديفُ -ومعاذٌ عليهِ اهللا صىلَّ النبيَّ مالكٍ أنَّ

«ما : قالَ «ثالثاً». وسعديك اهللا رسولَ : لبيكَ يا . قالَ معاذُ يا : قالَ . وسعديكَ اهللا رسولَ يا

.« عىل النارِ مهُ اهللا إال حرَّ قلبهِ مِنْ دقاً صِ اهللا رسولُ حممداً وأنَّ إال اهللا إله ال أنْ يشهدُ أحدٍ مِنْ

معاذٌ عندَ وأَخرب هبا لوا». يتَّكِ «إذاً : قالَ فيستبرشون؟ الناسَ هبا أخربُ أفال اهللا رسولَ يا : قالَ

امً. ثُّ تأَ موتِهِ

النبيَّ  أنَّ يل رَ كِ ذُ قال: مالكٍ بنَ سمعتُ أنسَ أيب قال قال سمعتُ نا معتمرٌ مسددٌ قال حدثنا - 128

؟ الناسَ به ُ أال أُبرشِّ » قال: اجلنةَ دخلَ شيئاً به ال يرشكُ لقي اهللاَ «من ملعاذٍ: قال عليه اهللاُ صىل
يتَّكلوا». أن أخاف «ال. قال:
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لمِ العِ يف 0احلياءِ
نساءُ النساءُ مَ نِعْ : عائشةُ وقالت . ربٌ ستَكِ مُ وال يٍ مستحْ لمَ العِ مُ يتعلَّ ال جماهد: وقالَ

الدين. يف نَ هْ قَّ يتفَ احلياءُ أنْ هنَّ يمنَعْ مل ، األنصارِ

أمِّ  عن سلمةَ أم بنتِ زينب عن أبيهِ عن شامٌ هِ نا قالَ أبومعاويةَ أنا قالَ سالم بن حممد حدثنا - 129

يستحيي ال إنَّ اهللا اهللا، يا رسول : فقالتْ عليه صىل اهللا اهللا رسولِ إىل يمٍ لَ سُ أمُّ تْ جاءَ سلمة:
املاء». عليهِ: «إذا رأتِ اهللا صىلَّ النبيُّ فقال ؟ احتلمتْ إذا لٍ سْ غُ مِن املرأةِ فهلْ عىل ، احلقِّ مِنَ
بتْ ترِ «نعم،  : قالَ ؟ املرأةُ وحتتلمُ اهللا، رسولَ يا : وقالتْ -تعني وجهها- سلمةَ أمُّ تْ فغطَّ

ها؟». ولدُ يُشبهها فبمَ ، يمينُكِ

صىل  رسول اهللا بن عمر أن عبداهللا عن دينار بن عبداهللا عن مالك حدثني حدثنا إسامعيل قال - 130

هي»؟ ما مثل املسلم، حدثوين وهي ورقها، يسقط ال شجرة الشجر من «إن قال: عليه اهللا
يا فقالوا: فاستحييت. اهللا: عبد قال النخلة. أهنا نفيس يف البادية، ووقع شجر يف الناس فوقع
أيب اهللا: فحدثت عبد النخلة. قال هي عليه: اهللا صىل اهللا رسول فقال هبا، أخربنا رسول اهللا

وكذا. كذا يل أن يكون تكون قلتها أحبُّ إيلَّ من ألن فقال: نفيس. يف وقع بام

ؤال بالسُّ غريهُ رَ مَ فأَ استحيا نِ 0مَ
عن  احلنفيةِ ابنِ حممدِ عن الثوريِّ منذرٍ عن األعمشِ داود عنِ اهللا بنُ عبدُ نا قالَ دٌ مسدَّ حدثنا - 131

فسألهُ اهللا عليهِ، صىلَّ النبيَّ يسألَ أنْ املقدادَ رتُ فأَمَ ، اءً مذَّ رجالً كنتُ : قالَ عنه ريض اهللا عيلٍّ
.« وءُ الوضُ «فيهِ فقال:

جد املَسْ يف تيا والفُ مِ لْ العِ 0ذِكر
بنِ  اهللا عبدِ عن اخلطابِ بنِ عمرَ بنِ اهللا عبدِ نافعٌ موىل نا قال بنُ سعدٍ الليثُ نا قتيبةُ حدثني - 132

صىل اهللا رسولُ فقال ؟ ِلَّ هنُ أنْ نا تأمرُ اهللا، مِنْ أينَ رسول يا : فقالَ املسجدِ قامَ يف رجالً عمرَ أنَّ
من نجدٍ أهلُ لُّ اجلحفةِ، وهيُ من الشامِ أهلُ ِلُّ وهيُ ليفةِ، ذي احلُ من املدينةِ أهلُ ِلُّ «هيُ اهللا عليه:
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نْ مِ اليمنِ أهلُ  ِلُّ  «وهيُ : قالَ عليه اهللا صىل اهللا رسولَ أنَّ ويزعمونَ : عمرَ ابنُ وقال .« نٍ قرْ
.« مَ لَ مْ لَ يَ

اهللا عليه. صىل اهللا رسولِ مِن هذهِ أفقهْ مل : يقولَ عمرَ ابنُ وكانَ

ممّا سأله بأَكثرَ السائل أجابَ ن 0مَ
عنِ  عنْ سامل عليهِ. والزهريِّ اهللا صىلَّ النبيِّ عنِ عمرَ ابنِ عنِ عنْ نافعٍ ذئبٍ أيب ابنُ نا قالَ آدمُ نا - 133 
القميص يلبسُ «ال : فقالَ ؟ مُ املُحرِ يلبسُ ما : سألهُ عليهِ، أن رجالً اهللا صىلَّ النبيِّ عنِ عمر ابنِ
النعلنيِ مل جيدِ فإنْ ، الزعفرانُ أوِ هُ الورسُ ثوباً مسَّ وال نس الربُ وال الرساويل وال العاممةَ وال

الكعبني». حتتَ يكونا حتى وليقطعهام ، اخلفنيِ فليلبسً


