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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا عوني وبه توفيقي

أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد بن الحسن 

 إحدى وتسعين وخمسمائة الحمال بقراءتي عليه في شعبان من سنة

بأصبهان قلت له أخبركم السيد الزاهد أبو محمد حمزة بن العباس بن علي 

العلوي قراءة عليه وأنت تسمع في ذي الحجة سنة ثالث عشرة وخمس مائة 

فأقر به أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن سمويه 

 بن محمد بن جعفر بن حيان قال المعروف بالمكفوف أخبرنا أبو محمد عبد اهللا

 ما حفظ عن رسول اهللا فصار مثال

 أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن - 1

لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو عن شفى عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال حفظت 

إسناده ضعيف// من رسول اهللا ألف مثل   // 

 “  الح ر ب  خ د عة “ قوله

نا أبو خليفة حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أخبر - 2

إسناده // سعيد بن ذي حدان عن علي قال سمى رسول اهللا الحرب خدعة 

 // ضعيف

 أخبرنا ابن أبي سويد الذارع حدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا إسرائيل عن  3

إسناده / /أبي إسحاق عن حبة عن علي رضي اهللا عنه عن النبي مثله 

 // ضعيف

 أخبرنا عبد اهللا بن محمد بن سوار الهاشمي حدثنا ابن نمير حدثنا يونس  4

 بن بكير حدثنا مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال

وحدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن 

عيفإسناده ض// “ الح ر ب  خ د ع ة  “ عائشة أن النبي قال   // 

 “  ل ي س  ال خ ب ر  كال م ع اي ن ة “ قوله
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حدثنا حامد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن  - 5

 أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول اهللا

ل ي س  ال خ بر  كال م ع اي نة  إن اهللا عز  وجل  قال لموسى عليه السالم إن  قوم ك  “

إسناده رجاله ثقات// “ كذا وكذا فلم ي ب ال  فلما عاي ن  أل ق ى األل واح  عليه فعل وا   

// 

إن  م ن  الش ع ر ح ك مة  وإن  م ن البيان  س ح را “ قوله عليه السالم   “ 

حدثنا محمد بن يحي المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو عوانة عن  - 6

 سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال

أعرابي إلى النبي فتكلم بكالم بين فقال رسول اهللاأتى   

“ إسناده حسن// “  إن  م ن البي ان  س ح را  وإن  في الش عر ح ك م ة    // 

حدثنا ابن الطهراني حدثنا القاسم بن محمد بن عباد قال حدثني أبي عن  - 7

 جدي عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال

“ إسناده لين// “ الش ع ر ح ك م ة   إن  م ن    // 

حدثنا محمد بن يزداد التوزي حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو داود حدثنا  - 8

 قيس عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد اهللا قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ إن  م ن  الب يان  س ح را    // 

“ قوله ر  م ر ت ي ن  ال ي ل د غ  ال م ؤ م ن  م ن ج ح   “ 

حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي حدثنا هشام بن خالد األزرق  - 9

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري أن هشام بن 

عبد الملك قضى عنه سبعين ألف دينار فقال ال تعد لمثلها تدان قال يا أمير 

هريرة قال قال النبيالمؤمنين حدثني سعيد بن المسيب عن أبي   

“  إسناده حسن// “ ال ي ل س ع  الم ؤ م ن  م ن ج ح ر  م ر ت ي ن    // 

 حدثنا أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن  10

 شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “ ال ي ل د غ  الم ؤ م ن  م ن ج ح ر  م ر ت ي ن    // 
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 “  وي ات ي ك  ب األ خ ب ار  م ن  ل م  ت ز و د“ قوله

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن  - 11

وي ات ي ك  ب األ خ ب ار  “ سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول اهللا يتمثل 

اله رجال الصحيحإسناده رج// “ م ن  ل م  ت ز و د   // 

 حدثنا ابن رسته حدثنا محمد بن بكار حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك  12

عن عكرمة قال قلت لعائشة هل سمعت رسول اهللا يتمثل بشعر قط قالت 

 كان أحيانا إذا دخل بيته يقول

“  إسناده ضعيف// “ وي ات ي ك  ب األ خ ب ار  م ن  ل م  ت ز و د   // 

 محمد بن يحيى حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بنحدثنا - 13  

المختار عن عنبسة بن األزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان 

 النبي يتمثل

“  إسناده // “  ويأتيك باألخبار من لم تزود ...ستبدي لك األيام ما كنت جاهال 

 // ضعيف

ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا“ قوله   “ 

سم بن زكريا المطرز حدثنا سويد بن سعيد حدثنا القاسم بن حدثنا القا - 14

غصن عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان ابن سعد عن علي رضي اهللا 

 عنه عن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا   // 

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا  15

حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول اهللالنعمان   

“  إسناده ضعيف// “ ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا   // 

 قال النعمان وأنشدني يونس بن حبيب النحوي

“   يجدك كالثوب استجده...أغبب زيارتك الصديق   “ 

“   ء ال يزال يراك عنده...إن الصديق يمله   “ 

لحسن الحلبي حدثنا عامر بن سيار حدثنا عثمان بن عبد  حدثنا عمر بن ا 16
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 الرحمن حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا   // 

 حدثنا عبد اهللا بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن فهد حدثنا محمد بن عمر  17

 وفي األصل عن  شيخ من أهل الكوفة  اهللا الرومي حدثنا الحسن بن عبد

يحيى بن عبيد اهللا والصواب محمد بن عبيد اهللا الفزاري عن أبي الزبير عن 

 جابر قال قال لي رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا ! يا جابر    // 

 حدثنا قاسم بن زكريا المطرز حدثنا سويد حدثنا ضمام - 18

ي قبيل عن عبد اهللا بن عمرو قال ما زلت أسمع زر غبا تزدد حبا حتى عن أب

19// إسناده حسن // سمعت ذلك من رسول اهللا   

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا أبو أيوب

وحدثنا ابن رسته حدثنا محمد بن المثنى قاال حدثنا عوبد بن أبي عمران 

ن أبي ذر رضي اهللا عنه قال قال الجوني عن أبيه عن عبد اهللا بن الصامت ع

إسناده ضعيف// “ ز ر  غ ب ا ت ز د د  ح ب ا “ النبي   // 

 “  الخ ي ر  ع اد ة  والش ر  ل ج اج ة “ قوله

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا الوليد  - 20

ثهم قال بن مسلم عن روح بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حد

 سمعت معاوية رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الخ ي ر  ع اد ة  والش ر  ل ج اج ة    // 

 “  الخ ي ر  ك ث ي ر  وم ن  ي ع م ل  ب ه ق ل يل “ قوله

أخبرنا ابن منيع حدثنا أحمد بن عمران األخنسي حدثنا أبو خالد األحمر  - 21

لد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عن إسماعيل بن أبي خا

 عمرو قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الخ ي ر  ك ث ي ر  وقليل  ف اع ل ه   // 

 حدثنا 22  
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إبراهيم بن شريك األسدي حدثنا شهاب بن عباد “ المستشار مؤتمن “ قوله 

 ن بن علي  مولى الحسحدثنا محمد بن بشر حدثنا داود بن أبي عبد اهللا 

حدثني عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته عن أبي الهيثم بن 

 التيهان أن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

 حدثنا جبير بن هارون حدثنا علي الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا داود بن  23

// ة عن النبي مثله أبي عبد اهللا عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلم

 // اسناده كسابقه

 حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم  24

 بن سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

 بن عوفحدثنا أحمد بن هارون بن روح حدثنا محمد - 25  

حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 

 أبي هريرة قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

 حدثنا عبد اهللا بن محمد بن العباس حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى  26

بي سلمة عن أبي بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أ

 هريرة قال قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات غير شيخ المؤلف// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

حدثنا علي بن سعيد حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد حدثنا يحيى بن  - 27

إسناده رجاله ثقات غير // غيالن حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة مثله 

 // عمر بن أبي سلمة

 حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا زريق بن السخت حدثنا أحمد بن  28

إسحاق الحضرمي حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن الزبير 

إسناده رجاله موثقون// عن النبي مثله   // 
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 حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري حدثنا عبد الرحمن بن سارية  29

وسى بن داود حدثنا المطلب بن زياد عن عبيد المكتب عن االيلي حدثنا م

 المسيب بن نجبة عن علي رضي اهللا عنه قال سمعت النبي يقول

“  إسناده فيه من لم أعرفه// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

 حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد الكريم الحنيني حدثنا سعدويه عن  30

م عن طارق ابن شهاب عن النعمان بن حفص بن سليمان عن قيس بن مسل

 بشير رضي اهللا عنه قال قال النبي

“  إسناده ضعيف وفيه من لم أعرفه// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب حدثنا أبو أيوب حدثنا محمد بن عمر  - 31

 حدثني محمد بن عمران بن عبد الرحمن عن عمر بن

عبد اهللا بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي اهللا عنه أن حسين عن طلحة بن 

 النبي قال

“  إسناده ضعيف وفيه انقطاع// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن رسته حدثنا سليمان بن داود حدثنا محمد  - 32

 بن حمران عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة عن النبي

“  إسناده ضعيف// “ م ؤت م ن  الم س ت ش ار    // 

 حدثنا الحسن بن علويه القطان حدثنا نصر بن الحكم المؤدب حدثنا داود  33

 بن الزبرقان عن محمد بن عبيد اهللا عن

 قرظة األزدي عن المغيرة بن شعبة رضي اهللا عنه أن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

مد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا أبو عقيل الجمال حدثنا أبو مح - 34

حدثنا عثمان بن زفر عن شريك عن األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن ابن 

 مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا

“  إسناده حسن// “ الم س ت ش ار  م ؤت م ن    // 

 “  ك ل  م ع ر و ف  ص د ق ة “ قوله



 
 8   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

مد بن علي الخزاعي حدثنا محمد بن كثير حدثنا حدثنا أحمد بن مح - 35

سفيان الثوري عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال 

 النبي

“  إسناده صحيح// “ ك ل  م ع ر و ف  ص د ق ة    // 

 حدثنا أحمد بن محمد بن البزار المديني حدثنا الحسن بن 36  

طاء عن جابرحماد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن ع  

 رضي اهللا عنه قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ ك ل  م ع ر وف  ت ص ن ع ه  إل ى غ ن ي  أو ف ق ي ر  ف ه و ص د ق ة    // 

د ع  م ا ي ر يب ك إلى م ا ال ي ر ي ب ك “ قوله   “ 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام  - 37

 بن القاسم حدثنا العالء بن ثعلبة عن أبي المليح الهذلي عن حدثنا عبيد

 واثلة بن األسقع قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ د ع  م ا ي ر يب ك إلى م ا ال ي ر ي ب ك  وإن أفت اك  الم ف ت ون    // 

 حدثنا أحمد بن جعفر الجمال الرازي حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي  38

 الحماني حدثنا الحسن بن عمارة عن بريد بن أبي مريم حدثنا عبد الحميد

 عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي اهللا عنها قال النبي

“  إسناده // “ د ع  م ا ي ر يب ك إلى م اال ي ر ي ب ك  فإن  الش ر  ر ي ب ة  والخير  ط ما ن ين ة  

 // ضعيف

ران حدثنا أبو داود حدثنا  حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا عبد اهللا بن عم 39

إسناده فيه من // شعبة عن بريد نحوه وقال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة 

 // لم أعرفه

 حدثنا أبو الحريش ومحمد بن أحمد بن معدان قاال حدثنا - 40

عبد اهللا بن أبي رومان اإلسكندراني حدثنا ابن وهب عن مالك عن نافع عن 

 قال النبيابن عمر رضي اهللا عنهما قال  

“  // “ د ع  م ا ي ر يب ك إلى م ا ال ي ر ي ب ك  فإن ك  لن تجد ف ق د  شيء  ت ر كت ه هللا ع ز  وج ل  
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 // إسناده ضعيف

ال ح ليم  إال ذ و ع ث ر ة  وال ح ك يم  إال ذ و ت ج ر بة“ قوله   “ 

 حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا هارون بن - 41

 عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم معروف حدثنا

 عن أبي سعيد رضي اهللا عنه قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ ال ح ل ي م  إال  ذ و أ ن اة  وال ح ك ي م  إال  ذ و تجربة    // 

 “  اع ق ل ه ا وت و ك ل “ قوله

42 

رو بن علي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر حدثنا عم -

 بن سعيد حدثنا مغيرة بن أبي قرة السدوسي

قال سمعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال رجل يا رسول اهللا أعقلها 

 وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال

“  إسناده ضعيف// “ اع ق ل ه ا وت و ك ل    // 

الم ؤم ن  م ر آة  الم ؤ م ن “ قوله   “ 

 عبد الرحمن بن محمد الرازي حدثنا عبد اهللا بن عبد حدثنا أبو يحيى - 43

 الرحمن السمرقندي حدثنا عبد اهللا بن خازم حدثنا محمد بن

 عمار المؤذن حدثنا شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال قال النبي

“  إسناده ال بأس به// “ المؤم ن  م ر آة  الم ؤ م ن    // 

ن الفرج حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا أبو حامد محمود بن أحمد ب - 44

 البجلي حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن عبيد اهللا سمعت

 أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ إن  أح د ك م  م ر آة  أخ يه فإذ ا ر أى به شيئا  ف ل ي م ط ه عنه   // 

الم ن ت ع ل  ر اك ب “ قوله   “ 

 المعيني حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن حدثنا أبو سعيد - 45

سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال 
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 رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الم ن ت ع ل  ر اك ب    // 

 “  الم ر ء  ك ثير  بأخ يه“ قوله

 حدثنا عبد الغفار الحمصي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا - 46

 عمرو النخعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة عن أنس سليمان بن

 قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ الم ر ء  ك ثير  بأخيه يقول ي ك س و ه ي ح م ل ه ي ر ف د ه   // 

 “  ال خ ي ر  في ص ح ب ة  م ن  ال ي ر ى لك  م ث ل  م ا ت ر ى له“ قوله

 بن واضح حدثنا سليمان بن حدثنا عبد الغفار الحمصي حدثنا المسيب - 47

 عمرو النخعي عن إسحاق بن عبد اهللا عن أنس بن مالك قال قال النبي

“  هذا الحديث جزء من // “ ال خ ي ر  في ص ح ب ة  م ن  ال ي ر ى لك  م ث ل  م ا ت ر ى له 

48// الحديث الذي سبق فكان ينبغي ذكره معه   

د بن أبي الحواري حدثنا أبو حدثنا إسحاق بن أبي حسان األنماطي حدثنا أحم

خزيمة بكار بن شعيب عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال قال 

 النبي

“  إسناده ضعيف// “ ال ت ص ح ب ن  أح دا  ال ي رى لك  م ن الف ض ل  كما ت ر ى له   // 

 حدثنا عبد الغفار حدثنا المسيب بن واضح حدثنا سليمان بن عمرو  49

ي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللالنخعي عن أب  

“  إسناده ضعيف جدا// “ وال خ ي ر  لك  في ص ح ب ة  م ن  ال ي ر ى لك  م ث ل  م ا ت ر ى له   

// 

 “  الب الء  م و ك ل  بالم نط ق “ قوله

حدثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاني حدثنا هارون بن  - 50

د بن عيسى حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة عن محمد بن بكار حدثنا محم

 عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الب الء  م و ك ل  بال ق ول   // 
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 حدثنا أبو العباس الهروي حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا علي  51

السكوني حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بن سعيد حدثنا إسماعيل بن مهران 

 نصر السكوني عن أبي عثمان

األحمر عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثني علي بن أبي 

طالب رضي اهللا عنه في حديث طويل قال قلت ألبي بكر لقد وقعت علي 

إسناده ال يصح // باقعة قال أجل إن لكل طامة طامة والبالء مؤكل بالمنطق 

يه من لم أعرفهوف  // 

ن ي ة  ال م ؤم ن  خ ي ر  م ن  ع م ل ه “ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن يعقوب األهوازي حدثنا حفص الربالي - 52

 حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت البناني قال بلغني أن رسول اهللا كان يقول

“  إسناده ضعيف// “ ن ي ة  ال م ؤم ن  أبلغ  م ن  ع م ل ه    // 

ن  ح سن  إسالم  ال م رء  ت ر ك ه  ما ال يعنيهم “ قوله   “ 

 حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك حدثنا محمد بن عبد اهللا - 53

ابن سابور الواسطي بالرقة حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا العمري عن سهيل 

 بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ ك ه  ما ال يعنيه م ن  ح سن  إسالم  ال م رء  ت ر   // 

 حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن - 54

شعيب عن األوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 

 قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “ م ن  ح سن  إسالم  ال م رء  ت ر ك ه  ما ال يعنيه   // 

“ قوله  ت ق و ى اهللا  ت ج ارة  ي أ ت ك  الر ب ح  بال ب ض اعة  ات خ ذ   “ 

حدثنا محمد بن نصير حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا سالم الطويل عن  - 55

ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال سمعت 

 رسول اهللا يقول

“  ثم قرأ “ ج ارة  ي أ ت ك م  الر ب ح  بال ب ض اعة  وال ت ج ارة  ي ا أ ي ه ا الن اس  ات خ ذ وا ت ق و ى اهللا  ت 
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إسناده ضعيف// “ و م ن  ي ت ق  اهللا  ي ج ع ل  ل ه  م خ ر جا  “   // 

 “  إن  الغ ي ر ى ال ت ب ص ر  أسف ل  الو ادي م ن  أع اله “ قوله

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا حسن بن عمر بن شقيق - 56

حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن 

 الزبير عن أبيه عن جده عن عائشة قالت

خرجت مع رسول اهللا في حجة الوداع فأخرج معه نساءه وكان متاعي فيه 

خف فكنت على جمل ناج وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل وكانت على 

 جمل بطيء فتباطأنا فقال رسول اهللا

ح و ل وا متاع  عائشة  على ج م ل صف ي ة وح و ل وا متاع  ص ف ي ة على جمل عائشة  “

غلبتنا هذه اليهودية على ! فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد اهللا “ ل ي مض ي الر ك ب  

إن  متاع ك  كان فيه خ ف  ومت اع صفي ة ! يا أم  عبد اهللا “ رسول اهللا فقال النبي 

 فبطا بالر كب  فحو لنا متاعك  على بعيرها وحولنا متاع ها على كان فيه ثقل 

 “ بعيرك 

أف ي  ش ك  “ قلت ألست تزعم أنك رسول اهللا قالت فتبسم رسول اهللا فقال 

قلت ألست تزعم أنك رسول اهللا فهال عدلت فسمعني أبو “ أنت  يا أم  عبد اهللا 

علي يلطم وجهي فقال بكر رضي اهللا عنه وكان فيه ضرب من حدة فأقبل 

قال يا رسول اهللا أما سمعت ما قالت قال“ م ه ال  ي ا أبا بكر “ رسول اهللا   

“  إسناده ضعيف// “ إن  الغ ي ر ى ال ت ب ص ر  أسف ل  الو ادي م ن  أع اله    // 

 “  إن م ا الت ج ن ي في الق لب “

ا يزيد بن هارون حدثنا إبراهيم بن جعفر األشعري حدثنا الدقيقي حدثن - 57

 تكلم بكالم ثم قال قال الدقيقي عن محمد بن المنكدر عن جابر   

 “ إن م ا الت ج ن ي في الق لب  “

س و د اء  و ل ود  خ ي ر  من ح سناء  ال ت ل د “ قوله   “ 

 // إسناده رجاله ثقات //

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا يحيى بن درست حدثنا علي  - 58
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 بن ربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا

 “ س و د اء  و ل ود  خ ي ر  من ح سناء  ال ت ل د  “

“ قوله إسناده ضعيف// “  الم ت ش ب ع  ب م ا ل م  ي ع ط  ك الب س  ث و ب ي  ز و ر    // 

 حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا وهيب - 59

 حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء

بنت أبي بكر أن امرأة قالت للنبي إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع لها 

 من زوجي فقال رسول اهللا

“  60// إسناده صحيح // “ الم ت ش ب ع  ب م ا ل م  ي ع ط  ك الب س  ث و ب ي  ز و ر    

عمر بن علي المقدمي عن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نصر بن علي حدثنا 

محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها سمعت رسول اهللا 

إسناده ال بأس به// يقول مثله   // 

 أخبرنا بهلول بن إسحاق حدثنا أبي عن أبيه عن مبارك بن فضالة عن  61

إسناده حسن// هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي مثله   // 

إسحاق بن أحمد حدثنا حفص بن عمر المهرقانيحدثنا  - 62  

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 

إسناده رجاله ثقات غير أني لم أجد ترجمة إلسحاق بن أحمد // النبي مثله 

 // بن زيرك

 حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا  63

ياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال قال إسماعيل بن ع

 رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ م ن  ت ح ل ى ب م ا ل م  ي ع ط  ف ه و ك الب س  ث و ب ي  ز و ر    // 

 حدثني محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا علي بن عمرو ابن هبيرة  64

التوأمة عن أبي هريرة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن صالح مولى 

 قال قال رسول اهللا

“  إسناده ال بأس به// “ الم ت ش ب ع  ب م ا ل م  ي ع ط  ك الب س  ث و ب ي  ز و ر    // 
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 “ أعظ م  الن ساء  بركة  أقل ه ن  م ؤو ن ة  “

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا محمد بن أبي بكر - 65

حدثنا موسى المدني يعني ابن بليدان عن المقدمي حدثنا عمر بن هارون 

 القاسم عن عائشة قالت قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ أعظ م  الن ساء  بركة  أقل ه ن  م ؤو ن ة    // 

 “  الخبر الصالح يجيء به الرجل  الصالح “

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن  - 66

حدثنا داود بن المحبر حدثنا عنبسة بنسالم الطرسوسي   

عبد الرحمن القرشي عن عبد اهللا بن ربيعة عن أنس بن مالك قال قال رسول 

 اهللا

“  // “ الر ج ل  الص الح ي ج يء  بالخبر  الص الح والر جل  الس وء ي ج يء  بالخبر الس وء 

 // إسناده ضعيف

 “ اطل ب وا الخ ي ر  ع ن د  ح سان  الوج وه  “

 حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا أبو بالل األشعري - 67

حدثنا إسماعيل بن عياش عن جبرة بنت محمد بن عبد اهللا عن أبيها عن 

 عائشة قالت قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ اطل ب وا الخ ي ر  ع ن د  ح سان  الوج وه    // 

ن عبد الملك السنجاري  حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا نصر ب 68

حدثنا الحارث بن أبي المفلح الضبعي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن 

 الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ اطل ب وا الح اجات  إلى ح سان  الوج وه    // 

 حدثنا يوسف بن الحكم الخياط حدثنا يعقوب بن حميد بن - 69

زيد بن عبد الملك النوفلي عن عمران بن أبي أنس كاسب حدثنا معن عن ي

 عن أبي هريرة أن رسول اهللا قال

“  إسناده ضعيف// “ ابت غ وا الخ ي ر  ع ن د  ح سان  الوج وه    // 
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حدثنا القاسم بن سليمان الثقفي حدثنا أبو غسان مالك بن خالد  - 70

عطاء عن الواسطي حدثنا زيد بن الحباب عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن 

إسناده ضعيف// أبي هريرة عن النبي مثله   // 

 حدثنا العباس بن حمدان الحنفي حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان  71

حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن ابن 

 عمر قال قال رسول اهللا

“  اده ضعيفإسن// “ اطل ب وا الخ ي ر  ع ن د  ح سان  الوج وه    // 

 حدثنا إسحاق بن جميل حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد عن  72

 هشام بن زياد عن الحجاج بن يزيد عن أبيه قال قال رسول اهللا

 “ إذا ط ل ب ت م  الح اج ات  فاطلب وها ع ن د  ح سان  الوج وه  “

حكى عن علي بن خشرم قال تفسير هذا الحديث قول عمر بن الخطاب 

رضي اهللا عنه إن للناس وجوها فأكرموا وجوه الناس فهذا من كان له في 

إسناده ضعيف// الناس وجه فذاك حسن الوجه   // 

 حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا يعلى بن  73

 األشدق عن عبد اهللا بن جراد وكليب بن جزي ورقاد ابن ربيعة أن النبي قال

“  إسناده // “ م المعروف  فف ي ح سان الو جوه من الر جال فابتغ وا إذا اب ت غ يت 

 // ضعيف

 “  الغ ن ى غ ن ى الن ف س“

 أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان - 74

 عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة عن النبي قال

“  إسناده رجاله // “ ى الن ف س ليس  الغ ن ى عن ك ث ر ة  الع ر ض  ولكن الغ ن ى غ ن 

 // ثقات والحديث صحيح

 حدثنا محمد بن العباس وأحمد بن صالح الذارع قاال حدثنا محمد بن  75

عبادة حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى حدثنا هشيم عن حميد 

 الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال النبي
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“  إسناده حسن// “ ع رض ولكن  الغ ن ى غ ن ى الن ف س ليس  الغ ن ى عن ك ث رة  ال  

// 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن حميد حدثنا زافر عن إسرائيل عن  76

 األعمش عن أبي صالح عن أبي ذر قال قال لي النبي

“  ت ر ى قل ة “ قلت نعم هو الغنى ثم قال “ يا أبا ذر أترى كثرة  المال ه و الغ نى 

قلت نعم هو الفقر قال“ ق ر المال  هو الف   

“  إسناده ضعيف// “ الغ نى غ نى القلب  والفقر  ف ق ر  القلب   // 

 “ ال يمأل  جوف  ابن  آد م  إال  الت راب  “

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا - 77

حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس 

معت النبي يقوليقول س  

ل وء أن  البن آدم م أل  واد  ألحب  أن يكون  إليه مثل ه وال يمأل نفس ابن آدم إال  “

فال أدري أمن القرآن هو أم : قال ابن عباس “ الت راب ويت وب اهللا على م ن  تاب  

إسناده صحيح// ال   // 

وانة عن أخبرنا بهلول بن إسحاق حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو ع - 78

 قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا

ل و  أن  البن آدم  و اد يين  من مال  البت غ ى و اديا  ثالثا  وال ي م أل ج وف  ابن آدم  إال  “

إسناده رجاله ثقات// “ الت راب  ويت وب  اهللا  على م ن  ت اب    // 

بت عن  حدثنا محمد بن نصير حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثني ثا 79

 عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن كعب عن النبي قال

“  ل و  كان  البن “ قال فقرأ عليه وقرأ عليه “ إن  اهللا  أمرن ي أن  أقرأ عليك  الق رآن 

آدم  و اد  من مال  البت غ ى إليه ثانيا  ولو أعط ى ثانيا  البت غى إليه ثالثا  وال ي م أل 

إسناده ضعيف والحديث // “ ويت وب  اهللا  على م ن  ت اب  ج وف  ابن آدم  إال الت راب  

 // صحيح لطرقه األخرى

 “  كف ى بالمرء  إثما  أن  ي ضي ع  م ن يق وت “
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 حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان حدثنا عبد الحميد بن - 80

بيان حدثنا علي بن هاشم عن األعمش عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر 

عمرو أن النبي قالعن عبد اهللا بن   

“  إسناده حسن// “ كف ى بالمرء  إثما  أن  ي ضي ع  م ن يق وت    // 

 “  إذا لم تستحي فاصنع ما شئت “

أخبرنا أبو خليفة والزريقي قاال حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن  - 81

 ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول اهللا

“  // “ م  الن ب و ة  إذ ا ل م  ت س ت ح ي ف اصن ع  م ا ش ئ ت  إن  م م ا أد ر ك  الناس  م ن  ك ال 

 // إسناده صحيح

 حدثنا يوسف بن محمد حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا أبو المنذر  82

حدثنا سليمان بن أرقم عن محمد بن عبد الرحمن بن نباتة عن أبي الطفيل 

 قال قال رسول اهللا

“  إسناده // “ األولى إذ ا ل م  ت س ت ح ي ف اصن ع  م ا ش ئ ت  كان  ي قال  في الن بو ة 

 // ضعيف

 “  القناعة  مال  ال ينفد “

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن رسته حدثنا حاتم بن بكر الصيرفي حدثنا  - 83

عبد اهللا بن إبراهيم حدثنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول 

 اهللا

“  إسناده ضعيف// “ ال ي ن ف د  الق ن اعة  مال    // 

 حدثنا عبد اهللا بن محمد بن سوار الهاشمي حدثنا أبو نعيم ضرار ابن  84

صرد حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن أبي كريمة عن أبي 

ف ل ن ح ي ي ن ه  ح ي اة  ط ي بة “ الرقاد عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى   “ 

إسناده ضعيف //قال القناعة   // 

 “  ما ع ال  م ن  اق ت ص د “

حدثنا عبدان حدثنا هشام بن خالد األزرق حدثنا خالد ابن يزيد عن أبي  - 85
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 روق عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ ما ع ال  م ن  اق ت ص د    // 

عفان حدثنا  حدثنا أبو القاسم الرازي حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا  86

سكين بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي األحوص عن عبد اهللا عن 

 النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ ال ي ع ي ل  أح د  على ق ص د  وال ي ب ق ى على س رف  ك ثير    // 

 حدثنا الصوفي حدثنا علي بن عيسى المخرمي حدثنا خالد ابن عيسى  87

 النبيعن ثابت عن أنس قال قال  

“  إسناده حسن// “ االقت ص اد  ن ص ف  الع ي ش    // 

 “ الر ف ق  ف ي الم ع ي ش ة  خ ي ر  م ن  ب ع ض  الت ج ار ة  “

 حدثنا عمر بن بحر األسدي قال سمعت يونس بن - 88

عبد األعلى يقول حدثنا الحجاج بن سليمان الرعيني قال قلت البن لهيعة 

نهشيئا كنت أسمع عجائزنا يقل  

 “ الر ف ق  ف ي الم ع ي ش ة  خ ي ر  م ن  ب ع ض  الت ج ار ة  “

قال ابن لهيعة حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول 

 اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الر ف ق  ف ي الم ع ي ش ة  خ ي ر  م ن  ب ع ض  الت ج ار ة    // 

 “  أي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل“

حدثنا عبدان بن أحمد وابن رسته قاال حدثنا سعيد بن أبي الربيع  - 89

السمان حدثنا رشيد أبو عبد اهللا الزريري حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 

 مالك أن رسول اهللا وقف على مجلس بني سلمة فقال

“  إن  “ قالوا جد بن قيس إال أنا نبخله فقال “ م ن  س ي د ك م ! يا بني س لمة 

إسناده // “ لس ي د  ال ي كون  ب خيال  ب ل س ي د ك م الج عد  األبيض  عمرو بن الجموح ا

 // ضعيف

 حدثنا أبو أيوب سليمان بن الحسن السلمي حدثنا سهيل بن - 90
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إبراهيم الجارودي حدثنا سليمان بن مروان العبدي عن إبراهيم بن يزيد عن 

ل قال رسول اهللابن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قا  

“  “ قالوا الجد بن قيس ولكنا نبخله قال “ م ن  س ي د ك م الي وم  ! يا بني س لمة 

إسناده ضعيف// “ وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل ولكن س ي د ك م عمرو بن الجموح   // 

حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا  - 91

وسى حدثنا أبو الربيع عن عمرو بنأسد بن م  

دينار عن جابر بن عبد اهللا قال جاء حي إلى النبي يقال لهم بنو سلمة من 

 رهط معاذ فقال

“  “ قالوا جد بن قيس وإنا لنبخله فقال النبي “ م ن  س ي د ك م ! يا بني س لمة 

إسناده ضعيف// “ وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل   // 

د بن محمد بن داود الهمداني حدثنا إبراهيم الهروي حدثنا حدثنا أحم - 92

إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو الزبير حدثنا جابر 

 قال قال لنا رسول اهللا

“ قلنا جد بن قيس على أنا نبخله فقال رسول “  م ن  س ي د ك م يا بني س لمة 

إسناده رجاله // “  بل س ي د ك م عمرو بن الجموح وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل“ اهللا 

 // ثقات

قال وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم على رسول اهللا إذا 

 تزوج

حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع  - 93

إسناده رجاله // حدثنا حجاج الصواف حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي مثله 

 // ثقات رجال الصحيح غير شيخ المؤلف

 حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا ابن أبي رزمة - 94

حدثنا النضر بن شميل حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

 قال قال النبي

“  إسناده / /“ ب ل س ي د ك م بش ر بن البراء بن معرور ! وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل 
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 // رجاله ثقات رجال الصحيح غير شيخ المؤلف

حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا  - 95

 العامري حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن

كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب عن كعب بن 

 مالك أن رسول اهللا قال

“  قالوا جد بن قيس وأنا لنزنه بالبخل فقال النبي “ ك م يا بني س لمة م ن  س ي د 

قالوا فمن سيدنا يا رسول اهللا “ وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل ل ي س  ذاك  س ي د ك م  “ 

إسناده رجاله ثقات// “ بشر بن البراء ابن معرور “ قال   // 

م بن بكر حدثنا عبد اهللا  حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد حدثنا حات 96

بن إبراهيم الغفاري حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر 

 عن النبي قال

“  بل س ي د ك م األبيض  الج ع د  ب شر بن البراء بن معرور ! وأي  د اء  أد و ى م ن  الب خ ل 

إسناده ضعيف// “   // 

“ الس ف ل ى الي د  الع ل ي ا خ ي ر  م ن  الي د    “ 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا غسان بن الربيع عن موسى بن مطير عن أبيه عن  - 97

 عائشة قالت قال رسول اهللا

إسناده ضعيف// “  و اب د أ  ب م ن  ت ع و ل  الي د  الع ل ي ا خ ي ر  م ن  الي د  الس ف ل ى  // 

بنأخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل  - 98  

 زكريا عن عاصم األحول قالت قلت للحسن ما قوله

// “ الي د  الع ل ي ا خ ي ر  م ن  الي د  الس ف ل ى قال ي د  الم ع ط ي خ ي ر  من الي د  المانعة 

 // إسناده رجاله ثقات

أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن إسماعيل عن  - 99

ال النبيقيس عن أبي هريرة قال ق  

“  إسناده رجاله موثقون// “ الي د  الع ل ي ا خ ي ر  م ن  الي د  الس ف ل ى   // 

“ ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف  األ ر و اح  ج ن و د  م ج ن د ة ف ما ت ع ار ف  م ن ها ائ ت ل ف وم ا   “ 
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أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا  - 100

بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد عن عمرةيحيى   

بنت عبد الرحمن قالت كانت بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها فبلغ 

 ذلك عائشة فقالت صدق حبي سمعت رسول اهللا يقول

“  إسناده // “ األ ر و اح  ج ن و د  م ج ن د ة ف ما ت ع ار ف  م ن ها ائ ت ل ف وم ا ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف  

 // صحيح

 وال أعلمه إال قال في الحديث وال تعرف تلك المرأة

 حدثنا عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن معاوية البصري - 101

حدثني عكرمة بن أبي تميم العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 

 عباس قال قال رسول اهللا

“  سنده // “ ت ل ف وم ا ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف  األ ر و اح  ج ن و د  م ج ن د ة ف ما ت ع ار ف  م ن ها ائ 

 // ضعيف

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكوفي حدثنا محمد بن الوليد الفحام حدثنا  - 102

يحيى بن السكن عن شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 

إسناده ليس بالقوي// مثله   // 

ا الفضل بن العالء حدثنا  حدثنا عبدان حدثنا خليفة بن خياط حدثن 103

إسناده ضعيف// الهجري عن أبي األحوص عن عبد اهللا عن النبي مثله   // 

حدثنا هيثم بن خلف الدوري حدثنا محمد بن عبد اهللا بن عمار حدثنا  - 104

 عيسى بن يونس عن ابن عالثة حدثنا حجاج بن

إسناده حسن// فرافصة عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي مثله   // 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحسن بن خالد العسكري حدثنا بشر بن  - 105

إبراهيم حدثنا عبد اهللا بن مهران عن أبي هاشم صاحب الرمان عن زاذان عن 

 ابن عمر قال قال رسول اهللا

“  //  “ األ ر و اح  ج ن و د  م ج ن د ة ف ما ك ان  في اهللا ائ ت ل ف وم ا ك ان  في غ ي ر  اهللا  اخ ت ل ف 

 // إسناده ضعيف
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 حدثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي حدثنا محمد بن عبد اهللا ابن عمار  106

الموصلي حدثنا المعافى عن عبد األعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن 

 الحارث بن عميرة عن سلمان قال قال رسول اهللا

“   ائ ت ل ف وم ا ت ن اك ر  منه ا في غ ير اهللا  األ ر و اح  ج ن و د  م ج ند ة ف ما ت ع ار ف  م ن ها في اهللا 

إسناده ضعيف// “ اخ ت ل ف    // 

حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا ابن حميد حدثنا أبو زهير حدثنا  - 107

 األزهر بن عبد اهللا األزدي عن محمد بن عجالن

عن سالم عن ابن عمر قال لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي 

 عنهما فقال يا أبا حسن ربما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبت ثالث اهللا

أسألك عنهن هل عندك منهن علم قال علي ما هن قال الرجل يحب الرجل 

ولم ير منه خيرا والرجل يبغض الرجل ولم ير منه سوءا قال علي نعم حدث 

 رسول اهللا

“  ي ف ت ش ام  ف ما ت ع ار ف  م ن ها ائ ت ل ف وم ا إن  األ ر و اح  في اله وى أج ن اد  م ج ن د ة ت ل ت ق 

إسناده ضعيف// “ ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف    // 

 حدثنا محمد بن سهل حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا الفضل بن العالء  108

 حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي األحوص عن عبد اهللا عن النبي قال

“  ة فإذا الت ق ت   ت ش ام  كما ت ش ام  الخ ي ل  ف ما ت ع ار ف  م ن ها إن  األ ر و اح  ج ن ود  م ج ن د 

ائ ت ل ف وم ا ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف  فلو أن  ر جال  م ؤ م نا  د خ ل  مسجدا  فيه مائة  م ن اف ق  

ليس  فيه إال مؤمن  واحد  لذ ه ب  حتى ي ج ل س  إلى ذلك المؤمن الواحد ولو أن  

منافقا  د خ ل  م سج دا  فيه مائة  مؤمن  ليس  فيه إال منافق  و احد  ل ذ ه ب  ر ج ال  

إسناده ضعيف// “ حت ى ي ج ل س  إلى ذلك  المنافق  الواحد    // 

 حدثنا أحمد بن محمد بن حكيم حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا خالد  109

يه عن أبي بن مخلد حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثني سهيل عن أب

 هريرة قال قال رسول اهللا

 األ ر و اح  ج ن و د  م ج ن د ة ت ط وف  بالل ي ل  ف ما ت ع ار ف  م ن ها ائ ت ل ف وم ا ت ن اك ر  منه ا اخ ت ل ف  “
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“ 

 “ ال ي ش ك ر  اهللا  م ن  ال ي ش ك ر  الن اس  “

عأخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الرحمن بن بكر حدثنا الربي - 110  

 ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي قال

“  إسناده رجاله ثقات// “ ال ي ش ك ر  اهللا  م ن  ال ي ش ك ر  الن اس    // 

 حدثنا محمود الواسطي حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا سوار - 111

ابن مصعب عن عبد الحميد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال 

 رسول اهللا

“   ي ش ك ر  الن اس  من ال ي ش ك ر  اهللا  وم ن  ال ي ش ك ر في القليل  ال ي ش ك ر في ال

الك ثير وإن  ح د يثا  ب ن عم ة  اهللا  ش ك ر  والس ك وت  عنها ك ف ر  وإن  الج م اع ة  ر ح م ة  

إسناده ضعيف// “ والف ر ق ة  ع ذ اب    // 

م اى أن  ي ك و ن  ب غي ض ك  ي و ما  أح ب ب  ح ب ي ب ك  ه و ن ا  م ا ع س  “  “ 

حدثنا عبد الرحمن بن حماد الرازي حدثنا يحيى بن الفضل الخرقي  - 112

حدثنا أبو عامر حدثنا هارون األهوازي عن محمد بن سيرين عن حميد بن عبد 

 الرحمن الحميري أن عليا رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا يقول

“  و ن ا  م ا ع س ى أن  ي ك و ن  ب غي ض ك  ي و ما  م ا وأب غ ض  ب غ ي ض ك  ه و ن ا  ما أح ب ب  ح ب ي ب ك  ه 

إسناده رجاله ثقات// “ ع س ى أن  ي ك ون  ح ب ي ب ك  ي و ما  ما   // 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا مسلم بن  - 113

نإبراهيم حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب ع  

الخرقي حدثنا أبو عامر حدثنا هارون األهوازي عن محمد بن سيرين عن حميد 

 بن عبد الرحمن الحميري أن عليا رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا يقول

أح ب ب  ح ب ي ب ك  ه و ن ا  م ا ع س ى أن  ي ك و ن  ب غي ض ك  ي و ما  م ا وأب غ ض  ب غ ي ض ك  ه و ن ا  ما  “

إسناده رجاله ثقات// “ ك ون  ح ب ي ب ك  ي و ما  ما ع س ى أن  ي   // 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا مسلم بن  - 113

 إبراهيم حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن
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إسناده // ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن عن علي عن النبي مثله 

 // ضعيف

ى وإسحاق بن أحمد الفارسي قاال حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن يحي - 114

حدثنا سويد الكلبي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة 

 قال أراه رفعه   

“   ع س ى أن  ي ك و ن  ب غي ض ك  ي و ما  م ا...أح ب ب  ح ب ي ب ك  ه و ن ا  م ا   “ 

“  إسناده حسن// “  ي ك ون  ح ب ي ب ك  ي و ما  ما  ع س ى أن ...وأب غ ض  ب غ ي ض ك  ه و ن ا  ما   

// 

 “  ح ب ك  الش ي ء  ي ع م ي وي ص م “

 حدثنا الحسن بن أحمد البالسي حدثنا محمد بن مصفى - 115

حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه 

داء فقطع علينا الحديث فقلنا قال كنا في قافلة فخرج علينا بالل بن أبي الدر

 ابن صاحب رسول اهللا وقال سمعت أبي يقول سمعت رسول اهللا يقول

“  إسناده حسن// “ ح ب ك  الش ي ء  ي ع م ي وي ص م    // 

 “  ت ع س  ع ب د  الد ر هم“

116 

حدثنا زرقان محمد بن عبدان الواسطي حدثنا محمد بن إسماعيل  -

 نمير حدثنا إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري الواسطي الضرير حدثنا ابن

 عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

ت ع س  ع ب د  الد ر هم وع ب د  الد ي ن ار  وت ع س  ع ب د  الح ل ة  ت ع س ع ب د  القط ي ف ة  ت ع س   “

ب د  عرس  ج ل د ه ع ب د  الخ م ي ص ة  ت ع س  و ان ت ك س  وإذا ش ي ك  ف ال ان ت ق ش  ط و ب ى ل ع 

د ن س  ث ي اب ه يكون  بالن هار على الس اق ة  وبالليل في الح رس  إن  ح ق ا  ع لى اهللا أن 

إسناده ضعيف والحديث صحيح// “ ي ز و ج ه من  الح ور   // 

 “  اخ ب ر  ت ق ل ه“

حدثنا عبدان حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم  - 117
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طية بن قيس المذبوح عن أبي الدرداء قال قال رسول اهللاعن ع  

“ إسناده ضعيف// “  اخ ب ر  ت ق ل ه   // 

حكى عن بقية في تفسيره قال إذا خبرت بدا لك من أكثرهم ما ال ترضى 

 منهم حتى تقليهم

 “ أخ وك  البكر ي  فال ت ام ن ه “

أبي أويس أخبرنا بهلول بن إسحاق األنباري حدثنا إسماعيل بن  - 118

حدثني زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم مولى 

 عمر قال خرجت سفرا فلما رجعت قال

لي عمر من صحبت قال قلت صحبت رجال من بني بكر فقال له عمر أما 

 سمعت النبي يقول

“  إسناده ضعيف// “ أخ وك  البكر ي  فال ت ام ن ه   // 

 اهللا بن رستة حدثنا أبو بكر األعينحدثنا محمد بن عبد - 119  

حدثنا نوح المعلم حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عيسى 

بن معمر عن عبد اهللا بن عمرو الخزاعي عن أبيه قال قال النبي في عمرو بن 

 أمية الضمري

“  // “ ه إذا أتيت  و اد ي  قوم ه فاح ذ ر ه وقد قال القائل أخ وك  البكر ي  فال ت أم ن 

 // إسناده فيه مجهول

حدثني علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار  - 120

 البغدادي حدثنا مخلد بن مالك حدثنا عطاف بن

 خالد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة أخبرني المسور بن مخرمة أن النبي قال

“  فهإسناده فيه من لم أعر// “ أخ وك  البكر ي  فال تأم ن ه   // 

 “ م ن  ر ت ع  ح و ل  الح م ى ي و ش ك  أن ي و اق ع ه “

حدثنا محمد بن زكريا حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن أبي  - 121

 فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي قال

“  // “ اق ع ه الم ع اص ي ح م ى اهللا  ع ز  وج ل  ف م ن  ر ت ع  ح و ل  الح م ى أو ش ك  أن ي و 
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 // إسناده حسن

 “  ال ي ج ت ن ى من الش و ك  الع ن ب “

حدثنا أبو جعفر بن ماهان الحمال حدثنا محمد بن أبان البلخي حدثنا  - 122

 كثير بن هشام حدثنا فرات بن سلمان حدثنا

 أبو المهاجر الدمشقي عن أبي ذر قال سمعت خليلي أبا القاسم يقول

“   الش و ك  الع ن ب  ال ي ن ز ل  الف ج ار  م ناز ل  األ ب رار وهما طريقان  كما ال ي ج ت ن ى من

إسناده فيه من لم أعرفه// “ فأيهما أخذت م ا د ت كم إليه   // 

 “ أ ق يل وا ذ و ي اله ي ئات  ع ث رات ه م “

أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر بن  - 123

ال سمعت أبا بكر بن عمرو بن حزم يقول قالتنافع ق  

 عمرة قالت عائشة قال رسول اهللا

“  إسناده لين// “ أ ق يل وا ذ و ي اله ي ئات  ز ال ته م   // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن  - 124

سمعت النبي حدثنا أبو بكر بن نافع قال قال محمد قالت عمرة قالت عائشة 

إسناده كسابقه// مثله   // 

 حدثنا العباس بن الوليد حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أحمد  125

 بن عبد الملك بن واقد حدثني

المثنى أبو حاتم العطار حدثني عبيد اهللا بن العيزار عن القاسم عن عائشة 

 قالت قال رسول اهللا

“  ج ر وا ت ور ث وا أ ب ن اء ك م م ج دا  و أ ق يل وا ذ و ي اله ي ئات  ع ث رات ه م تهاد و ا ت ز د اد و ا ح ب ا وه ا

إسناده ضعيف// “   // 

 “ ات ق وا ف ر اس ة  الم ؤ م ن  “

حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الجمال حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا عبد  - 126

 الرحمن بن يونس حدثنا يزيد بن هارون

قم عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول اهللاحدثنا سليمان بن أر  
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“  إسناده ضعيف// “ ات ق وا ف ر اس ة  الم ؤ م ن    // 

حدثنا أحمد بن يحيى بن نصر العسال حدثنا إبراهيم بن يعقوب  - 127

الجوزجاني حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس 

 عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ ات ق وا ف ر اس ة  الم ؤ م ن  فإن ه  ي ن ظ ر  ب ت و ف ي ق  اهللا   // 

 حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا أبو أيوب الخبائري  128

 حدثنا مؤمل بن سعيد الحمصي حدثنا

أبو العالء أسد بن وداعة قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن طاووس عن 

وبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللاث  

اح ذ ر وا د عوة  الم ؤ م ن  و ف ر اس ت ه فإن ه ي ن ظ ر  ب ن ور  اهللا  ع ز  و ج ل  وبت و ف ي ق  اهللا  ع ز   “

إسناده ضعيف// “ و ج ل    // 

 “  ر أ س  الع ق ل بعد  اإلي م ان  الت و د د  إلى الن اس “ قوله

ليد بن بنان الواسطي حدثنا الوليد بن سفيان العطار حدثنا حدثنا الو - 129

عبيد بن عمرو الحنفي حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 

 هريرة عن النبي قال

“  إسناده ضعيف// “ ر أ س  الع ق ل بعد  اإلي م ان  الت و د د  إلى الن اس    // 

 “  م د اراة  الن اس  ص د ق ة “ قوله

حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي بن ماهان حدثنا المسيب بن واضح  - 130

حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن محمد ابن المنكدر عن جابر 

 قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ م د اراة  الن اس  ص د ق ة    // 

 “  الن اس  ك إ ب ل  م ائة  ال ت ج د  فيه ا ر اح لة “ قوله

 إبراهيم بن جعفر األشعري حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا عبيد حدثنا - 131

 حدثنا معمر حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات غير عبيد لم // “ الن اس  ك إ ب ل  م ائة  ال ت و ج د  فيه ا ر اح لة  
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 // أعرفه

 حدثنا سفيان عن معمر حدثنا محمود بن علي حدثنا سعيد المخزومي - 132

إسناده رجاله ثقات// نحوه   // 

 حدثنا القاسم بن عباد البصري حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن  133

 ميسرة حدثنا زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي قال

“  إسناده رجاله ثقات غير أني لم أجد // “ الن اس  ك إ ب ل  م ائة  ال ت ج د  فيه ا ر اح لة  

 ترجم شيخ المؤلف القاسم بن عباد البصريمن  // 

حدثنا ابن ماهان حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي حدثنا الدراوردي  - 134

إسناده رجاله ثقات// حدثنا زيد مثله   // 

 حدثنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي - 135

هريرة حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

 قال قال النبي

“  إسناده صحيح// “ إن ما الن اس  ك إ ب ل  م ائة  ال ت و ج د  فيه ا ر اح لة    // 

حدثنا ابن عصام الرازي حدثنا عبد العزيز بن الحسن بن بكر بن الشرود  - 136

حدثني أبي عن جدي حدثنا سفيان الثوري وأبو بكر بن أبي سبرة عن سهيل 

إسناده ضعيف// ة قال قال رسول اهللا مثله عن أبيه عن أبي هرير  // 

 “  ليس  ش ي ء  خ ي ر  م ن ألف  مثل ه إال اإلنسان “ قوله

حدثنا علي بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف  - 137

حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي ظبيان عن سلمان رضي 

 اهللا عنه قال قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات// “  ش ي ء  خ ي ر  م ن ألف  مثل ه إال اإلنسان  ليس   // 

 حدثنا أبو صالح األعرج حدثنا سعيد بن عبد اهللا السواق - 138

حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن األعمش عن عطية عن سلمان عن النبي 

إسناده فيه من لم أعرفه وعطية العوفي ضعيف// مثله   // 

بد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ع - 139



 
 29   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن محمد ابن عبد اهللا بن عمرو بن 

 عثمان بن عفان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول اهللا

“ اح ل ة  الن اس  ك اإلب ل  المائة  هل ت رى فيها ر اح لة  أو م ت ى ت ر ى فيها ر  “ 

 وقال رسول اهللا

“  إسناده حسن// “ ليس  ش ي ء  خ ي ر  من مائة  مثله إال المؤمن    // 

 حدثنا محمد بن إبراهيم الصحاف وعبد اهللا بن جعفر قاال حدثنا - 140

أسيد بن عاصم حدثنا أبو ربيعة حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال 

 رسول اهللا

“  // “  ألف  مثل ه إال اإلنسان  وع م ر  خ ي ر  م ن ألف  مثله ليس  ش ي ء  خ ي ر  م ن

 // إسناده ضعيف

روى مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال أخبرني محمد  - 141

 بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب

عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أن 

يقول لنارسول اهللا كان   

إني ال أجد  من الد و اب  ص ن فا  الد اب ة  الواح د ة  منه خ ير  من مائة داب ة  من  “

إسناده ضعيف وقال // “ ص و اح به غ ي ر  الر ج ال  أج د  الر ج ل  ه و خ ي ر  من مائة  ر ج ل  

 // الذهبي إسناد مظلم

و ه إذ ا أ ت اك م  ك ر ي م  قوم  فأ ك ر م “ قوله   “ 

حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا محمد بن أبي خلف حدثنا  - 142

 حصين بن عمر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد

 عن قيس عن جرير قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ إذ ا أ ت اك م  ك ر ي م  قوم  فأ ك ر م و ه    // 

د بن يحيى حدثنا حدثنا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي حدثنا زيا - 143

 عبد اهللا بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه

 عن علي قال قال رسول اهللا
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“  إسناده ضعيف// “ إذ ا ج اء ك م  ك ر ي م  قوم  فأ ك ر م و ه    // 

حدثنا أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن محمد المنكدري حدثنا سعيد بن  - 144

إسناده // مر عن النبي مثله مسلمة حدثنا ابن عجالن عن نافع عن ابن ع

 // ضعيف

 حدثنا محمد بن عبد اهللا بن رسته حدثنا الخليل بن سالم حدثنا محمد  145

بن ربيعة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن 

إسناده ضعيف// النبي مثله   // 

ان حدثنا مروان  حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن سابور الدقاق حدثنا أيوب الوز 146

 عن  شيخ من فزارة بن معاوية حدثنا مالك بن أبي الحسن عن عتبة 

إسناده ضعيف// عكرمة عن ابن عباس عن النبي مثله   // 

 حدثنا الحسن بن علي الطوسي حدثنا محمد بن عبد الكريم المروزي  147

حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي 

إسناده ضعيف// ثله م  // 

 حدثنا نوح بن منصور حدثنا سعيد بن عمرو حدثنا - 148

بقية حدثني يحيى بن مسلم حدثنا أبو المقدام عن موسى بن أنس عن 

 أنس قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ إذ ا أ ت اك م  الز ائر  فأ ك ر م و ه    // 

رأي حدثنا نضر بن قديد حدثني سلم بن عصام حدثنا ابن أخي هالل ال - 149

 حدثنا حفص بن غياث عن معبد بن خالد

عن أبيه عن أنس أن جرير بن عبد اهللا جاء إلى النبي فطرح له رداءه وأجلسه 

 عليه وقال

“  إسناده ضعيف// “ إذ ا أ ت اك م  ك ر ي م  قوم  فأ ك ر م و ه    // 

ي قاال حدثنا حدثني ابن برى وأحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى المدين - 150

صابر بن سالم حدثني محمد بن يزيد حدثنا يزيد بن عبد اهللا قال حدثتني 

أختي أم القصاف بنت عبد اهللا قالت أخبرني عبد اهللا بن ضمرة قال قال رسول 
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 اهللا

“  إسناده فيه من لم أعرفه// “ إذ ا أ ت اك م  ك ر ي م  قوم  فأ ك ر م و ه    // 

“ قوله ؤ م ن  أ ن  ي ذ ل  ن ف س ه ال ي ن ب غ ي ل ل م   “ 

حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا عمر بن موسى الحادي حدثنا  - 151

حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال 

 النبي

“  وكيف  ي ذ ل  نفس ه قال ! ال ي ن ب غ ي ل ل م ؤ م ن  أ ن  ي ذ ل  ن ف س ه قالوا يا رسول  اهللا 

إسناده ضعيف// “ ي ت ع ر ض  م ن  الب الء  ل م ا ال  ي ط ي ق    // 

 حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا زكريا بن يحيى الضرير حدثنا  152

شبابة عن ورقاء عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت الحجاج 

هللايخطب فذكر كالما أنكرته فأردت أن أغيره فذكرت قول رسول ا  

“  ي ت ع ر ض  م ن  “ قالوا وكيف  ي ذ ل  نفس ه قال “ ال ي ن ب غ ي ل ل م ؤ م ن  أ ن  ي ذ ل  ن ف س ه 

إسناده رجاله ثقات// “ الب الء  م ا ال  ي ط ي ق    // 

 “  الي س ر  ي م ن  والع س ر  ش ؤ م “ قوله

ياث حدثنا حدثنا محمد بن عبد اهللا بن رسته حدثنا عبد الواحد بن غ - 153

 أشعث بن براز عن علي بن زيد عن سعيد بن

جبير قال ما كنت أحسبها إال مقولة اليسر يمن والعسر شوم حتى حدثني 

 الثقة عن رسول اهللا أنه كان يقول

“  اسناده ضعيف“ الي س ر  ي م ن  والع س ر  ش ؤ م    

م ن  ر ز ق  ف ي ش ي ء  ف ل ي ل ز م ه “ قوله   “ 

بكر محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا أبو حاتم حدثنا محمد بن حدثنا أبو  - 154

عبد اهللا األنصاري حدثنا فروة بن يونس الكالبي عن هالل بن جبير عن أنس 

 بن مالك قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ م ن  ر ز ق  ف ي ش ي ء  ف ل ي ل ز م ه    // 

 “  الش اه د  ي ر ى م ا ال  ي ر ى الغ ائ ب “ قوله
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حدثنا محمد بن عبد اهللا بن أسيد حدثنا محمد بن غالب حدثنا سعيد  - 155

بن سليمان عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

 قال النبي

“  إسناده صحيح// “ الش اه د  ي ر ى م ا ال  ي ر ى الغ ائ ب    // 

بن بكير عن محمد  حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا أبو كريب حدثنا يونس  156

بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه 

عن جده علي رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أكون في أمرك إذا 

أرسلتني كالسكة المحماة ال يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به أو 

 الشاهد يرى ما ال يرى الغائب فقال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “ د  ي ر ى م ا ال  ي ر ى الغ ائ ب  الش اه   // 

 “  الن اس  م ع اد ن “ قوله

حدثنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن طعمة بن  - 157

 عمرو الجعفري عن يزيد بن األصم عن أبي هريرة

 عن النبي قال

“  // “ ة خ ي ار هم في اإلسالم  إذ ا ف ق ه وا الن اس  م ع اد ن  خ ي ار ه م  في الج اه ل ي 

 // إسناده رجاله ثقات

 حدثنا العباس بن علي البغدادي حدثنا القاسم بن سعيد بن - 158

المسيب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن 

 أبي هريرة قال قال النبي

“  إسناده لم أعرف شيخ //  فذكر مثله “الن اس  م ع اد ن  في الخ ي ر والش ر  

 // المؤلف العباس بن علي البغدادي وبقية رجاله ثقات

الم ؤ م ن  غ ر  ك ر ي م  والف اج ر  خ ب  ل ئ ي م “ قوله   “ 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن سفيان  - 159

 عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة

يرة قال قال رسول اهللاعن أبي هر  
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“   والحديث إسناده فيه مجهول // “ الم ؤ م ن  غ ر  ك ر ي م  والف اج ر  خ ب  ل ئ ي م  

 // حسن

ج ب ل ت  الق ل وب  ع ل ى ح ب  م ن  أ ح س ن  إل ي ها وب غ ض  م ن  أ س اء  إل ي ها“ قوله   “ 

ن عبيد بن عتبة حدثنا إبراهيم بن محمد الدستوائي حدثنا محمد ب - 160

 حدثنا بكار بن األسود قال حدثنا إسماعيل الخياط عن

األعمش قال بلغ الحسن بن عمارة أن األعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة 

فلما كان بعد ذلك مدحه األعمش فقيل له كيف تذمه ثم تمدحه فقال أن 

 خيثمة حدثني عن ابن مسعود أن النبي قال

“  إسناده // “ ح ب  م ن  أ ح س ن  إل ي ها وب غ ض  م ن  أ س اء  إل ي ها ج ب ل ت  الق ل وب  ع ل ى 

 // ضعيف

 “  الناس  آلد م  وح و اء  كط ف  الصاع  ل ن  ت م أل ه“ قوله

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن  - 161

اح عن عقبة بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رب

 عامر قال قال النبي

الناس  آلد م  وح و اء  كط ف  الصاع  ل ن  ت م أل ه إن  اهللا  ال  ي س أ ل  عن أج س اد ك م  وال  “

إسناده ضعيف// “ أ ن س اب ك م  ي و م  الق ي ام ة  أ ك ر م ك م  عند  اهللا  أ ت ق اك م    // 

 “  الر غ ب ة  م ن  الش ؤ م “ قوله

حدثنا عبد اهللا بن عبد السالم حدثنا عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن  - 162

أبي بكر حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا يعقوب بن محمد عن أبي الرجال عن 

عمرة عن عائشة أن رسول اهللا اشترى غالما نوبيا فألقى بين يديه تمرا فأكثر 

 من األكل فقال

“  إسناده ضعيف// فرده “ م  ان  الر غ ب ة  م ن  الش ؤ   // 

 “  ف ر  م ن  الم ج ذ و م  ف ر ار ك  م ن  األ س د “ قوله

حدثنا سلم بن عصام حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود وأبو قتيبة  - 163

كالهما عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن أبي هريرة قال قال رسول 
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 اهللا

“  إسناده صحيح// “ ك  م ن  األ س د  ف ر  م ن  الم ج ذ و م  ف ر ار   // 

 “  الع ر ق  د س اس  وأد ب  الس و ء  كع ر ق  الس و ء “ قوله

حدثنا خلف بن الفضل حدثنا محمد بن خشنام البلخي حدثنا يحيى بن  - 164

موسى خت حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد اهللا بن سلمة بن 

ن عباس عن النبي قالوهرام عن أبيه عن طاووس عن اب  

“  إسناده ضعيف// “ الناس  م ع اد ن والع ر ق  د س اس  وأد ب  الس و ء  كع ر ق  الس و ء    

// 

 حدثنا حاجب الفرغاني حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا إبراهيم بن عبد  165

الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد اهللا بن 

إسناده كسابقه// ه سلمة بإسناده مثل  // 

 “  الن اس  س و اء  كأ س ن ان  الم ش ط  وإن ما ي ت ف اض ل و ن  ب ال ع اف ي ة “ قوله

حدثنا عبد الغفار الحمصي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا سليمان بن  - 166

عمرو النخعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال 

 قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ س  س و اء  كأ س ن ان  الم ش ط  وإن ما ي ت ف اض ل و ن  ب ال ع اف ي ة  الن ا  // 

حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا الحسين بن نصر القصباني حدثنا  - 167

أبو داود سليمان بن عمرو النخعي حدثنا شريك ابن أبي نمر عن أبي سلمة 

 قال رسول اهللابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال  

الن اس  س و اء  كأ س ن ان  الم ش ط  وإن ما ي ت ف اض ل و ن  ب ال ع اف ي ة  وال  خ ي ر  في ص ح ب ة  م ن   “

إسناده كسابقه// “ ال  ي ع ر ف  ل ك  م ث ل  م ا ت ع ر ف  ل ه    // 

 حدثنا إسحاق بن أبي حسان األنماطي حدثنا أحمد بن - 168

ا أبو خزيمة بكار بن شعيب عن ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي الحواري حدثن

 سهل بن سعد قال قال النبي

“  إسناده // “ انما الن اس  س و اء  كأ س ن ان  الم ش ط  وإن ما ي ت ف اض ل و ن  ب ال ع اف ي ة  
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 // ضعيف

اس الص ح ة  والف ر اغ  ن ع م ت ان  م غ ب ون  ف ي ه ما ك ثير  م ن  الن “ قوله   “ 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا إبراهيم بن مستمر العروقي  - 169

حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حميد بن الحكم حدثنا الحسن حدثنا أنس بن 

 مالك قال قال رسول اهللا

“  هالةإسناده فيه ج// “ الص ح ة  والف ر اغ  ن ع م ت ان  م غ ب ون  ف ي ه ما ك ثير  م ن  الن اس    

// 

 “  م ن  ال ي ر ح م  ال ي ر ح م“ قوله

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحيى الحماني حدثنا علي بن - 170

مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف قال 

 قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ م ن  ال ي ر ح م  ال ي ر ح م   // 

 أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وعلي بن أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا - 171

إسناده // هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن النبي نحوه 

 // كسابقه

 حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد العزيز  172

 عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “  ي ر ح م م ن  ال ي ر ح م  ال  // 

 “  ل يس  م ن ا م ن  ل م  ي ر ح م  ص غ ي ر ن ا وي ع ر ف  ح ق  ك ب ير ن ا“ قوله

 أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن  173

 أبي نجيح عن عبيد اهللا بن عامر عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات// “ س  م ن ا م ن  ل م  ي ر ح م  ص غ ي ر ن ا وي ع ر ف  ح ق  ك ب ير ن ا ل ي  // 

 “  الل ه م  و اقية  ك و اق ي ة  الو ل يد “ قوله

حدثنا الحسن بن علي الطوسي حدثنا محمد بن عبد الكريم المروزي  - 174

 محمد بن عبد الرحمن حدثنا الهيثم بن عدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
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 بن سعد بن زرارة عن سالم بن عبد اهللا عن أبيه قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ الل ه م  و اقية  ك و اق ي ة  الو ل يد    // 

 “  الد ال  ع ل ى الخ ي ر  ك ف اع ل ه“ قوله

حدثنا محمد بن زكريا حدثنا محمد بن الفضل عارم حدثنا حماد بن زيد  - 175

دثنا أبان بن تغلب عن األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود ح

 قال قال النبي

“  إسناده صحيح// “ م ن  د ل  ع ل ى خ ي ر  ك ان  ل ه  م ث ل  أج ر  فاع ل ه   // 

 حدثنا العمي حدثنا ابن عائشة حدثنا عمران أبو محمد عن أبي حازم  176

ده ضعيفإسنا// عن سهل بن سعد عن النبي مثله   // 

 “  الن اس  كالذ ه ب  والف ض ة“ قوله

حدثنا محمود بن أحمد بن الفرج حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا قيس  - 177

 عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي

“   “ الن اس  م ع اد ن  ك م ع اد ن  الذ ه ب  خ ي ار ه م  في الج اه ل ي ة خ ي ار هم في اإلسالم 

إسناده ضعيف//   // 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا علي بن الحسن بن سالم حدثنا ابن يمان  178

 عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي

“  // “ الن اس  ك الذ ه ب  والف ض ة ف خ ي ار ه م  في الج اه ل ي ة خ ي ار هم في اإلسالم  

 // إسناده ضعيف

 الم ؤ م ن  م ألف ة  وال خ ير  في م ن ال ي أ لف  وال ي ؤ ل ف“قوله   “ 

حدثنا أبو جعفر بن ماهان الرازي حدثنا أبو همام بن شجاع حدثنا  - 179

 عيسى بن يونس حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم

 عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “  ي ؤ ل ف الم ؤ م ن  م ألف  وال خ ير  في م ن ال ي أ لف  وال  // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا  - 180

ابن وهب حدثنا أبو صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
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 رسول اهللا

“  إسناده حسن// “ الم ؤ م ن  م ألف  وال خ ير  في م ن ال ي أ لف  وال ي ؤ ل ف   // 

“ قوله اق ي الق و م  آخ ر ه م  س   “ 

حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا سليمان  - 181

 بن المغيرة عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح عن أبي قتادة قال قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات// “ س اق ي الق و م  آخ ر ه م    // 

ن حدثنا هشيم عن علي حدثنا محمد بن هارون بن المجدر حدثنا لوي - 182

 بن زيد حدثنا عبد اهللا بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ س اق ي الق و م  آخ ر ه م  ش ر با    // 

 حدثنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن  183

 عن أبي قتادة قال سلمة وحماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد اهللا بن رباح

 قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات// “ س اق ي الق و م  آخ ر ه م    // 

حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد  - 184

إسناده رجاله ثقات// حدثنا ثابت مثله   // 

حاق حدثنا عيسى بن محمد الرازي حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم ابن إس - 185

 السوسي حدثنا حاضر بن مطهر السوسي حدثنا

عبد اهللا بن بزيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول 

 اهللا

“  إسناده ضعيف// “ س اق ي الق و م  آخ ر ه م    // 

حدثنا عبد اهللا بن عبد الكريم حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا  - 186

د الحذاء عن عبد اهللا بن رباح عن أبي قتادة عن قبيصة حدثنا سفيان عن خال

إسناده رجاله ثقات// النبي مثله   // 

 حدثنا عبد اهللا بن محمد البغوي حدثنا هدبة حدثنا المبارك بن فضالة  187

عن بكر بن عبد اهللا المزني أخبرني عبد اهللا بن رباح حدثني أبو قتادة أن 
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 رسول اهللا قال

“  إسناده رجاله موثقون// “ ه م  س اق ي الق و م  آخ ر   // 

 “  ما ق ل  وك ف ى خ ي ر  م م ا ك ث ر  وأ ل ه ى“ قوله

حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق  - 188

حدثنا أبي حدثنا عمرو بن ثابت حدثني أبي قال أعطى ابن أبي الدرداء عن 

ن أبيه أبي الدرداء قال قال النبيعبد الملك بن مروان كتابا ذكر أنه ع  

“  إسناده ضعيف// “ ما ق ل  وك ف ى خ ي ر  م م ا ك ث ر  وأل ه ى   // 

 “  ت ر ك  الخ ط ي ئ ة  أ ه و ن  م ن  ط ل ب  الت و ب ة “ قوله

حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا عبد الرحيم بن سالم الواسطي  - 189

ن بن عبد اهللا بنحدثنا قرة بن عيسى حدثنا الركي  

سعد الدمشقي عن مكحول عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه عن النبي 

 قال

“  إسناده ضعيف// “ ت ر ك  الخ ط ي ئ ة  أ ه و ن  م ن  ط ل ب  الت و ب ة    // 

م ط ل  الغ ن ي  ظ ل م “ قوله   “ 

حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر حدثنا إبراهيم بن محمد  - 190

يمي حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن همام بنالت  

 منبه عن أبي هريرة قال قال النبي

“  إسناده رجاله ثقات// “ م ط ل  الغ ن ي  ظ ل م  وإذ ا أ ت ب ع  أح د ك م  ع ل ى م ل ى ء  ف ل ي ت ب ع    

// 

حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي  - 191

 يوسف الشامي حدثنا أبو بكرحدثنا يزيد بن  

الهذلي قال سمعت الحسن وابن سيرين يقوالن عن أبي هريرة قال قال 

 رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ م ط ل  الغ ن ي  ظ ل م    // 

حدثنا محمد بن نصير حدثنا إسماعيل الشاذكوني حدثنا أبو أمية بن  - 192
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مر قال قال النبييعلى الثقفي أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن ع  

“  إسناده ضعيف// “ م ط ل  الغ ن ي  ظ ل م    // 

 “  ل ي ب د أ  أ ح د ك م  ب م ن  ي ع و ل “ قوله

حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن عمرو ابن عبيدة  - 193

العصفري حدثنا عبيد اهللا بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 

ي عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال قال النبيأبيه حدثن  

“  إسناده ضعيف// “ ل ي ب د أ  أ ح د ك م  ب م ن  ي ع و ل    // 

 قوله

 “ الح ي اء  خ ي ر  ك ل ه “

حدثني خالي حدثنا أبو حاتم حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا  - 194

 خالد بن رباح عن أبي السوار العدوي عن

ن قال قال رسول اهللاعمران بن حصي  

“  إسناده حسن// “ الح ي اء  خ ي ر  ك ل ه   // 

الح ي اء  في الع ي ن ي ن “ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن عبد اهللا حدثنا محمد بن بكير حدثنا عمر - 195

وحدثني غيره عن عبد السالم بن عمرو حدثني عمر بن مساور عن أبي 

 جمرة عن ابن عباس قال

“  لحاجة  ب ل ي ل  وال ت ط ل ب وها إلى أع م ى وباك ر وا بالغ د اة  فإن  رسول اهللا ال ت ط ل ب وا ا

وإذا أتيت  بالح اج ة فاس ت ق ب ل ه بو ج ه ك  “ الله م  ب ار ك  أل م ت ي في ب ك ور ها “ قال 

إسناده ضعيف// “ ولي نظ ر في و ج ه ك  فإن  الح ي اء  في الع ي ن ي ن    // 

ديث عبد السالم وفي حديث عبد السالم ألفاظ ليست في وهذا لفظ ح

 حديث محمد بن بكير

 “  صوت  أبي ط ل ح ة  في الج ي ش  خير  م ن  ف ئ ة “ قوله

حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا محمد بن أبي خلف حدثنا  - 196

 سفيان عن ابن جدعان عن أنس قال قال رسول اهللا
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“  إسناده ضعيف// “ ي ش  خير  م ن  ف ئ ة  صوت  أبي ط ل ح ة  في الج   // 

 حدثنا ابن معدان حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا حدثنا أبو حذيفة حدثنا  197

سفيان الثوري عن عبد اهللا بن محمد بن عقيل عن أنس ال أعلمه إال رفعه 

 إلى النبي قال

“  بأس بهإسناده ال // “ صوت  أبي ط ل ح ة  في الج ي ش  خير  م ن  أل ف    // 

 “  م ل ك ت  ف أ س ج ح “ قوله

حدثنا القاسم بن فورك حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا الهروي حدثنا حاتم  - 198

 عن يزيد عن سلمة

وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى حدثنا أبي حدثني أبو عاصم حدثنا 

 يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع قال قال النبي

“  إسناده صحيح// “ س ج ح  م ل ك ت  ف أ   // 

 “  إن  الك ل ب  ي ه ر  ع ل ى أه ل ه“ قوله

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا ابن مسكين حدثنا عبد اهللا بن يوسف  - 199

 عن سليمان بن موسى عن  ثقة حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا زيد بن واقد 

 كثير بن مرة عن يزيد بن األخنس أن النبي قال

“ فقال رجل يا رسول اهللا أرأيت النجدة تكون في الرجل “ اف س بينكم  ال ت ن 

 فيحسد عليها كما يحسد على القرآن والمال قال

“  إسناده حسن// “ إن  الك ل ب  ي ه ر  ع ل ى أه ل ه   // 

 “  إن  ل ك ل  ن ع م ة  ح س دة “ قوله

كيع عن ثور حدثنا نوح بن منصور حدثنا محمد بن معقل بحلب حدثنا و - 200

بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول 

 اهللا

است ع ي نو ا ع ل ى ط ل ب  ح و ائ ج ك م  ب ك ت م ان ه ا فإن  ل ك ل  ن ع م ة  ح س دة  ول و  أن  امرءا   “

 جهالةإسناده فيه// “ كان  أقو م  م ن  ق دح  لكان  له م ن الن اس  غ ام ز    // 

 حدثنا محمد بن نصير حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا محمد ابن مروان  201
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 عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ إن  أل ه ل  الن ع م ة  ح س ادا  ف اح ذ ر وه م    // 

“ قوله  وي ب ت ل يك  ال ت ظ ه ر  الش م ات ة  أل خ ي ك  ف ي ر ح م ه اهللا   “ 

حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن سابور حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد  - 202

حدثنا حفص عن برد بن سنان عن مكحول عن وائلة بن األسقع قال قال 

 رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ ال ت ظ ه ر ن  الش م ات ة  أل خ ي ك  ف ي ع اف يه اهللا  وي ب ت ل يك    // 

“ قوله ض ل  الع ل م  خ ي ر  م ن  ف ض ل  الع م ل  ف   “ 

عن عبد اهللا بن . . . . . حدثنا حسن بن هارون حدثنا محمد بن بكار  - 203

 العالء عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال النبي

“   الناسخ كتابة نسي// “ ف ض ل  الع ل م  خ ي ر  م ن  ف ض ل  الع م ل  ورأ س  الد ي ن  الو ر ع  

سند هذا الحديث فأثبته على الهامش ولكنه لم يظهر في الصورة وقد ذكرت 

 // ما تمكنت من قراءته

 “  ر ب  م ب ل غ  أ و ع ى م ن  س ام ع “ قوله

حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب حدثنا أحمد بن بديل حدثنا مفضل  - 204

ن عبد اهللا بن مسعود عن بن صالح حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن اب

 أبيه قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ ر ب  م ب ل غ  أ و ع ى م ن  س ام ع    // 

 “  الس ف ر  ق ط ع ة  م ن  الع ذ اب “ قوله

حدثنا أبو العباس الخزاعي حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن سمي عن  - 205

 أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“ الس ف ر  ق ط ع ة  م ن  الع ذ اب  ي م ن ع  أ ح د ك م  ن و م ه وط ع ام ه وش ر اب ه ف إذ ا ق ض ى  

إسناده صحيح// “ أ ح د ك م  من ن ه م ت ه م ن  و ج هه ف ل ي ع ج ل  إل ى أ ه ل ه   // 

 “  الم ؤ م ن  كالج م ل األ ن ف  حيث  ما ق ي د  ان ق اد “ قوله

بن العباس بن أيوب حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور حدثنا محمد  - 206
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حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن 

عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي اهللا عنه 

 قال قال رسول اهللا

“  لم ؤ م ن  كالج م ل األ ن ف  حيث ما ق ي د  ع ل ي ك م  ب الط اع ة  وإن  كان  ع ب دا  ح ب ش ي ا  فإن ما ا

إسناده حسن// “ ان ق اد    // 

 “  م ن  ص م ت  ن ج ا“ قوله

 أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا حسين المروزي حدثنا ابن - 207

المبارك حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن 

 رسول اهللالحبلي عن عبد اهللا بن عمرو قال قال  

“  إسناده ضعيف// “ م ن  ص م ت  ن ج ا   // 

الم ؤ م ن القو ي  أحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف“ قوله   “ 

حدثنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن ابن عجالن  - 208

 عن رجل من آل ربيعة

 عن األعرج عن أبي هريرة قال قال النبي

“   خ ي ر  م ن  الم ؤ م ن  الض ع ي ف  وف ي ك ل  خ ي ر  ف اح ر ص  ع ل ى م ا ي ن ف ع ك  الم ؤ م ن  الق و ي 

وال ت ع ج ز  فإن  غ ل ب ك  أمر  فق ل  ق د ر  اهللا  م ا ش اء  اهللا  وإي اك  وال لو  فإن  ال لو  ت ف ت ح  ع م ل  

إسناده فيه مجهول// “ الش ي ط ان    // 

بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا ربيعة بن حدثنا محمد  - 209

عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن أبي هريرة عن النبي 

إسناده رجاله موثقون// مثله   // 

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا  210

ان الثوري عن ثور بن يزيد النعمان بن عبد السالم حدثنا أبو سعيد عن سفي

 عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال قال النبي

إن  اهللا  ي ل وم  ع ل ى الع ج ز  ف اب ل  م ن ن ف س ك  الج ه د  فإن  غ ل ب ت  ف ق ل  ح س ب ي  اهللا   “

رجاله موثقون غير أبي سعيد فلم أعرفه// “ ون ع م  الو كيل    // 
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“ قوله ت ه كالع ائ د  ف ي ق ي ئ ه  الع ائ د  في ه ب   “ 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا ابن أبي عيينة  - 211

 عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي

“  إسناده صحيح// “ ليس  لن ا م ث ل  الس و ء  الع ائ د  في ه ب ت ه كالع ائ د  ف ي ق ي ئ ه    // 

“ قوله اش  و ل ل ع اه ر  الح ج ر  الو ل د  ل ل ف ر   “ 

أخبرنا بهلول بن إسحاق بن بهلول حدثنا سعيد بن منصور عن جرير عن  - 212

 مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود

 قال قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “ الو ل د  ل ل ف ر اش  وب ف ي ال ع اه ر  الح ج ر    // 

نصور عن سفيان عن الزهري عن سعيد أخبرنا بهلول حدثنا سعيد بن م - 213

اسناده رجاله ثقات// بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي مثله   // 

 “  اب غ ن ي ح ب يبا  أح ب  إل ي  م ن  ن ف سي“ قوله

حدثنا الوليد بن أبان حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا موسى  - 214

لمة عن أبيه قال قدمنا بن مسعود حدثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن س

 الحديبية مع رسول اهللا

فقال لي يا سلمة ما فعلت الجحفة والدرقة قلت يا رسول اهللا سألني عامر 

 فأعطيته إياها وآثرته بها فقال النبي أنت كما قال

“  إسناده رجاله ثقات// “ اب غ ن ي ح ب يبا  أح ب  إل ي  م ن  ن ف سي   // 

س  ج ديدا  وع ش  ح م ي دا الب “ قوله لعمر بن الخطاب   “ 

 حدثنا أبو العباس الجمال حدثنا أبو مسعود حدثنا - 215

عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي رأى على 

 عمر بن الخطاب ثوبا فقال غسيل ثوبك هذا أم جديد قال بل جديد فقال النبي

“  ش ه ي دا  وي ع طيك اهللا عز  وجل  ق ر ة  ع ي ن  في الب س  ج ديدا  وع ش  ح م ي دا  وم ت  

إسناده رجاله ثقات// “ الد نيا واآلخ ر ة    // 

الو د  والع د او ة  ي ت وار ثان “ قوله   “ 
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أخبرنا ابن عبد اهللا بن محمد بن سوار حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد  - 216

ن محمدحدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر ع  

 ابن طلحة عن أبيه عن أبي بكر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ الو د  والع د او ة  ي ت وار ثان    // 

ت ب ص ر  الق ذ اة  ف ي ع ي ن  أخ ي ك  وت د ع  الج ذ ع  ف ي ع ي ن ك “ قوله   “ 

حيى بن  حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن حفص وي 217

عثمان قاال حدثنا محمد بن حمير حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن 

 أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  // “ ت ب ص ر  أح د ك م  الق ذ اة  ف ي ع ي ن  أخ ي ه  وي ن س ى الج ذ ع  أو الجذل  ف ي ع ي ن ه  

 // إسناده رجاله ثقات غير محمد بن حفص وقد قورن

“ قوله ن  ح م ي  الو ط ي س  اآل  “ 

حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي حدثنا العباس بن يزيد البصري  - 218

حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار ال 

 أعلمه إال رفعه إلى جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا يوم حنين

 “ اآلن  ح م ي  الو ط ي س  “

إسناده رجاله ثقات// “ انهز م وا ور ب  الك عبة  “ نتحى في ركابه فقال ثم ا  // 

حدثنا جبير بن هارون حدثنا علي الطنافسي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا  - 219

 ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن

  يعني يوم حنين كثير بن العباس قال لما انكشف الناس وأعرى رسول اهللا 

ال رسول اهللافلما كثروا ق  

“  إسناده رجاله ثقات// “ اآلن  ح م ي  الو ط ي س    // 

 ورواه أبو العوام عن معمر عن الزهري عن أنس

الر ف ق  ي م ن  والخ ر ق  ش ؤ م “ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا هارون بن عبد اهللا الحمال - 220

أبي مليكة عن حدثنا الحسن بن الحكم بن طهمان حدثني عبد الرحمن بن 
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 الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ الر ف ق  ي م ن  والخ ر ق  ش ؤ م    // 

إن  و ج د ن اه ل ب ح را “ قوله   “ 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى القطان حدثنا شعبة عن  - 221

 فرسا ألبي طلحة فقالقتادة عن أنس قال بالمدينة فزع فركب رسول اهللا  

“  إسناده صحيح// “ م ا ر أ ي ن ا م ن ف ز ع  وإن  و ج د ن اه ل ب ح را    // 

 أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا حسين بن  222

محمد المروزي حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال 

ي طلحة ثم خرج يركض فركب الناس فزع الناس فركب رسول اهللا فرسا ألب

 يركضون خلفه فقال

“  إسناده رجاله ثقات// “ ل ن  ت ر اع و ا إن ه ل ب ح ر    // 

 فواهللا ما سبق بعد ذلك اليوم

 “  الص و م  ف ي الش ت اء  الغ ن ي م ة  الب ار د ة “ قوله

نا أبو حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن سابور حدثنا أبو نعيم الحلبي حدث - 223

إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير ابن عريب عن عامر بن 

 مسعود قال قال رسول اهللا

“  إسناده ليس بالقوي// “ الص و م  ف ي الش ت اء  الغ ن ي م ة  الب ار د ة    // 

 “  إن ما ل ك  م ن  م ال ك  ما أك ل ت  ف أف ن ي ت “ قوله

ع حدثنا محمد بن أبي يعقوبحدثنا العباس بن مجاش - 224  

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده أن رسول اهللا قال لرجل من جهينة مالك أحب إليك أم مال 

 موالك قال مالي يا رسول اهللا قال

“   ف أ ب ل ي ت  أو أ ع ط ي ت  فإن ه  ل يس  ل ك  م ن  م ال ك  إال ما أك ل ت  ف أف ن ي ت  أو ل ب س ت 

إسناده ضعيف// “ ف أم ض ي ت  مال ك  ل ك و ل ل و ار ث ول لث رى فال ت ك ن  ش ر  الثالثة   // 

 حدثنا إبراهيم حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا يعلى بن األشدق عن  225
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عبد اهللا بن جراد رضي اهللا عنه قال قيل للنبي ما للرجل من ماله بعد موته 

الق  

“  إسناده ضعيف// “ ما أك ل  ف أف ن ى أو ل ب س  فأب ل ى أو أ ع ط ى فأم ض ى   // 

إي اك  والط م ع  فإن ه فقر  حاضر “ قوله   “ 

حدثنا المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبي عن عبد اهللا بن عثمان  - 226

جال خيثم عن عثمان بن بن جبير عن جده عن أبي أيوب رضي اهللا عنه أن ر

 أتى النبي فقال يا رسول اهللا أوصني وأوجز فقال

ع ل ي ك  ب ال ي أس  مم ا في أ ي دي الن اس وإي اك  والط م ع  فإن ه الف ق ر  الح اض ر وص ل   “

إسناده ال بأس به// “ ص الت ك  وأن ت  م و د ع  وإي اك  وما ت ع ت ذ ر  منه   // 

 “  الد ن ي ا م ت اع “ قوله

أخبرنا أبو يعلى حدثنا ابن نمير حدثنا المقرىء حدثنا عبد الرحمن بن  - 227

 زياد بن أنعم عن عبد اهللا بن يزيد قال سمعت

 عبد اهللا بن عمرو يقول كان رسول اهللا يقول

“  اسناده ضفيف“ الد ن ي ا م ت اع  وخ ي ر  م ت اع  الد ن ي ا ال مرأة  الص ال ح ة    

ك أف ر خ  ر و ع “ قوله   “ 

حدثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب وابن صاعد قاال حدثنا سعيد بن  - 228

 عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن داود األودي

عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال انتهيت إلى النبي وهو بجمع قبل أن 

 يصلي الصالة فقلت طويت الجبلين ولقيت شدة فقال لي

“  إسناده ضعيف// “  أدر ك  إف اض ت ن ا هذه ف ق د  أ د ر ك  الح ج  أف ر خ  ر و ع ك  ف م ن   // 

إن  الم ن ب ت  ال أرضا  ق ط ع “ قوله   “ 

 حدثنا ابن الجارود حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا - 229

خالد بن يحيى حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن 

 قال قال النبيمحمد بن المنكدر عن جابر  

إن  هذ ا الد ي ن  م ت ي ن  فأو غ ل  فيه ب ر ف ق  وال ت ب غ ض  إلى ن ف سك  ع ب اد ة  اهللا فإن   “
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إسناده ضعيف// “ الم ن ب ت  ال أرضا  ق ط ع  وال ظ ه را  أب ق ى   // 

 “  في الم ع ار ي ض م ن د وح ة  ع ن  الك ذ ب “ قوله

خالد حدثنا محمد بن عبد اهللا السراج حدثنا حدثنا عبد اهللا بن  - 230

 إسماعيل الترجماني حدثنا داود بن الزبرقان عن سعيد بن

 أبي عروبة عن قتادة عن عمران بن حصين قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ إن  في الم ع ار ي ض ل م ن د وح ة  ع ن  الك ذ ب    // 

أ ه ل هب ي ت  ال ت م ر  ف يه  ج ي اع  “ قوله   “ 

 حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن عمرو المسيبي - 231

حدثنا يعقوب بن محمد بن طحالء عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت 

 قال رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات// “ ب ي ت  ال ت م ر  ف يه  ج ي اع  أ ه ل ه   // 

ق ب ل  الط ر يق الجار  ق ب ل  الد ار  والر ف ي ق  “ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن - 232

عبد الرحمن الحراني حدثنا أبان بن المحبر عن سعيد بن معروف بن رافع عن 

 أبيه عن جده قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ التمس  الر ف ي ق  ق ب ل  الط ر يق  والجار  ق ب ل  ش رى الد ار   // 

ت ظ ه ر  فيك م  الس ك ر ت ان  س ك ر ة  الج ه ل  وسكرة  ح ب  الع ي ش “ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا  233

سفيان بن عيينة عن أسلم أنه سمع سعيد بن أبي الحسن يذكر عن أنس 

 بن مالك قال قال رسول اهللا

“   ب ي ن ة  م ن  ر ب ك م  ت أ م رو ن  ب ال م ع ر و ف وت ن ه و ن  ع ن  الم ن ك ر أ ن ت م  الي و م  ع ل ى

وت جاه د و ن  في اهللا  ثم ت ظ ه ر  فيك م  الس ك ر ت ان  س ك ر ة  الج ه ل  وسكرة  ح ب  الع ي ش  

 وال ت ج اه د و ن  في وست ح و ل و ن  ع ن ذلك فال ت أ م ر و ن  بم ع ر وف  وال ت ن ه و ن  ع ن م ن ك ر 

اهللا  ع ز  وج ل  القائمون ي و م ئ ذ  بالك ت اب  والس ن ة  له أ ج ر  خ م س ي ن  ص د يق ا  قالوا يا 

إسناده فيه من لم أعرفه// “ من ا أ و  م ن ه م  قال بل م ن ك م  ! رسول اهللا   // 
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 “  إن  اهللا  ي ب غ ض  ك ل  ج ع ظ ر ي  ج و اظ “ قوله

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن أسيد حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا  - 234

هاشم بن عبد الواحد حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن سعيد 

 المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  ي األس و اق ج ي ف ة  ال لي ل  إن  اهللا  ع ز  وج ل  ي ب غ ض  ك ل  ج ع ظ ر ي  ج و اظ  سخ اب  ف 

إسناده ضعيف// “ ح م ار  الن ه ار  ع الم  بالد ن يا جاهل  باآلخ ر ة   // 

 “  ال ت ح ق ر ن  م ن  الم ع ر وف  ش ي ئا “ قوله

حدثنا أبو يعلى حدثنا شيبان حدثنا سالم بن مسكين حدثنا عقيل بن  - 235

يقول أتيت رسول اهللا فقلت يا طلحة السلمي قال سمعت أبا جرى السلمي 

رسول اهللا إنا قوم من أهل البادية فجئت أن تعلمني شيئا لعل اهللا أن ينفعنا 

 به فقال

ال ت ح ق ر ن  م ن  الم ع ر وف  ش ي ئا  و ل و  أن تفرغ  م ن د ل و ك  في إن اء  الم س ت س ق ي و ل و   “

ط أن ت ك ل م  أ خ اك  و و ج ه ك  إل يه م ن ب س   

وإي اك  وإس ب ال  اإلز ار  فإن ه  م ن  الخ ي ال ء  والخ ي الء  ال ي ح ب ه  اهللا  وإذا س ب ك  ر ج ل  ب م ا 

// “ ي ع ل م  ف يك  ف ال ت س ب ه  ب ما ت ع ل م  فيه فإن ه  ي ك ون  أج ر  ذاك  لك  وو ب ال ه  عليه 

 // إسناده رجاله ثقات

يى حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد حدثنا محمد بن يح - 236

الصمد حدثنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن سليم بن جابر 

إسناده فيه مجهول// الهجيمي قال أتيت رسول اهللا فذكر نحوه   // 

 “  اإلث م  م ا ح اك  ف ي ن ف س ك  و إن  أف ت اك  الن اس “ قوله

بن الحارث حدثنا هدبة حدثنا حماد عن الزبير حدثنا إبراهيم بن محمد  - 237

أبي عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت 

قلت نعم فجمع أنامله فجعل “ جئت  تسأل ني عن الب ر  واإلثم  “ رسول اهللا فقال 

 ينكت في صدري ويقول

“   الن ف س  الب ر  م ا اط م أ ن  إليه  الق ل ب  اإلث م  م ا اس ت ف ت  ن ف س ك  الب ر  ما اط م أ ن ت  إليه 
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إسناده // “ ح اك  ف ي الن ف س  وت ر د د  في الص د ر  و إن  أف ت اك  الن اس  و أ ف ت و ك  ثالثا 

 // منقطع

 حدثنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا  238

فوان بن عمرو عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن إسماعيل بن عياش عن ص

 بن جبير بن نفير عن أبيه عن

فقال “ ح س ن  الخ لق “ النواس بن سمعان أنه سأل رسول اهللا عن البر فقال 

 ما اإلثم قال

“  إسناده ضعيف جدا// “ م ا ح اك  ف ي ن ف س ك  و ك ر ه ت  أ ن  ي ع ل م ه الن اس    // 

ج ع  الع ي ن  وال ه م  إال  ه م  الد ي ن ال  و ج ع  إال و  “  “ 

حدثنا محمد بن يونس العصفري حدثنا قرين بن سهل السدوسي  - 239

 حدثنا أبي عن محمد بن أبي ذئب عن محمد بن

 المنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا

“  ه ضعيفإسناد// “ ال ه م  إال  ه م  الد ي ن  وال  و ج ع  إال و ج ع  الع ي ن    // 

 “ أ ع ل ة  و ب خ ال  “

حدثنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم السامي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي  - 240

حمزة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أن رسول اهللا كان يصلي فوجد القر 

 فقال

“   ح ي ض ت ك  أ ر خ ي علي  م ر ط ك  قالت إ ن ي حائض  قال أ ع ل ة  و ب خ ال  إن ! يا عائشة 

إسناده ضعيف// “ ل ي س ت  في ث و ب ك    // 

 “  أ ن ز ل وا الن اس  م ن از ل ه م “ قوله

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا أبو هشام حدثنا ابن يمان حدثنا سفيان  - 241

عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت أمرنا 

 رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “ اس  م ن از ل ه م  أ ن  ن ن ز ل  الن   // 

 “  أ و ل م  و ل و  ب ش اة “ قوله
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حدثنا ابن راشد علي بن عبد الرحمن بن المغيرة حدثنا سعيد بن كثير  - 242

بن عفير حدثنا سليمان بن بالل حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس 

بن عوف فقالعن النبي قال آخى النبي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن   

“  إسناده رجاله ثقات// “ أ و ل م  و ل و  ب ش اة    // 

 “  أ ح ب  ل لن اس  م ا ت ح ب  ل ن ف س ك “ قوله

حدثنا عبد اهللا بن قحطبة حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا عمرو بن عون  - 243

 الواسطي حدثنا هشيم عن سيار أبي الحكم قال

ث عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قال سمعت خالد بن عبد اهللا القسري يحد

 له

“  إسناده رجاله موثقون// “ أ ح ب  ل لن اس  م ا ت ح ب  ل ن ف س ك  ! يا ي ز يد  بن أسد   // 

 “  صافحوا يذهب الغل وتهادوا تذهب الشحناء“ قوله

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن  - 244

ن شريح عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللاموسى عن عائذ ب  

“   ت ذ ه ب  الس خ ي م ة   قل ت  أو ك ث ر ت  يا م ع ش ر  م ن  ح ض ر  ت ه اد و ا فإن  اله د ي ة  

إسناده ضعيف// “ وت و ر ث  الم و د ة    // 

 حدثنا قاسم المطرز حدثنا سويد حدثنا ضمام عن موسى بن وردان عن  245

رة قال قال رسول اهللاأبي هري  

“  إسناده حسن// “ ت ه اد وا  ت ح اب و ا ن ع م  م ف ت اح  الح اج ة  اله دية    // 

 أخبرنا إسحاق بن أحمد حدثنا المهرقاني حدثنا أشعث بن - 246

 عطاف عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي

“  إسناده ضعيف// “ لص د ر  ت ه اد و ا فإن ه ي ذ ه ب  ب غ ل  ا  // 

 “ ابخل الناس من بخل بالسالم “

حدثنا عبدان حدثنا مسروق حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان  - 247

 عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  إسناده // “ أ ع ج ز  الن اس  م ن  ع ج ز  ع ن  الد ع اء  و أ ب خ ل  الن اس  م ن  ب خ ل  ب الس ال م  
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 // رجاله ثقات

 “  اع ت م و ا ت ز د اد وا ح ل ما “

حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد  - 248

حدثنا عتاب بن حرب عن عبيد اهللا بن أبي حميد عن أبي المليح عن ابن 

 عباس أن رسول اهللا قال

“  إسناده ضعيف// “ اع ت م و ا ت ز د اد وا ح ل ما    // 

 “  الع د ة  ع ط ي ة “ قوله

حدثنا إبراهيم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية عن أبي  - 249

إسحاق الفزاري عن سليمان عن شقيق عن ابن مسعود قال إذا وعد أحدكم 

 حبيبه فلينجز له فإني سمعت رسول اهللا يقول

“  إسناده فيه بقية وفيه كالم// “ الع د ة  ع ط ي ة    // 

“  ت ؤ ذ و ا الط ي ر  في أ و ك ار ها فإن  الل ي ل  أمان  ل ها ال  “ 

حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا  - 250

 عثمان بن عمر الوقاصي حدثنا مكحول عن أبي أمامة قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “  ل ها ال ت ؤ ذ و ا الط ي ر  في أ و ك ار ها فإن  الل ي ل  أمان   // 

 “  م ن  ك ث ر  ك ال م ه ك ث ر  س قط ه “

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا الحوطي حدثنا وهب بن عمرو األحموسي  - 251

 حدثنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن عبد اهللا بن أبي زكريا قال

“  ع ه وم ن  ق ل  و رع ه مات  ق لب ه م ن  ك ث ر  ك ال م ه ك ث ر  س قط ه  و م ن  ك ث ر  س قط ه ق ل  و ر

إسناده فيه من لم أعرفه وهو أثر // “ وم ن  م ات  ق لب ه ح ر م  اهللا  عليه  الج ن ة  

 // مقطوع

“ جامع األمثال في قوله   

حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق حدثني 

أعطي ابن أبي الدرداء عبد الملك أبي حدثنا عمرو بن ثابت حدثني أبي قال 

 كتابا ذكر أنه عن أبيه أبي الدرداء عن النبي قال
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إن  أشر ف الح د يث  كتاب  اهللا  وأوث ق  الع ر ى ك ل م ة  الت ق و ى وخير  الم ل ل م ل ة   “

إبراهيم وأحسن  الس ن ن س ن ة محم د  وأحسن  الحديث  ذ كر  اهللا  وأحسن  الق ص ص 

لكتاب  وخير  األ مور  ع وازم ها وش ر  األ مور  م ح دثات ها وأحسن  اله د ي ه د ي  هذا ا

األنبياء وأشرف  الق ت ل ق تل  الش ه داء وأ عظ م  الض اللة  الض الل ة  بعد  اله دى وخير  

ا خير  م ن الع ل م  ما ن ف ع  وخير  اله د ي ما ات ب ع وش ر  الع مى عمى الق لب واليد  الع ل ي

الي د  الس ف لى وما ق ل  وك فى خ ير  مم ا ك ث ر  وأ ل ه ى ونفس  ت ن ج ي ه ا خير  من إمارة  ال 

ت ح ص يها وشر  العاذلة  حين  حضور  الموت وش ر  الن د ام ة  ندامة  يوم الق يامة وم ن 

 ش رار  الن اس م ن ال يأتي

 إال مهاج را  وخير  الغ ن ى غ ن ى الن ف س ورأس  الح كمة  الج معة إال د ب را  وال يذك ر  اهللا 

مخافة  اهللا وخير  ما أ لق ي  في القلب اليقين  والن و ح  م ن عمل الجاهلية والغ ل ول  

من ج مر  جه ن م والك نز  كنز  من النار والش ع ر من م زامير  إبليس  والخ م ر  ج م اع  

 الش ي طان  والش باب  ش ع بة  من الجنون وشر  الم كاس ب  اإلثم والن ساء  ح ب ائل 

كسب  الر ب ا وشر المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من 

شقي في بطن امه ومالك االمر خواتمه وش ر  الر و اي ا ر و اي ا الك ذ ب وك ل  ما هو آت  

كفر  وأ كل  لحم ه م ن م عصية  اهللا وح رمة  ق ريب  وس باب  المؤمن  فسوق  وق تال ه 

مال ه كح ر مة  د م ه وم ن ي ت أ ل  على اهللا ي ك ذ ب ه و من ي غ ف ر  ي غف ر  اهللا  له ومن يعف 

يعف اهللا عنه ومن يكظم الغيظ يأجره اهللا ومن يعرف البالء يصبر عليه و م ن ال 

 به ومن ي ستكبر  ي ض ع ه اهللا  وم ن ي ط ع ي عر ف ه ي ن ك ر ه ومن ي س م ع  ي س م ع اهللا 

إسناده ضعيف// “ الشيطان  يعص ي اهللا  ومن يعص  اهللا ي ع ذ ب ه اهللا    // 

 “  ما تمثل به رسول اهللا فقال مثلي ومثلكم“

حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو مسعود حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن  - 253

ال خرج النبي ذات يوم فنادى ثالث مرات فقالمهاجر عن ابن بريدة عن أبيه ق  

“  أ ت د رو ن  ما م ث لي و مث ل كم قالوا اهللا  ورسول ه أعل م  قال إن م ا م ث لي ! أ ي ها الن اس  

و م ث ل كم ك مث ل  قوم  خ اف وا ع د و ا ي أ تيهم فب عث وا ر ج ال  ي ر بؤ ه م  ف ب ي ن ا ه م كذلك  أب ص ر  

 أراه قال خشية  أن ي د ر ك ه الع د و  قبل أن ي ن ذ ر  قوم ه  فأق ب ل ل ي ن ذ ر ه م الع د و 
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إسناده // ثالث مرات ! أ ت يت م ! أي ها الن اس  ! أ ت يت م ! أي ها الن اس  “ فأه و ى بثوبه 

 // حسن

 “ ما مثل رسول اهللا فقال م ثلي في الن ب ي ي ن “

ى حدثنا هارون بن معرون حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن حدثنا أبو يعل - 254

 األعرج عن أبي هريرة

 وحدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا أحمد بن سنان حدثنا

يزيد بن هارون حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر قال قال 

 النبي

“  س ن ها وأج م ل ها وأك م ل ها إال  م وض ع  م ث ل ي ف ي الن ب ي ي ن  ك م ث ل  ر ج ل  ب ن ى دارا  فأح 

فأنا ! ل ب ن ة  فكان  م ن  دخلها ون ظر  إليها قال  ما أح س ن ها إال  م و ض ع  هذه الل ب ن ة  

إسناده صحيح// “ م و ض ع  الل ب ن ة  خ ت م  بي  األ ن ب ي اء    // 

 سعيد ابن سلمة  حدثنا ابن رستة حدثنا سعيد بن أبي الربيع حدثنا 255

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي ابن كعب عن أبيه عن 

 النبي نحوه اسناده لين

 “ ما ت م ث ل به رسول اهللا فقال م ث لي و م ثلكم

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن زكريا حدثنا أبو خالد الرملي حدثنا الليث  - 256

ن األعرج عن أبي هريرة عن النبيعن محمد بن عجالن عن أبي الزناد ع  

وحدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد حدثنا سليم 

 بن حيان حدثنا سعيد بن مينا عن جابر

 قال قال رسول اهللا

م ث لي وم ث ل كم ر ج ل  أ و ق د  ن ارا  ف جع ل  الف راش  والج ن اد ب  ي ق ع ن  ف يها وهو ي ذ ب ه م  “

إسناده رجاله ثقات// “ نها وأ نا آخ ذ  ب ح ج ز ك م ع ن الن ار وأ ن ت م ت ف ل ت و ن  م ن يدي ع   

// 

مثلي ومثل األعرابي“ قوله   “ 

 حدثنا محمد بن العباس حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا - 257
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إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة قال جاء 

النبي فقال يا محمد أعطني فإنك ال تعطي من مالك وال من مال أعرابي إلى 

أبيك وأغلظ للنبي فوثب أصحابه فقالوا يا عدو اهللا تقول هذا لرسول اهللا فقال 

عزمت عليكم لما أمسكتم فدعاه فدخل بيته فأعطاه فقال أرضيت قال ال ثم 

 نعم قال أعطاه أيضا فقال أرضيت قال ال ثم أعطاه الثالثة فقال أرضيت قال

فاخرج إلى أصحابي فأخبرهم أنك قد رضيت فإن في قلوبهم عليك شيئا ثم 

 قال رسول اهللا

أ ت د ر و ن  ما م ث لي وم ث ل هذا األع ر اب ي  مثل  رجل  في فالة  من األرض مع ه زاد ه  “

 د ع و ني فإن ي ور احلت ه ف ن ف ر ت  راح ل ت ه ف ات ب ع ها الناس  فما ز اد وها إال ن ف ورا  فقال

أعلم  ب ناقتي م نكم ف ع م د إلى ق مام  األرض  يعني الحشيش فجعل يقول لها 

هوى هوى حتى رجع ت فأناخ ها فحمل  عليها زاد ه ثم استوى على م تنها فلو 

 ت ركت ك م حين قال  ما قال 

إسناده  //“ فق ت ل ت م و ه دخل  النار  فما زلت  حتى فعلت  ما فعلت  وقال ما قال 

 // ضعيف

نجز الجزء األول في الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ثمان وسبعمائة 

 أحسن اهللا فتحها بخير وعافية

كتبه الفقير الحقير المعترف بالتقصير الراجي عفو اهللا الكريم الناسخ على 

 الزعيم عفا اهللا عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه

ا وظاهرا وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وسلم الحمد هللا أوال وآخرا باطن

 تسليما

 الجزء الثاني من كتاب األمثال  - 

 تأليف أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ

رواية أبي أحمد محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن سمويه المكفوف 

 عنه

هرواية أبي محمد بن أبي الفضل بن علي العلوي عن  



 
 55   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

 رواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد الجمال عنه

 رواية أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد اهللا الدمشقي عنه

 رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد اهللا الظاهري عنه

 سماع لصاحبه عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي عفا اهللا عنهم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عوني وبه توفيقياهللا  

أخبرنا شيخنا اإلمام الحافظ شمس الدين أبو الحجاج محمد بن خليل بن عبد 

اهللا الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم األربعاء سابع عشر جمادى 

اآلخرة سنة أربع واربعين وستمائة قال أخبرنا أبو الحسن مسعود بن أبي 

يه في شعبان من سنة منصور بن محمد بن الحسن الجمال بقراءتي عل

إحدى وتسعين وخمسمائة بأصبهان قلت له أخبركم السيد الزاهد أبو محمد 

حمزة بن العباس بن علي العلوي قراءة عليه وأنت تسمع في الثالث عشر 

من ذي الحجة سنة ثالث عشرة وخمسمائة فأقربه حدثنا أبو أحمد محمد بن 

المكفوف حدثنا أبو محمد علي بن محمد بن عبد اهللا ابن سمويه المعروف ب

 عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان قال

 قوله في المؤمن والمنافق

 حدثني أبو عمرو القاضي حدثني أبي حدثنا أبو أحمد - 258

الهمذاني حدثنا موسى بن عبد اهللا العمي البصري حدثنا سليمان ابن عمرو 

ول اهللالنخعي عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رس  

الم ؤ م ن  ك ي س  ف ط ن  ح ذ ر  و ق اف  م ت ث ب ت  ع ال م  و ر ع  ال ي ع ج ل  و الم ن اف ق  ه م ز ة  ل م ز ة   “

ح ط م ة  ال ي ق ف  ع ن د  ش ب ه ة  وال  ي نز ع  ع ن ك ل  ذ ي م ح رم ك ح اط ب  ل يل  ال ي ب ال ي م ن 

إسناده ضعيف جدا//  “أ ي ن  ك س ب  وفي م ا أ ن ف ق    // 

م ث ل  م ن ى م ث ل  الر حم“ قوله   “ 

حدثنا أبو عمرو القاضي عن إبراهيم بن فهد حدثنا علي بن عيسى  - 259

السكري حدثنا يزيد بن عبد اهللا القرشي قال حدثتني جونة موالة أبي الطفيل 
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إذا نزلها عن أبي الدرداء قال قلنا يا رسول اهللا إن أمر مني لعجب هي ضيقة ف

 الناس اتسعت فقال النبي

“  إسناده // “ ان  م ث ل  م ن ى م ث ل  الر حم ه و ض ي ق  فإذا ص ار  فيها ال ولد  ات س ع  

 // ضعيف

 “  الح ال ل  ب ي ن  و الح رام  ب ي ن  وب ين  ذلك أم و ر  م ت ش اب ه ات “ قوله

اني حدثنا حماد بن زيد عن مجالد حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو الربيع الزهر - 260

 عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول اهللا يقول

الح ال ل  ب ي ن  و الح رام  ب ي ن  وب ين  الح ال ل  و الح ر ام  أم و ر  م ت ش اب ه ات  ال ي د ر ي ك ث ي ر   “

م ن  ت ر ك ه ا ف ق د است ب رآ  ل د ي ن ه  و ع ر ض ه  م ن  الن اس  م ن  الح ال ل  ه ي  أ م  م ن  الح ر ام ف 

وم ن  و اق ع  ش ي ئا  م نه ا ي و ش ك  أ ن  ي و اق ع  الح ر ام  ك م ا إن ه  م ن  ي ر ع ى ح و ل  الح م ى 

اده إسن// “ ي و ش ك  أ ن  ي و اق ع ه  أ ال  و إن  ل ك ل  م ل ك  ح مى  وإن  ح م ى اهللا  م ح ار م ه  

 // ضعيف والحديث صحيح

الر اس خ ات  في الو ح ل“ قوله في النخل   “ 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد األعلى بن حماد حدثنا فضالة ابن حصين  - 261

العطار قال سمعت الخطاب بن سعيد عن سليمان بن محمد بن إبراهيم 

 األنصاري عن عبد اهللا بن عبد الرحمن األنصاري قال قال رسول اهللا

الر اس خ ات  في الو ح ل الم ط ع م ات  في الم ح ل م ن  ب اع ه ا فإن  ث م ن ها ب م ن ز ل ة  ر م اد   “

إسناده ضعيف// “ ع ل ى ش اه ق ة  ه ب ت  ب ه  الر ي ح  ف ف ر ق ت ه    // 

 حدثنا أحمد بن الحسين األنصاري حدثنا محمد بن موسى الحرشي  262

يمون حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة حدثنا المعلى بن م

 قال سئل رسول اهللا عن النخل فقال

 “ تلك  الر اس خ ات  ف ي الو ح ل  الم ط ع م ات  ف ي الم ح ل  “

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مسرور  - 263

 بن سعيد التميمي عن األوزاعي عن

يم عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللاعروة بن رو  
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أك ر م و ا ع م ت ك م  الن خ ل ة  ف إن ها خ ل ق ت  م ن  الط ي ن  ال ذي خ ل ق  م ن ه آد م  ل ي س  م ن   “

ك ن  ف الت م ر  الش ج ر ة  ش ي ء  ي ل ق ح  غ ي ر ه ا فأط ع م و ا ن س اء ك م  الو ل د  الر ط ب  ف إن  ل م  ي 

ول ي س  م ن  الش ج ر  ش ج ر ة  أ ك ر م  ع ل ى اهللا  م ن  ش ج ر ة  ن ز ل ت  ت ح ت ه ا م ر ي م  بنت  

إسناده ضعيف// “ عمران   // 

 “ . . . .  م ث ل  اآليات“ قوله

حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن  - 264

اد بن سلمة عن علي بن زيد ابن جدعان عن خالد بن هارون حدثنا حم

 الحارث عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النبي

م ث ل  اآلي ات  م ث ل  خ رز ات  م ن ظ و م ات  في س ل ك  انق ط ع  الس ل ك  ف ت ب ع  ب ع ض ه ا ب ع ضا   “

إسناده ضعيف// “   // 

 “  م ث ل  الر اف ل ة  في الز ي ن ة “ قوله

حدثنا إسحاق بن محمد الطحان الكوفي حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا  - 265

 عبد الرحيم عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن

 أن النبي قال كانت خادمة النبي خالد عن ميمونة بنت سعد   

“  “  ال ن و ر ل ه ا م ث ل  الر اف ل ة  في الز ي ن ة  في غ ي ر  أ ه ل ه ا ك م ث ل  الظ ل م ة  ي و م  الق ي ام ة 

إسناده ضعيف//   // 

حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا عبد اهللا بن يوسف الحميري حدثنا  - 266

 حماد بن عيسى حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني

 وكانت تخدم النبي قالت قال رسول اهللاأيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد   

“  // “ ي ر  أ ه ل ه ا ك الظ ل م ة  ي و م  الق ي ام ة  ال ن و ر ل ه ا م ث ل  الر اف ل ة  في الز ي ن ة  في غ 

 // إسناده ضعيف

م ث ل  الب خ ي ل والم ن ف ق“ قوله   “ 

حدثنا عبدان حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثنا  - 267

 ابن لهيعة حدثني األعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا

“  الب خ ي ل و م ثل  الم ن ف ق ك م ث ل  ر ج ل ي ن  ع ل ي ه م ا ج ب ت ان  م ن ح د ي د  م ن  ل د ن  م ث ل  
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ق د م ي ه م ا إل ى ت ر اق ي ه ما ف أم ا الب خ ي ل  فال ي ر ي د  أن ي ن ف ق  ش ي ئا  إال  ان ض م ت  ك ل  ح ل ق ة  

 و أ م ا الم ن ف ق  فال ي ن ف ق م ك ان ه ا فه و  ي و س ع ه ا وال  ي ت س ع   

إسناده ضعيف// “ ش ي ئا  إال  م ر ت  ع ل ى ج لد ه حت ى ت ج ن  ب ن ان ه وت ع ف و أ ث ره   // 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن أبي الزناد  - 268

 عن األعرج عن أبي هريرة

 عن أبي هريرة قال قال رسول وابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس

 اهللا

م ث ل  الم ن ف ق و الب خ ي ل  ك ر ج ل ي ن  ع ل ي ه م ا ج ن ت ان  م ن ح د ي د  م ن  ل د ن  ث د ي ه م ا إل ى  “

ت ر اق ي ه ما ف إذ ا أر اد الم ن ف ق  أن ي ن ف ق  ات س ع ت  عليه الد ر ع  ح ت ى ي ق ع  على ب ن ان ه 

أ ث ره وإذ ا أر اد  البخيل  أن ي ن ف ق  ق ل ص ت  ك ل  ح ل ق ة  م و ض ع ه ا حتى أ خ ذ ت  وي ع ف و  

رجاله ثقات, إسناده صحيح // “ ت ر ق وت ه أو ب ع ن ق ه   // 

قال أبو هريرة فأشهد على رسول اهللا أني رأيته يقول بيده وهو يوسعها فال 

 يتسع

 قوله في مثل الدنيا

أبي عاصم حدثنا محمد بن الحسن حدثناأخبرنا ابن  - 269  

أبو حذيفة حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن عن عتى عن أبي بن كعب 

 قال قال رسول اهللا

ض ر ب  الد ن يا م ثال  البن  آدم  ف ل ي ن ظ ر  م ا ي خ ر ج  من بن آدم وإن ق ز ح ه و م ل ح ه  “

عرف محمد بن الحسن وبقية رجاله ثقاتإسناده لم أ// “ ف ل ي ن ظ ر  إلى م ا ي ص ي ر    

// 

 قوله في مثل المرأة

حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا حدثنا داود بن حماد بن الفرافصة حدثنا أبو  - 270

 عاصم عن ابن عجالن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  ام ت ه ت ك س ر ه وإن  ت س ت م ت ع  به  إن م ا م ث ل  الم ر أ ة  ك م ث ل  الض ل ع  إن  ت ح ر ص  ع ل ى إق 

إسناده رجاله ثقات// “ ت س ت م ت ع  ب ه وفيه  ع و ج    // 
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 قوله في األئم ة ي ت قاح مون  ت ق اح م  الق ر دة

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن زكريا حدثنا محمد بن كثير حدثنا ضمام بن  - 271

ن رضي اهللا عنهما قال قال إسماعيل عن أبي قبيل عن معاوية بن أبي سفيا

 رسول اهللا

ي ك ون  م ن ب عد ي أئم ة  يق و ل و ن  ال ي ر د  ع ل ي ه  ق ول هم ي ت ق اح م و ن  ف ي الن ار كما  “

إسناده رجاله ثقات// “ ي ت ق اح م  الق ر د ة    // 

 قوله في كثرة األمم

اود أبو أيوب حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا سليمان بن د - 272

حدثنا علي بن عامر قال سمعت أبا إسحاق الهمذاني يقول حدثنا عمرو بن 

 ميمون األودي حدثنا عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا

م ا أ ن ت م  في األ م م  إال  ك ش ع ر ة  س و د اء  في ج ل د  ث و ر  أ ب ي ض  أ و  ك ش ع ر ة  ب ي ض اء  في  “

إسناده ضعيف والحديث صحيح // “ أ س و د  ول ن  ي د خ ل  الجن ة  إال  م ؤ م ن  ج ل د  ث و ر  

 // بطرقه األخرى

 “ . . . .  ما م ن ق وم  ج ل س وا مجلسا “ قوله

حدثنا محمد بن أبان حدثنا حمدون بن سلم الواسطي حدثنا الفضل بن  - 273

 جابر قال قال رسول عنبسة عن يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن

 اهللا

ما ج ل س  ق وم  مجلسا  ف ت ف ر ق وا ول م ي ص ل و ا على النبي إال  ك أ ن م ا ق ام وا ع ن أ ن ت ن   “

إسناده حسن// “ م ن  الج ي ف ة    // 

البق رة  س نام  الق رآن و ذ ر و ت ه“ قوله   “ 

د بنحدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر حدثنا محم - 274  

عبد األعلى حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار قال 

 قال رسول اهللا

“  إسناده فيه مجهول// “ البق رة  س نام  الق رآن و ذ ر و ت ه   // 

 الرجل هو ابو عثمان وليس بالنهدي
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 “ . . . م ث ل  ال ذ ي  ي ص ل ي و ر أ س ه م ع ق وص  “

بن محمد بن زكريا حدثنا محمد بن بكير حدثنا ابن وهب حدثنا عبد اهللا  - 275

 عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد اهللا

 عن كريب عن ابن عباس قال سمعت رسول اهللا يقول

“  إسناده // “ م ث ل  ال ذ ي  ي ص ل ي و ر أ س ه م ع ق وص  ك م ث ل  ال ذ ي ي ص ل ي وه و  م ك ت و ف  

 // رجاله ثقات

م ث ل  ال ذ ي  ي ع ل م  الن اس  الخ ي ر  و ي ن س ى ن ف س ه  “ ذكر قوله  “ 

حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو مسعود حدثنا النفيلي حدثنا موسى  - 276

 بن أعين عن ليث عن صفوان بن محرز عن

 جندب قال قال رسول اهللا

“  م ث ل  م ص ب اح  ي ض ي ء  ل لن اس  م ث ل  ال ذ ي  ي ع ل م  الن اس  الخ ي ر  و ي ن س ى ن ف س ه  

إسناده ضعيف// “ وي ح ر ق  ن ف س ه    // 

م ث ل  ر ج ل  ال يق ول آمين“ ذكر قوله   . . . “ 

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة - 277

وحدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا زنيج قاال حدثنا جرير عن ليث عن كعب عن 

 أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  فقال الذي خ ل ف ه آمين “ غ ي ر  ال م غ ض و ب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال ين “ ذ ا قال  اإلمام  إ

الت قت آمين  أهل  الس ماء  وأهل األرض وغ ف ر  اهللا  ل لعبد  م ا ت ق د م  م ن ذ ن ب ه وم ا 

ر ع و ا س ه ام ه م  ف خ رج ت  ت أ خ ر  وم ث ل  ر ج ل  ال يقول  آمين ك ر ج ل  غ ز ا م ع  ق وم  ف أ ق 

س ه ام هم ولم ي خ ر ج س ه م ه فقال م ا ل سه مي لم ي خ ر ج  قالوا إن ك  ل م ت ق ل  آمين 

إسناده ضعيف// “   // 

م ث ل  الم ص ل ي الذي ي ن ق ر  ف ي سجوده كمثل  الج ائع“ ذكر قوله   “ 

لوليد بنأخبرنا أبو يعلى حدثنا داود بن رشيد حدثنا ا - 278  

مسلم عن شيبة بن األحنف األوزاعي سمع أبا سالم األسود يقول أخبرني 

أبو صالح األشعري أن أبا عبد اهللا األشعري حدثهم أن رسول اهللا أبصر رجال ال 
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 يتم ركوعه وال سجوده فقال

“  ص ل ي وال ي تم  ل و  م ات  ع ل ى م ا ه و  عليه ل م ات  ع لى غ ير  م ل ة  م حم د  م ث ل  ال ذ ي ي 

الر ك وع  والس ج ود  ك م ث ل  الج ائ ع ال ي أ ك ل  إال  الت م ر ة  أو الت م ر ت ي ن  ال ي غ ن يان  عنه ش ي ئا  

إسناده ال بأس به// “   // 

قال أبو صالح فلقيت أبا عبد اهللا األشعري فقلت من حدثك هذا الحديث فقال 

الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص حدثني أمراء األجناد خالد بن 

 أنهم سمعوه من رسول اهللا

 “ . . .  م ثل  الع ب د  الم ؤ من  ح ين  ت ص يب ه الح م ى“ قوله

حدثنا إسحاق بن إبراهيم البزار حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا  - 279

بن عبد ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبيد اهللا 

الرحمن بن السائب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه قال 

 قال رسول اهللا

الع بد  الم ؤ م ن  خ ي ر  ت ص ي ب ه الح م ى والو ع ك  م ثل  الحديد ي ل ق ى في الن ار  ف ي ذ ه ب   “

إسناده رجاله ثقات// “ خ ب ث ه ا وي بق ى ط ي ب ها   // 

“ قوله  ض ر ب  صراطا  مستقيما  إن  اهللا   “ 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي  - 280

حدثنا بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن 

 النواس بن سمعان الكالبي عن رسول اهللا قال

“  س و ر ان  له م ا أبواب  م ف ت ح ة  ض ر ب  اهللا  صراطا  م س تقيما  وع ل ى ك ن ف ي  الص ر اط  

// “ وعلى األ ب و اب  س ت ور  ود اع  ي د ع و م ن فوقه واهللا ي د ع و إلى د ار  الس الم 

 // إ سناده ال بأس به

 “  ما الد ن ي ا في اآلخ ر ة إال ك ر ج ل  و ض ع إص ب ع ه في الي م “ قوله

ر حدثنا ابن إدريس ووكيع قاال حدثنا أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا أبو بك - 281

 إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن

 أبي حازم عن المستورد أخي فهر قال قال رسول اهللا
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“  “ ما الد ن ي ا في اآلخ ر ة إال ك م ا ي ج ع ل  أحد ك م إص ب ع ه في الي م  ثم لي ن ظ ر ب م  ي ر ج ع  

إسناده رجاله ثقات//   // 

 م ن د ن ي اكم ف يما م ض ى إال  ك ما غ ب ر  م ن ي و م كم هذال م  ي ب ق “ قوله   “ 

 أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا ابن كاسب حدثنا ابن - 282

أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن رجل سمع ابن عمر 

 يقول ذكرت النبي بموضعي هذا نظر إلى الشمس كهيئتها صاخ فقال

“   إنه ل م  ي ب ق  م ن د ن ي اكم ف ي ما م ض ى منها إال  ك ما غ ب ر  م ن ي و م كم !أ ي ه ا الن اس  

إسناده ضعيف// “ هذا في م ا غ ب ر  منه   // 

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عيسى بن  - 283

إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال 

 رسول اهللا

“  إسناده منقطع// “ إن ه ل م  ي ب ق  م ن الد ن ي ا إال  ك ما ب ق ي  م ن  ي و م كم هذا   // 

 قوله في س و ء الخلق

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا أبو داود حدثنا  - 284

 النضر بن معبد أبو قحذم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  إسناده ضعيف// “  س و ء  الخ ل ق  ي ف س د  الع م ل  كما ي ف س د  الخ ل  الع س ل  إن   // 

 قوله في األنصار

حدثنا عبد اهللا بن محمد حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد  - 285

 الرحمن بن الغسيل حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول اهللا فقال

“  إن  الن اس  ي ك ث ر و ن  و ت ق ل  األنصار ح ت ى ي ك و ن و ا ف ي الن اس  ب م ن ز ل ة  ف ! أم ا ب ع د  

إسناده رجاله موثقون// “ الم ل ح  في الط ع ام   // 

 حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا  286

عن أبيه خارجة عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن خارجة بن زيد 

 أبي حميد الساعدي قال سمعت رسول اهللا يقول

“  إسناده ضعيف// “ إن  ل ك ل  ن ب ي  ع ي ب ة  وإن  ع ي ب ت ي هذ ا الح ي  م ن  األنصار   // 
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 “  اإليمان  يأر ز  إلى الم د ين ة  كما تأر ز  الح ي ة  إلى ح ج ر ها“ قوله

 إسماعيل بن أبي أويس حدثنا كثير بن عبد حدثنا علي بن جبلة حدثنا - 287

 اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قال

إن  الد ي ن  ل ي أر ز  إلى الح ج از كما تأر ز  الح ي ة  إلى ح ج ر ها ول ي ع ق ل ن  الد ي ن  م ن  “

ضعيفإسناده // “ الح ج از  م ع ق ل  األ ر و ي ة  من ر أ س  الج ب ل   // 

 “  ت ت ه اف ت ون في الك ذ ب  ت هاف ت  الف ر اش  في الن ار “ قوله

حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن أيوب حدثنا مسلمة بن علقمة  - 288

 حدثنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب

وحدثنا غيره عن قيس بن حفص حدثنا مسلمة عن داود بن أبي هند عن 

 قال قال  وليس في حديث أحمد بن أيوب الزبرقان الزبرقان عن النواس 

 رسول اهللا

م ا ل ي أ ر اك م ت ه اف ت ون في الك ذ ب  ت هاف ت  الف ر اش  في الن ار  ك ل  الك ذ ب م ك ت و ب  ال  “

إسناده ضعيف// “ م ح ال ة  إال  أن ي ك ذ ب  الر ج ل  في الح ر ب  فإن  الح ر ب  خ د ع ة    // 

عن ن ق ر ة الغ ر اب وع ن افت ر اش  الس ب ع“  النبي نهي  “ 

 حدثني حباب التستري حدثنا عثمان التومني حدثنا - 289

 سالم حدثنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه قال نهى النبي

“  إسناده فيه جهالة// “ عن ن ق ر ة الغ ر اب وافت ر اش  الس ب ع   // 

ن  ع ب د  المسجد  ل ل ص الة  إال  ت ب ش ب ش  اهللا  ب ه ال ي و ط “ قوله   “ 

 حدثنا إسحاق بن أبي حسان األنماطي حدثنا دحيم حدثنا - 290

ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن 

 أبي هريرة أن رسول اهللا قال

“  ة  والذ ك ر  إال  ت ب ش ب ش  اهللا  ع ز  و ج ل  ب ه  ال ي و ط ن  ر ج ل  م س ل م  المساج د  ل ل ص ال

// “ حين  ي خ ر ج  م ن ب ي ته كما ي ت ب ش ب ش  أهل  الغ ائب  ب غ ائ ب هم إذ ا ق د م  ع ل ي هم 

 // إسناده رجاله ثقات

م ث ل  ال ذ ي ي س م ع  الح ك م ة  ف ال ي ح د ث  إال  ب ش ر  م ا س م ع “ قوله   “ 
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حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا عبد األعلى بن حماد حدثنا  - 291

 حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن

 خالد عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

م ث ل  ال ذ ي ي ج ل س  ف ي س م ع  الح ك م ة  ث م  ال ي ح د ث  إال  ب ش ر  م ا ي س م ع  ك م ثل  ر ج ل   “

 ر اع يا  ف ق ال يا ر اعي أ ج ز ر ن ي ش اة  م ن غ ن م ك  فقال له اذ ه ب  ف خ ذ  ب أ ذ ن  خ ي ر  أ ت ى

إسناده ضعيف// “ ش اة  ف ذ ه ب  فأخ ذ  بأ ذ ن  ك ل ب  الغ ن م   // 

ز ه رات  الد ن ي ا و ز ي ن ت ه ا ون ع م  صاحب  المال“ قوله في   “ 

“ قوله ل ون  ب أ ل س ن ت ه م  ك م ا ي أ ك ل  الب ق ر  م ن  األ ر ض  ي ك و ن  ق و م  ي أ ك   “ 

حدثنا أبو يحيى حدثنا محمد بن مهران حدثنا يعلى عن أبي حيان عن  - 292

مجمع قال كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يدي حاجته كالما 

 ما كنت يتحدث به الناس حتى إذا فرغ قال له أبوه فرغت يا بني قال نعم قال

فيك أزهد مني وال كنت من حاجتك أبعد مني منذ سمعت كالمك هذا 

 سمعت رسول اهللا يقول

“  “ ي ك و ن  في آخ ر  الز م ان  ق و م  ي أ ك ل ون  الد ن ي ا ب أ ل س ن ت ه م  ك م ا ي أ ك ل  الب ق ر  م ن  األ ر ض  

إسناده رجاله ثقات//   // 

“ قوله ت ق ى الت مر  م ن الح ث ال ة  ل ت ن ت ق ن  كما ي ن   “ 

حدثنا عبدان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى عن  - 293

يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن 

 النبي قال

“  ي ب ق ي ن  ش ر ار ك م ل ت ن ت ق ن  كما ي ن ت ق ى الت مر  م ن الح ث ال ة  ف ل ي ذ ه ب ن  خ ي ار ك م  و ل 

إسناده ال بأس به// “ ف م و ت و ا إن  اس ت ط ع ت م    // 

ع ي ن ي الد ج ال“ قوله في   “ 

أخبرنا إسحاق بن أحمد حدثنا محمد بن مهران الجمال حدثنا وهب بن  - 294

جرير حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد اهللا بن أبي الهذيل عن عبد 

ى عن عبد اهللا بن خباب عن أبي بن كعب قال قال النبيالرحمن بن أبز  
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“  إسناده رجاله موثقون// “ إن  إح د ى ع ي ن ي  الد ج ال ك أ ن ه ا ز ج اج ة  خ ض راء    // 

أبي بكر رضي اهللا عنه“ قوله في   “ 

 حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا نصر بن علي حدثنا - 295

ي يزيد بن معن حدثني عبد اهللا بن سهيل عبد المؤمن بن عباد العبدي حدثن

عن رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى أن رسول اهللا قال ألبي بكر رضي 

 اهللا عنه

“  إسناده ضعيف// “ إن  ل ك  ع ن د ي ي دا  ب من ز ل ة  ق ميص ي م ن  ج س د ي   // 

ال ت س ت ض ي ئ و ا ب ن ار  الش ر ك “ قوله   “ 

بد اهللا حدثنا محمد بن بكير حدثنا هشيم عن العوام حدثنا محمد بن ع - 296

 بن حوشب عن األزهر بن راشد قال كان أنس إذا

حدثهم بحديث ال يدرون ما هو أتوا الحسن فيفسره لهم فحدثهم يوما أن 

 النبي قال لهم

 “ ال ت س ت ض ي ئ و ا ب ن ار  الش ر ك  وال ت ن ق ش و ا في خ و ات ي م ك م ع ر ب ي ا  “

م يدروا ما ذلك فأتوا الحسن فقالوا إن أنسا حدثنا اليوم حديثا ال ندري ما فل

 قال قال وما حدثكم قالوا حدثنا أن رسول اهللا قال

 “ ال ت س ت ض ي ئ و ا ب ن ار  الش ر ك  وال ت ن ق ش و ا في خ و ات ي م ك م ع ر ب ي ا  “

م ك مال ت ن ق ش و ا في خ و ات ي “ فقال الحسن نعم أما قوله   

“ ع ر ب ي ا  ال ت س ت ض ي ئ و ا ب ن ار  “  يقول ال تنقشوا في خواتيمكم محمد وأما قوله 

فإنه يقول ال تستشيروا المشركين في شيء من أموركم قال “ الش ر ك  

 وتصديق ذلك في كتاب اهللا عز وجل ثم تال هذه اآلية

“  إسناده // “ ة  م ن  د و ن ك م  ال  ي أ ل و ن ك م  خ ب اال  يا أي ه ا ال ذ ي ن  آم ن وا ال ت ت خ ذ وا ب ط ان 

 // ضعيف

إن ما أنا والد ن ي ا ك ر اك ب“ قوله   . . . “ 

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن  - 297

 المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن
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 علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا

ما ل ي ول لد ن ي ا إن ما م ث ل ي و م ث ل  الد ن ي ا ك م ث ل  ر اك ب  قال في ظ ل  ش ج ر ة  في  “

إسناده رجاله موثقون// “ يوم  حار  ث م  ر اح  و ت ر ك ه ا   // 

 حدثنا عبد اهللا بن محمد بن قحطبة حدثنا عبد اهللا بن - 298

اب عن عكرمة عن ابن عباس عن معاوية حدثنا ثابت بن يزيد عن هالل بن خب

إسناده رجاله ثقات// النبي نحوه   // 

ه ل  أ ن ت م  ت ار ك ي  ل ي أ م ر اي “ قوله   “ 

 روي عن عوف بن مالك قال قال النبي - 299

“  هكذا ذكره ناقصا // “ . . . ه ل  أ ن ت م  ت ار ك ي  ل ي أ م ر اي  فإن ما م ث ل ك م و م ث ل ه م 

دبدون السن  // 

 “ . . . .  الم ؤ م ن  ل ل م ؤ م ن  كالب ن ي ان “ قوله

أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا هارون بن بشير القطان حدثنا  - 300

أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد اهللا عن أبيه عن جده أبي موسى قال قال 

 رسول اهللا

“  إسناده رجاله ثقات غير // “  ب ع ضا  الم ؤ م ن  ل ل م ؤ م ن  كالب ن ي ان  ي ش د  ب ع ض ه 

 // هارون بن بشير القطان فلم أجد له ترجمة

م ث ل ه ما ك م ث ل  الس م ع  والب ص ر “ قوله ألبي بكر وعمر   “ 

حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الوليد  - 301

 يعني -بن الفضل العنزي حدثنا ابن إدريس 

 عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال قال رسول اهللاعم عبد المن  

“  إسناده // “ إن  أبا بكر  وع مر م ن  اإلسالم  بمنزل ة  الس م ع  والب ص ر  م ن  اإلن سان  

 // ضعيف

 “  إن  اهللا عز  وج ل  ي ب غ ض  الب ل ي غ  م ن  الر ج ال  ال ذي ي ت خ ل ل  ب ل س ان ه“ قوله

حدثنا محمد بن العباس حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمر بن علي بن  - 302

مقدم حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو 
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 قال قال رسول اهللا

“  / /“ إن  اهللا ي ب غ ض  الب ل ي غ  م ن  الر ج ال  ال ذي ي ت خ ل ل  ب ل س ان ه كما ي ت خ ل ل  األ ب اقر  

 // إسناده رجاله موثقون

 “  م ث ل  الر ج ل  ال ذ ي ي ك ون  على س ن ة  ث م  يف ار ق ه ث م  ي ع ود “ قوله

حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن  - 303

العالء حدثنا نصر بن خزيمة بن جنادة أخبرني أبي عن نصر بن علقمة عن 

ن بن عائذ قال قال أبو أمامة الباهلي قال رسول اهللاأخيه عن عبد الرحم  

م ث ل  الر ج ل  ال ذ ي ي ك ون  على س ن ة  من اإلسالم ث م  يف ار ق ه ث م  ي ن د م  ف يت وب   “

ك ب عير  كان  ي عق ل ه أ ه ل ه ف ي ن ف ر  منهم مر ة  ث م ع ق ل وه وأ ح س نو ا إليه كما ك ان وا 

إسناده فيه من لم أعرفه// “  أول م ر ة يفع ل ون  به  // 

 “ . . .  م ثل  الم س ل مين في الك ف ار“ قوله

حدثنا بنان بن أحمد القطان حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عبيد اهللا بن  - 304

عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق حدثنا عمرو بن ميمون قال 

ل اهللاسمعت عبد اهللا بن مسعود يقول قال رسو  

م ث ل  الم س ل م ي ن  يوم  الق يامة  في الك ف ار  ك م ثل  الش ع ر ة  الب ي ض اء في الث و ر   “

إسناده رجاله ثقات// “ األ س و د  أو الش ع ر ة  الس و د اء  في الث و ر  األ ب ي ض    // 

 “  م ن  الق ر ف  ت ل ف “ قوله

لرحمن بن سالم حدثنا عبد اهللا بن معاذ أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد ا - 305

الصنعاني عن معمر عن يحيى بن عبد اهللا عن فروة بن مسيك قال قلت يا 

رسول اهللا إن عندنا أرض يقال لها أبين هي أرض ريفنا وأرض ميرتنا وهي 

 شديدة الوباء فقال

“  إسناده فيه مستور// “ د ع ه ا فإن  م ن  الق ر ف  ت ل ف    // 

 م ح ب ة  اهللا  ع ب د ه“قوله في   “ 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة عن عمارة بن  - 306

غزية أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه عن محمود ابن لبيد بن عقبة بن رافع 
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 أن النبي قال

“  أ ح د ك م م ريض ه الم اء  إن  اهللا  ع ز  و ج ل  إذ ا أ ح ب  ع ب دا  ح م اه  الد ن ي ا كما ي ح م ى  

إسناده ضعيف// “ ل ي ش ف ى   // 

األه ل  والم ال  والع م ل“ تمثيله في   “ 

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا الحوطي حدثنا أبو عمر وعثمان بن سعيد  - 307

بن كثير بن دينار حدثنا عبد اهللا بن عبد العزيز عن أخيه محمد بن عبد العزيز 

 عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي قالعن ابن شهاب عن عروة  

“  إن ما م ث ل  أ ح دك م  و م ث ل  أه ل ه  وم ال ه وع م ل ه ك ر ج ل  ل ه  ث الث ة  إخ و ة  ! ي ا أي ه ا الن اس  

فقال  أل خيه الذي هو م ال ه حين ح ض ر ته الوف اة  ون ز ل به الموت  ماذ ا ع ن د ك فق د  

رى فقال له أخوه الذي هو م ال ه م ال ك  عندي غ ن اء  مالك  ع ن د ي إال  ن ز ل  بي ما ت 

 ما د م ت  حي ا  ف خ ذ  م ن ي

اآلن  ما أر د ت  فإن ي لو ف ار ق ت ك سي ذ ه ب  بي إلى ك ل  م ذ ه ب  غ ير م ذ ه ب ك 

فأي  أخ  ت ر و ن ه وسي أخ ذ ني غ ي ر ك فالتف ت النبي  فقال هذ ا أخ و ه الذي هو م ال ه 

ث م  قال ألخيه الذي هو أه ل ه ق د  ن ز ل  ب ي  ! قالوا ال ن س م ع  طائال  يا رسول  اهللا 

الموت  وح ض ر  ما ت رى فماذ ا ع ن د ك  م ن  الغ ن اء قال غ ن اي ع نك  أن أ م ر ض ك  وأ ق وم  

وك ف ن ت ك  ث م  ح م ل ت ك  في الحام ل ين عليك  وأ ع ي ن ك  فإذا م ت  غ س ل ت ك  وح ن ط ت ك  

وش ي ع ت ك  أ ح م ل ك  م ر ة  وأم ي ط  أخرى ثم أرج ع  عنك وأ ث ن ي بخير  عند  م ن  س أ ل ن ي 

 فقال النبي للذي هو أه له أي  أخ  ت ر و ن  هذا قالوا ال نسمع طائال يا رسول اهللا

ك وماذا ل د ي ك  قال أ ش ي ع ك إلى ق ب ر ك  ثم قال ألخيه الذي هو ع م ل ه ماذا عند 

فأ ون س  و ح ش ت ك وأكون  م ع ك  وأ ج اد ل  ع ن ك  وأ ق ع د  في ك ف ت ك  وأ ن ت ق ل  ب خ ط اي اك  

فقال رسول اهللا أي  أخ  ت ر و ن  الذي هو ع م ل ه فقالوا خ ي ر  أخ  يا رسول اهللا قال 

فإسناده ضعي// “ فاألمر  هكذا   // 

 حدثنا البزار حدثنا أحمد بن جميل المروزي حدثنا النضر - 308

بن شميل حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير 

 قال قال رسول اهللا
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“  إسناده رجاله ثقات// “ م ث ل  الر ج ل  والم و ت  ك م ث ل  ر ج ل  ل ه ث الث ة  أ خ ال ء    // 

ن الحكم الخياط حدثنا عبدة بن عبد الرحيم حدثنا ابن وحدثنا يوسف ب - 309

 وهب عن حيوة عن ابن عجالن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اهللا قال

م ث ل الر ج ل  وم ال ه وأ ه ل ه وع م ل ه ك م ث ل  ر ج ل  له  أصحاب  ث الث ة  فقال أحد هم أن ا  “

ج ر ة  وقال اآلخر أن ا م ع ك  ما د م ت  ح ي ا  فإذا م ت م ع ك  حي ا  وم ي ت ا  ح ت ى أ ب ل غ  بك الش   

فار ق ت ك  وقال اآلخر أن ا م ع ك  ح ي ا  و م ي تا  ال أ ف ار ق ك  فأم ا ال ذ ي م ع ه ما دام ح ي ا  فهو 

مال ه وأما ال ذ ي م ع ه حتى ي ب ل غ  الش ج ر ة  فهو أهل ه هم م ع ه حتى يبل غ به 

إسناده رجاله // “ والقبر  وأما الذي م ع ه ح ي ا  و م ي تا  ال أف ار ق ه فهو ع م ل ه الشجرة  

 // ثقات

أبي بكر وعمر م ث ل هما من المالئكة“ قوله في   . . . “ 

حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا  - 310

سعيد بن عجالن عن سعيد أبو عامر العقدي حدثنا رباح بن أبي معروف عن 

 بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال ألبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما

 أال  أ خ ب ر ك م ا بم ثل كما من  المالئكة وم ثل كما في األنبياء أما م ث ل ك يا أبا بكر في “

م  عليه المالئكة م ثل  م يكائيل  ي ن ز ل  بالر ح م ة  وم ث ل ك  في األنبياء مثل  إبراهي

ف م ن  ت ب ع ن ي  ف إن ه  م ن ي  و م ن  “ السالم إذ  ك ذ ب ه ق و م ه وص ن ع وا به ما ص ن ع وا فقال 

وم ث ل ك  يا ع مر في الم الئ كة  مثل  ج بريل  ي ن ز ل  “ ع ص ان ي  ف إن ك  غ ف و ر  ر ح ي م  

ر ب  ال ت ذ ر  ع ل ى “ ياء  كمثل  ن وح  قال بالش د ة  والب أ س  والن ق م ة  ومثل ك  في األ نب

إسناده ضعيف// “ األر ض  م ن  الك اف ر ي ن  د ي ارا    // 

الناس“ قوله في   “ 

 حدثنا إبراهيم بن أسباط حدثنا إبراهيم بن الحسن - 311

األنطاكي حدثنا بقية عن صدقة بن عبد اهللا عن أبي وهب عن مكحول عن 

 اهللاأبي أمامة قال قال رسول  

الن اس  ك ش ج ر ة  ذ ات  ج ن ى وي و ش ك  أن  ت ع ود  ك ش ج ر ة  ذ ات  ش و ك  إن  ن اق د ت ه م   “

قالوا يا رسول اهللا “ ن اق د وك  وإن  ت ر ك ت ه م ل م  ي ت ر ك وك  وإن  ه ر ب ت  م ن ه م  ط ل ب وك  
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إسناده // “ ي و م  ف ق ر ك  ت ق ر ض ه م م ن  ع ر ض ك  ل “ وكيف المخرج من ذلك قال 

 // ضعيف

 حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد بن - 312

عبد الصمد حدثنا عبد اهللا بن يزيد الدمشقي حدثنا صدقة بن عبد اهللا عن 

إبراهيم بن مرة ويونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

 عن النبي قال

“  ج ل  بالر و اح  إل ى الج م ع ة  ك م ث ل  ال ذ ي ي ه د ي الب د ن ة  وال ذي ي ل ي ه  م ث ل  ال ذ ي ي ع 

إسناده ضعيف والحديث صحيح// “ ك م ث ل  ال ذي ي ه د ي الد ج اج ة ث م  ك الب ي ض ة    // 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بندار حدثنا وهب بن - 313

 يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اهللا جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن

 عن عقبة بن عامر قال قال النبي

م ث ل  الذي ي ع م ل  الس ي ئ ات  ث م  ي ع م ل  الح س ن ات  ك م ث ل  ر ج ل  عليه د ر ع  ض ي ق ة  ق د  “

إسناده // “  خ ن ق ت ه  فك ل م ا ع م ل  ح س ن ة  انف ك ت  ح ل ق ة  ح ت ى ي خ ر ج  إلى األر ض 

 // رجاله ثقات

قال أبو عبد اهللا محمد بن يحيى وحدثناه أبو مسعود حدثنا علي بن المديني 

 حدثنا وهب بن جرير

 حدثنا عمر بن سهيل حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد بن - 314

برد حدثنا يحيى بن صالح حدثنا شيخ من السكون قال سمعت مالك بن أدى 

بشير يقول قال رسول اهللايقول سمعت النعمان بن   

ل م ي ب ق  من الد ن ي ا إال  م ثل  الذ ب اب  يم ر  في حوها فاهللا اهللا  في إخوان كم من  “

إسناده ضعيف فيه مجهول// “ أهل  الق ب ور فإن  أعمال ك م ت ع ر ض  ع ل ي هم   // 

 “ ذكر  م ثل  المؤمن “

عاصم بن علي حدثنا أخبرنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا  - 315

 المسعودي عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن

 أبيه قال قال النبي
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م ث ل  الم ؤ م ن  م ث ل  الخ ام ة  م ن  الز ر ع  ي ف ي ؤ ها الر ي اح  وت ع د ل ها م ر ة  حتى ي أت ي ه أج ل ه  “

 ال ي ق ل ه ا شيء  ح ت ى ي ك ون  ومثل  الكاف ر  مثل  األ ر ز ة الم ج ذ ية  على أ ص ل ه ا

إسناده فيه المسعودي وقد اختلط والحديث صحيح// “ إنجعاف ها مرة  واحدة    // 

 “  ذكر الصلوات الخمس“

حدثنا ابن رستة حدثنا العباس النرسي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا  - 316

 األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“  ل  الص لوات  الخ م س  ك مثل  ن ه ر  ج ار  على باب  أحد ك م ي غ ت س ل  منه كل  يوم  مث

إسناده رجاله ثقات ولكنه شاذ// “ خمس  م ر ات  فماذا ي ب ق ي ن  م ن  د ر ن ه    // 

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا ابن نمير حدثنا أبو بكر بن - 317

 بن بشير قال سمعت رسول اهللا عياش عن المغيرة عن الشعبي عن النعمان

 يقول

م ثل  الق ائ م  على ح د ود  اهللا  والم د اه ن  في ح د ود  اهللا  مثل  ث الث ة  ن ف ر  ج ل س وا  “

في س فين ة  أحد ه م في ص د ر ها واآلخر  في أس ف ل ها واآلخر  في و سط ها فجعل 

ر ف ت غ ر ق ن ا وقال اآلخر د ع ه ف إن ما غ ر ق  ي ح ف ر ها بف اس  معه فقال الذي ي ل ي ه  ال ت ح ف 

إسناده حسن والحديث صحيح// “ ن ف س ه   // 

حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن أنس 

 عن أبي موسى األشعري عن النبي قال

“ ع م ها ط ي ب  ور يح ها ط ي ب  وم ثل   م ثل  الم ؤ م ن  الذي ي ق ر أ  الق رآن  ك مثل األ ت ر ج ة  ط 

الم ؤ م ن  ال ذ ي ال ي قر أ  الق رآن  كمثل  الت م ر ة  ط ع م ها ط ي ب  وال ر ي ح  ل ها ومثل  الف اج ر  

الذ ي ي ق ر أ  الق رآن  ك مثل الر يح ان ة  ر يح ها ط ي ب  وط ع م ها م ر  وم ثل  الف اج ر  ال ذ ي ال 

إسناده صحيح// “ الق رآن  كمثل  الح ن ظ ل ة  ط ع م ها م ر  وال ر ي ح  ل ها ي قر أ    // 

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا أحمد الدورقي ح - 319

وحدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا أبو مسعود قاال حدثنا أبو داود حدثنا 

 عمران عن قتادة عن عبد ربه عن

ل اهللا قالأبي عياض عن عبد اهللا بن مسعود أن رسو  
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إي اك م و م ح ق ر ات  الذ ن وب  ف إن ه ن  ي ج ت م ع ن  ع لى الر ج ل حت ى ي ه ل ك ن ه وأن  رسول   “

اهللا ض ر ب  ل ه ن  مثال  ك مثل  ق و م  ن ز ل وا بأ ر ض فالة  فح ض ر  صنيع  القوم فجعل  الر ج ل  

ي د  حتى ج مع وا من ذلك س وادا  ثم أج ج وا نارا  ي ج يء  بالع ود والر ج ل  ي ج يء  بالع و 

إسناده حسن// “ فأ ن ض ج ت  ما ق ذ ف  فيها   // 

 حدثنا عبدان حدثنا أبو بكر بن خالد حدثنا عبدة ح - 320

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف 

 األزرق حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع

ن عمر قال قال رسول اهللاعن اب  

م ثل  الم ن اف ق  مثل  الش اة  الع ائرة  بين  الغ ن م ين ت ع ي ر  إلى هذه م ر ة  وإلى هذه  “

إسناده رجاله ثقات// “ م ر ة  ال ت د ر ي أهذه ت ت ب ع  أم هذه   // 

حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب حدثنا أحمد بن بديل حدثنا أبو  - 321

عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر عن ابن عمر قال قال رسول اهللامعاوية   

مثل  ال مناف ق  مثل  الش اة  بين  الرعيت ي ن إن  جاءت  إلى هذه  الغ نم  ن ط ح ت ها وإن   “

إسناده رجاله ثقات// “ ج اء ت  إلى هذه  الغ نم ن ط ح ت ها   // 

كريب حدثنا عبد الرحمن  حدثنا يحيى بن عبد اهللا السكوني حدثنا أبو  322

بن شريك حدثني أبي عن األعمش عن خيثمة عن عبد اهللا بن عمرو عن 

 النبي قال

م ثل  الذي ي ج ل س  ع لى ف راش  الم غ ي ب ة  ك مثل  الذي ي ن ه ش ه األ س او د  يوم   “

إسناده فيه من لم أعرفه// “ الق يام ة    // 

 حدثنا أبي حدثنا شريك مثلهأخبرنا أبو يعلى حدثنا سفيان بن وكيع  

 حدثنا إسحاق حدثنا أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر  323

 عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال

مثل  الق رآن  ك م ثل  اإلبل  الم ع ق ل ة ان  ت ع اه د ه ا ص احب ها بع ق لها أ م س ك ها عليه  “

إسناده صحيح// “ وإن أ طلق ع ق ل ه ا ذ ه ب ت    // 

 أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده عن  324
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 أبي موسى قال قال رسول اهللا

م ثل  البيت  الذي ي ذ ك ر  اهللا  فيه والبيت  الذي ال ي ذ ك ر  اهللا فيه م ثل  الحي   “

إسناده صحيح// “ والم ي ت   // 

 بن عيسى الجوهري حدثنا ابن أبي الشوارب  حدثنا أبو أيوب سليمان 325

حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى 

 يقول قال رسول اهللا

م ثل  الج ليس  الص الح  مثل  العط ار ان  ال ي ح ذ ك ي ع ب ق بك من ريحه ومثل   “

إسناده // “ عبق بك من ر يحه الج ليس  الس وء مثل  الق ي ن  إن ال ي ح ر ق  ثياب ك ي 

 // رجاله ثقات

 حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا هارون بن بشير ح 326  

وحدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو مسعود قاال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن 

 عبد اهللا عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول اهللا

“  ثل  غ ي ث  أصاب  األرض  فكانت  منها مثل  ما ب ع ث ني اهللا  من اله د ى والع لم ك م 

طائفة  ق ب ل ت  الماء  ف أ ن ب ت ت  الك أل  والع ش ب  الكثير  وكانت  منها أج اد ب  قد أ م س ك ت  

 الم اء  ف نف ع اهللا  به الن اس  فش ر ب وا منها و ر ع وا وس قوا

 كذلك م ثلي وم ثل  من ف ق ه  وأص ابت  طائفة  أخرى إن ما هي ق ي ع ان  فال ت ن ب ت  ك أل

في د ين اهللا  ون ف ع ه م ا ب ع ث ني اهللا  به ف ع ل م  و ع ل م  و مثل  م ن  ل م  ي ر ف ع  بذلك رأسا  

إسناده صحيح ال بأس به// “ ول م  ي ق ب ل  ه دى اهللا  الذي أ ر س ل ت  به   // 

 بن آدم حدثنا زهير حدثنا عبدن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى - 327

 عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء

 قال قال رسول اهللا

“  إسناده ال // “ م ثل  ال ذي ي ع ت ق  ع ن د  الم وت  كم ثل  الذي ي ه د ي ب عد  ما ي ش ب ع  

 // بأس به

 حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا سهل ح - 328

نا يزيد بن زريع عن حسين المعلم وحدثنا الوشاء حدثنا أحمد بن عبدة حدث
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 عن عمرو بن شعيب حدثنا طاووس عن ابن

 عمر وعن ابن عباس عن النبي قال

م ثل  الذي ي ع ط ي الع طي ة  ث م  يرج ع  فيها ك مثل  الك ل ب  أ ك ل  حت ى إذا ش ب ع  ق اء   “

إسناده رجاله ثقات// “ ث م  ع اد  ف ي ق ي ئ ه   // 

مد بن أحمد بن تميم حدثنا محمد بن حميد حدثنا غياث بن حدثنا مح - 329

 عن أبي إسحاق عن الحسين بن علي رضي  وأثنى عليه خيرا المسيب 

 اهللا عنهما قال قال رسول اهللا

م ثل  الر ج ل الذي ي ص يب  المال  م ن الح ر ام ث م  ي ت ص د ق  به ل م  ي ت ق ب ل  منه إال ك ما  “

إسناده ضعيف// “ ن الز ان ية التي ت ز ن ي ث م  ت ت ص د ق  به ع لى الم ريض ي ت ق ب ل  م   

// 

 حدثنا عبدان حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن يحيى األبح عن ثابت  330

 عن أنس قال قال رسول اهللا

“  حسنإسناده // “ مثل  أ م ت ي ك م ثل  الم ط ر ال ي د ر ى أ و ل ه خ ير  أم  آخ ر ه   // 

 حدثني عبد اهللا بن عيسى المقرىء حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا  331

إسناده // هشام بن بالل حدثنا مالك عن الزهري عن أنس عن النبي بمثله 

 // فيه من لم يتضح لي حاله

 حدثنا عبدان حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري حدثنا حماد بن زيد  332

 عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول اهللا قالعن علي بن سويد بن منجوف  

“  “ م ثل  الم ؤ م ن  الق وي  ك مثل  الن خ ل ة  وم ثل  الم ؤ م ن  الض ع ي ف  ك م ثل  خامة ال زر ع  

إسناده رجاله ثقات//   // 

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الكريم بن  - 333

 أخبرني أسلم المكي حدثناهالل القرشي قال  

أبو الطفيل أنه رأى أبا ذر قائما على هذا الباب وهو ينادي أال من عرفني فقد 

 عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب أال وأنا أبو ذر سمعت رسول اهللا يقول

“  “ ر ق  م ثل  أه ل  ب ي ت ي م ثل  س ف ي ن ة ن وح  م ن  ر ك ب  ف يها ن ج ا و من  ت خ ل ف  ع ن ها غ 



 
 75   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

إسناده ضعيف//   // 

 حدثنا أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن عبيد اهللا بن الحسن بن كردي حدثنا  334

أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري عن عطاء مولى 

 أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا

“   ك م ثل ج راب  م ح ش و  يعني م سكا ي ف وح  م ثل  القرآن ل م ن  ت ع ل م ه ف ق ر أ ه وق ام  به

ر يح ه في كل مكان ومثل  م ن ت ع ل م ه ور ق د وه و في ج و ف ه كمثل ج راب  أ و ك ي  

إسناده ضعيف// “ ع لى م سك   // 

 حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا سهل حدثنا عبد اهللا بن المبارك عن  335

بن علي يحدث عن سعيد بن المسيب األوزاعي قال سمعت أبا جعفر محمد 

 عن ابن عباس عن النبي قال

“  // “ مثل  ال ذي ي ر ج ع  في ص د ق ت ه كالك ل ب  ي قيء  ثم ي ع ود  في ق ي ئ ه ف ي أك ل ه 

 // إسناده رجاله ثقات

أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان العطار حدثنا  - 336

 أن زيدا حدثه أنيحيى بن أبي كثير  

 أبا سالم حدثه أن الحارث األشعري حدثه أن رسول اهللا قال

 إن  اهللا  ع ز  و ج ل  أ م ر ن ي بخ مس كلمات  وأ م ر ك م أن ت عم ل وا ب ه ن  “

أو ل ه ن  أن ت عب دوا اهللا وال ت ش ر ك وا به شيئا  وإن  م ث ل  م ن  أش ر ك  باهللا ك مثل  ر ج ل  

ر ى ع بدا  م ن  خ ال ص  م ال ه بذ ه ب  أو و رق  فقال  هذه د ار ي وه ذ ا ع م لي اشت 

ف اع م ل  وأ د  إل ي  ف ج ع ل  العبد  ي عمل  وي ؤ د ي  إلى غ ير  س ي د ه ف أي كم ي س ر ه  أن يك ون  

 عبد ه كذلك

 ر ج ل  كانت معه ص ر ة  فيها وأ م ر ك م بالص الة وأ م ركم بالصيام وإن  م ثل  ذلك ك مثل 

م س ك  ومعه ع ص ابة  ك ل هم ي ع ج ب ه أن ي جد  ر ي ح ها وإن  الص ي ام  أطيب  عند اهللا م ن 

 ر ي ح  الم س ك 

وأم رك م بالص د ق ة  وأن  م ثل  ذلك ك مثل  ر ج ل  أ س ر ه الع د و  وق ام وا إليه فأ و ث ق وا ي د ه 

ال  ه ل  ل ك م  أن أ ف د ي  ن ف سي منكم قال ف جعل  ي ع ط ي ه م  الق ليل  إلى ع ن ق ه  فق



 
 76   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

 والك ثير  ل ي ف ك  ن ف س ه منهم

وأم رك م ب ذ ك ر  اهللا  ع ز  وج ل  كثيرا وإن  مثل  ذلك ك مثل  ر ج ل  ط ل ب ه العد و  س ر اعا  

 ن ف س ه فيه كذلك العبد  ال ي ح ر ز  في أ ث ره حت ى أ ت ى على ح ص ن  ح ص ي ن  ف أ ح ر ز 

إسناده رجاله ثقات// “ نفس ه من الشيط ان  إال بذكر  اهللا   // 

مثل الم ؤم نة  كمثل  غ ر اب  أ ب قع  في غ ربان  كثيرة“ قوله   “ 

حدثنا أبو بكر البزار وإبراهيم بن محمد بن الحسن قاال حدثنا محمد بن  - 337

حدثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير عمرو بن حنان حدثنا بقية 

إسناده حسن// بن مرة عن عائشة عن رسول اهللا   // 

 وحدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا أبو أمية الواسطي حدثنا يزيد بن  338

هارون حدثنا سعيد بن زربى عن الحسن عن ميمونة موالة النبي قالت قال 

 رسول اهللا

“  قلنا “  غ ر اب  أ ب قع  في غ ربان  كثيرة أو قال الغ ر اب  األ ع ص م مثل الم ؤم نة  كمثل 

إن  م ن ه ن  ما إن  أ ع ط ي ن  ل م ي ش ك ر ن  وإن  ل م “ أفتنا فيهن قال ! يا رسول اهللا 

إسناده ضعيف// “ ي ع ط ي ن  اشت ك ي ن    // 

 “  مثل الذي ال ي حسن  الغ سل “ قوله

من حدثنا أبو أمية الواسطي حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا حدثنا عبد الرح - 339

سعيد بن زربي عن الحسن عن ميمونة موالة النبي قالت قلت يا رسول اهللا 

 أفتنا في طهور الجنابة قال

ر و و ا أ صول  الش عر  ومثل  الذي ال ي حس ن  الغسل  منها كش ج ر ة  أص اب ها الماء   “

إسناده كسابقه// “ ها ن بت  وال ه ي ر و ي ت  من مكان  بعيد ف ال و ر ق   // 

 أخبرنا إبراهيم بن شريك األسدي حدثنا أحمد بن عبد اهللا - 340

ابن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن عطاء عن جابر قال قال 

 رسول اهللا

“  ق ع  م ر ة  وي ق و م  أ خ رى ومثل  مثل  الم ؤم ن  كمثل الس ن ب ل ة  ت ح ر ك ه ا الر ي اح  ب أ ر ض  ف ي 

إسناده فيه أبو بكر // “ الكاف ر ك مثل  األ ر ز ة أو األر زة ال ت زال  ق ائمة  حت ى ت ن ق ع ر 
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 // بن عياش فيه كالم

حدثنا محمد بن يحيى العمي حدثنا هدبة حدثنا عبيد بن مسلم  - 341

 صاحب السابري عن ثابت عن أنس أن رسول اهللا قال

“  إسناده رجاله ثقات// “ مثل  الم ؤم ن  ك م ثل  الس ن ب ل ة  ت م ي ل  أح ي انا  وتق وم  أحيان ا    

// 

 حدثنا يحيى بن عبد اهللا بن الحسن حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار  342

بن محمد عن عبد السالم بن مسلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن أبي 

رو قال قال رسول اهللاجحيفة عن عبد اهللا بن عم  

مثل  الم ؤ م ن  كمثل  ق ط ع ة  الذه ب  الج ي د  فأ و ق د  ع ليها فخ لص ت  وو ز ن ت  فلم  “

إسناده فيه من // “ ي ن ق ص  ومثل  الم ؤم ن  ك مثل  الن ح ل ة  أك ل ت  ط ي ب ا  وو ض ع ت  ط ي با  

 // لم أعرفه

يوب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن  حدثنا محمد بن العباس بن أ 343

الدمشقي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مطر عن عبد اهللا بن بريدة عن 

 أبي سبرة عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي قال

“  إن  م ثل  الم ؤم ن  ك م ثل  الق ط ع ة  م ن  الذ ه ب  ن ف خ  ع ل يه ا ! و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه 

إن  م ثل  الم ؤم ن  ك مثل  ! غ ي ر  ولم ي ن ق ص  وال ذ ي نفس  محم د  بيده صاح ب ها فلم ي ت 

إسناده ال // “ الن ح ل ة  أكل ت ط ي با  ووض ع ت ط ي با  ووق ع ت  فلم ت ك س ر  ولم ت ف س د  

 // بأس به

 حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا عثمان بن خرزاذ - 344

د الضبي حدثنا عبد اهللا بن عبد الملك بن أبي عبيدة حدثنا محمد بن جني

المسعودي حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن حنش بن المعتمر 

 عن عليم عن سلمان قال سمعت رسول اهللا يقول

 م ث ل  أ م ت ي و م ث ل  الد اب ة  ح ي ن  ي خ ر ج  ك م ثل ح ي ز  ح ي ن  “

 وس د ت  أب و اب ه وط ر ح  فيه م ن  الو ح ش  ك ل ها ث م  ج ي ء  باألس د ب ن ي  ف ر ف ع ت  ح ي ط ان ه

ف ط ر ح  و س ط ها ف ان ذ ع ر ت  فثملت إلى الن ف ق  ت ل ح س ه من كل جانب  ك ذاك أ م ت ي 
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 م ن  ر ب ه ا ع ن د  خ ر وج الد اب ة  ال ي ف ر  منها أ ح د  إال م ثل ت  بين ع ي ن ي ه إن ه ا س ل ط ان 

إسناده ال بأس به// “ ع ظ ي م    // 

الرؤية“ قوله في   “ 

أخبرنا بهلول األنباري حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد الرحمن بن  - 345

المغيرة الحزامي حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي عن دلهم بن 

 األسود العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط أن

ا إلى رسول اهللا قال فقلنا لرسول اهللا كيف يجمعنا اهللا لقيط بن عامر خرج وافد

 تبارك وتعالى بعد ما تفرقنا الرياح والبلى قال

أ ن ب ئ ك  بمثل  ذلك في آالء  اهللا أرضا  أش ر ف ت  عليها وهي م د رة  بالية  فقلت  ال  “

أش ر ف ت  عليها تحي ا أبدا ثم أرس ل  ر ب ك  عليها الس ماء  فلم ي ل ب ث  عليك  حت ى 

وهي ش ربة  واحدة  ولعمر  إلهك ل ه و أقد ر  على أن ي ج م ع ك م م ن الماء على أن 

ي ج م ع  نبات  األرض ف ت خ ر ج ون  من األص وات  من م ص ار ع كم فتنظ ر ون  إليه وي ن ظ ر  

قلت يا رسول اهللا وكيف ونحن ملء األرض وهو شخص واحد ينظر إلينا “ إليكم 

أن ب ئ ك  بمثل  ذلك  في آالء  اهللا الش مس  والق مر  آية  منه صغيرة  “ ظر إليه قال ونن

ت ر و ن ه م ا وت ر ي ان ك م وال ت ض ام و ن  في ر ؤ ي ت ه م ا فلع مر  إلهك ل هو أقدر  على أن ي ر اكم 

إسناده حسن/ /“ وت ر و ه  منهما وت ر ونهما وي ر يان كم وال ت ض ام و ن  في رؤ يتهما   // 

المريض إذا برأ“ قوله في   . . . “ 

حدثنا ابن أبي عاصم حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عتبة ابن سعيد عن  - 346

 الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس ابن مالك قال قال النبي

“  اء  في بياض ها م ثل  الم ر يض  إذ ا ب ر أ  وص ح  م ثل  الب ر د ة إذ ا ن ز ل ت  من الس م 

إسناده ضعيف// “ وص فائها   // 

 “  مثلي ومثل الساعة كف ر س ي رهان“ قوله

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا أنس بن عياض عن  - 347

 أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي قال

“  ر ج ل  ب ع ث ه   م ث لي وم ثل  الس اع ة  ك ف ر س ي  ر ه ان  مثلي ومثل  الساعة كمثل 
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ثم يقول أنا ذلك “ أ ت ي ت م أ ت ي ت م “ ق و م ه طليعة  فل م ا خ ش ي  أن ي س ب ق  أالح  ب ث و ب ه 

مثلي ومثل األمراء“ قوله // إسناده ال بأس به // “   . . . “ 

حدثنا محمد بن خالد الراسبي حدثنا مهلب بن العالء حدثنا شعيب بن  - 348

ة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول بيان حدثنا شعب

 سمعت النبي يقول

م ث لي و م ث ل  األ م ر اء  ك م ثل  ق و م  ر ك ب وا س ف ي ن ة  فأ ص اب  ر ج ل  م ن ه م  م كانا  فقال  يا  “

ق ض ي هؤ الء  ط ريق كم وم مر ك م ع لي  وإن ي ث اق ب  ههنا ث قبا  فأ س ت ق ي وأت و ض أ  وأ 

// “ فيه ح اج ت ي فإن  هم ت ر ك وه  ه ل ك  وأه ل ك ه م  وإن  أ خ ذ و ا على ي د ي ه  ن ج ا و ن جو ا 

 // إسناده فيه من لم أعرفه

 حدثنا أبو بشر محمد بن عمران بن الجنيد حدثنا يحيى بن محمد أبو  349

د وال بشر حدثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعي

 أعلمه إال قد أسنده النبي قال

إن  م ث ل  الق ر آن  والن اس  ك م ثل  األ ر ض  والغ ي ث  بينما األ ر ض م ي ت ة  هام د ة  إذ أ ن ز ل   “

اهللا  الغ ي ث  ف ت ه ت ز  ثم ي رس ل  اهللا  الر ي اح  فت ر ب و ا ثم ال ي ز ال  اهللا  ي ر س ل  حت ى ت ب ذ ر  ثم 

ب ت  وي ت م  ن بات ها في خ ر ج  اهللا ما ف يها م ن ز ه ر ات ه ا وم ع اي ش  الن اس  فيها وكذلك ت ن 

إسناده ضعيف// “ ف عل  اهللا  بهذا القرآن  والن اس    // 

 حدثنا عبدان حدثنا جعفر بن حميد حدثنا الوليد بن - 350

سول اهللا قالأبي ثور عن عبد الملك بن عمير عن النعمان بن بشير أن ر  

م ثل  الم ؤ م ني ن  وت و اص ل ه م  وت ر اح م ه م  وم ا جعل  اهللا  فيهم من الب رك ة  ك مثل   “

إسناده ضعيف// “ الج س د  إذ ا و ج ع  ت داع ى سائر  ج س د ه  بالس ه ر  والح م ى   // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا عيسى بن يونس الفاخوري  - 351

 حدثنا مؤمل حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قال

“  إسناده // “ ضرب  رسول اهللا مثل  الذي ي ن خ ل ع  م ن م اله ي ق ع د  كأ ن ه وار ث  ك الل ة  

 // ال بأس به

 حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا محمد بن مهران الجمال وعبيد  352
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قاال حدثنا المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد اهللا اهللا بن عمر 

 بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال

مثل  الم ؤم ن  ومثل  اإليمان  ك مثل  ف ر س  على آخ ي ت ه ي ج و ل  ث م  ي ر ج ع  إلى آخ ي ته  “

إسناده حسن// “ ع  إلى اإليمان وإن  الم ؤمن  ي س ه و ث م  ي ر ج   // 

 حدثنا الحذاء حدثنا علي بن المديني حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن  353

 طارق عن مجاهد قال صاحبت ابن عمر ح

وحدثنا إسحاق بن بنان األنماطي حدثنا أبو عامر بن شجاع حدثنا بقية عن 

 حسان بن سليمان عن أبي عبيدة

عمر من المدينة إلى مكة فحدثني بأحاديث عن حدثني حميد قال صحبت ابن 

 رسول اهللا منها

إن  الم ؤ م ن  مثل  الن خ ل ة  إن  ش او ر ت ه ن ف ع ك وإن  ص اح ب ت ه ن ف ع ك وإن  ش ار ك ت ه  “

ن ف ع ك وإن ج ال س ته ن ف ع ك  وك ل  ش يء  م ن  الم ؤ م ن  م ن اف ع  وك ل  ش يء  م ن الن خ ل ة  

إسناده ضعيف// “ اف ع  م ن   // 

حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا  - 354

حصين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 

 عمر قال قال رسول اهللا

“  بأس بهإسناده ال // “ م ث ل  الن خ ل ة  مثل  الم ؤ م ن  ك ل  ما أتاك  م ن ها ن ف ع ك    // 

 حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا  355

أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال دخلت على رسول اهللا 

 وهو يأكل جمار نخل فسمعته يقول

“   ف ن ظ ر ت  إن  م ن  الش ج ر ة  ش ج ر ة  ت ش ب ه  الم سلم  فأ ر دت  أن  أقول  هي الن خ ل ة 

إسناده صحيح// “ ف ل م  أر  أحد ا أ ح د ث  س ن ا  م ن ي فس ك ت  فقال هي الن خ ل ة    // 

حدثنا العباس بن حمدان حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا  - 356

 موسى بن عبيدة أخبرني عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول اهللا

“   ش ج ر ة  ال ي ت ح ات  و ر ق ه ا قال فو ق ع م ثل  المؤ م ن  ك مثل   
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في ن ف س ي أن ه ا الن خ ل ة  قال وع ند ه ر جال  من الع رب فذك ر وا الش ج ر  فما أص اب وا 

حت ى قال ن ب ي  اهللا هي الن خ ل ة  فلما قالها قلت  ألبي لقد و ق ع  في ن ف س ي أن ه ا 

ا م ن ع ك أن ت ك ل م  بها قلت الحياء  وكنت  أ ص غ ر  القوم  قال أل ن  الن خ ل ة  قال يا ب ن ي  م

إسناده ضعيف// “ ت ك ون  ق ل ت ها أ ح ب  إلي  م ن  كذا وكذا   // 

حدثنا العباس بن حمدان حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا حماد  - 357

ول أتى بن سلمة حدثنا شعيب بن الحبحاب قال سمعت أنس بن مالك يق

 النبي بقناع عليه بسر فقال

“  وم ث ل  ك ل م ة  خ ب ي ث ة  ك ش ج رة  “ هي النخلة “ م ث ل  ك ل م ة  ط ي ب ة  ك ش ج ر ة  ط ي ب ة  

هي الحنظل قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا “ خ ب ي ث ة  

إسناده رجاله ثقات// نسمع   // 

ا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة  حدثنا العباس حدثن 358

 في قوله

“  قال كنا نحدث أنها النخلة تؤتي أكلها كل “ م ث ل  كلم ة  ط يب ة  ك ش ج ر ة  ط يب ة  

 حين والحين ما بين السبعة والستة وهي النخلة تؤتى شتاء وصيفا

“  “ م ن فوق  األر ض م ا ل ه ا م ن  ق ر ار وم ثل  ك ل م ة  خ بي ث ة  ك ش ج رة  خ ب ي ث ة  اج ت ث ت  

قال قتادة لقي رجل رجال من أهل العلم قال ما تقول في الكلمة الخبيثة قال 

ما أعلم لها في األرض مستقرا وال في السماء مصعدا ولكن تلزم عنق 

إسناده رجاله ثقات// صاحبها حتى يوافي بها يوم القيامة   // 

م بن جميل حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا إسحاق بن إبراهي - 359

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني عبد اهللا بن سليمان عن 

دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال قال 

 رسول اهللا

“  إسناده // “ ل ه مثل  بالل  كمثل  ن ح ل ة  تأك ل  من الح ل و والم ر  ثم ت م س ي ح ل وا  ك 

 // ضعيف

 حدثنا أبو بكر بن مكرم حدثنا عمرو بن علي قال قلت ألبي عاصم إن  360
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 لي بني عم إذا كلمتهم أثمت وإذا تركتهم استرحت فجعل يقول ع

“   وفي األرض أنذال سواك كثير...وفي األرض منجأة وفي الصوم راحة   “ 

 سألت عائشة فقالتثم قال حدثتني أم الحصين عن الصحيحة أن امرأة  

إن  لي جيرانا  ي ك ر م ونني وجيرانا  ي ه ي ن ونني فقالت أك ر م ي  م ن أ ك ر م ك  وأه ي ن ي  “

إسناده فيه من لم أعرفه// “ م ن أ ه انك   // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عبد اهللا المخزومي حدثنا  - 361

 أخبرنيمروان عن الحسن بن عمرو الفقيمي  

 الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر

“  إن ي واهللا  ما و ج د ت  ل ي ولكم مثال إال الض ب ع  والث ع ل ب  أت ي ا الض ب  ! أي ها الن اس  

قال أج ب ت ك م ا قاال ج ئ ناك  ن خ ت ص م  قال في ب يت ه ي ؤ ت ى ! في جحره وقاال أبا ح س ل  

 فقالت الض ب ع ف ت ح ت  ع ي ب ت ي قال ف ع ل  النساء ف ع ل ت  قالت وجد ت  تمرة  الح ك م 

قال ح ل وا  ج ن ي ت  قال التق م ت ها ث ع الة  قال لنفسه ب غ ى قال ل طمت ها لطمة  قال 

حنقا  قضيت  قال فل ط مني أخرى قال كان ح ر ا  ف انت صر قال اقض  ب يننا قال حد ث  

إسناده رجاله ثقات// “ ن  امرأة  فإن أ ب ت  ف أر ب ع  ح د ي ث ي   // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا عبد األعلى بن حماد حدثنا  - 362

 حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال

“  إسناده رجاله ثقات// “ ما ش ي ء  أ ح ق  بطول  س جن  م ن ل س ان    // 

 حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا محمد بن أبي خلف حدثنا  363

 سفيان عن عمرو عن أبي جعفر قال طرح لعلي وسادة فجلس عليها وقال

“  إسناده رجاله ثقات// “ ال يأ ب ى الك ر ام ة  إال  ح م ار    // 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا علي بن المنذر قال سمعت  - 364

ن فضيل يقول كنت عند ابن شبرمة وعنده رجلاب  

مدني فجعل يقول العلم من عندنا خرج وعلينا أنزل قال وأكثر كالمه فقال ابن 

 شبرمة

“  إنما م ثل ك م و م ثل نا كمثل  ب ي ت  فيه سراج  فجيء إلى الس ر اج  فأ خ ر ج ! يا م دن ي  
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إسناده رجاله ثقات// “   // 

ن بن داود حدثنا هالل بن العالء حدثنا حسين بن حدثنا عبد الرحم - 365

 عياش حدثنا معقل عن سنبل بن عباد قال

أربع  من كالم الن ب ي ين والمرسلين ال ت د خ ل  ر حل ك م ن ل يس  مع ك وإن  أخ اك  م ن   “

 ص د ق ك وأع ن  أخ اك ظال ما  أو م ظلوما  إذا كان  ظ ال ما  فاز ج ر ه وإن كان  مظلوما 

إسناده لم يتبين// “ فانص ره وإذا ل م ت س ت حي فاصن ع  ما ش ئ ت    // 

أخبرنا ابن أبي عاصم حدثنا الحوطي حدثنا وهب بن عمرو األحموسي  - 366

 حدثنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن عبد اهللا بن أبي زكريا قال

“  ق ل  ورع ه مات  قلب ه  من ك ث ر كالم ه ك ث ر سقط ه ومن ك ث ر سقط ه ق ل  و ر ع ه و من 

249قد مر برقم // “ وم ن مات  قلب ه ح ر م  اهللا  عليه  الج ن ة    // 

حدثنا أبو العباس الجمال حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا أبو النعمان  - 367

حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن عمير بن زوذي قال خطبهم علي بن أبي 

 طالب فقطعت عليه خطبته فقال

أال  إن ي و ه ن ت  يوم  ق ت ل  ع ث مان  وضرب  لذلك مثال  مثل  ثالثة أثوار  وأسد   “

 أسو د وأحمر  وأبيض  وكان األسد  إذا أر اد  واحدة  م ن ه ن  اجت مع ن  في أ ج مة  

اجتم ع ن  عليه ف امتن ع ن  م نه فقال لأل س و د واأل حمر إن ما ي ف ض ح ن ا في أج م ت ن ا 

وي شهر نا هذا األبيض  فد ع ون ي حتى آك ل ه فإن  ألوان كما عل ى ل و ني ول و ن ي ع لى 

ل و نكما فحمل  األسد  ع ل يه فلم ي ل ب ث  ع ل يه أن ق ت ل ه ثم ق ال  لألسود  إنما ي ف ض ح نا 

ك  ول و نك هذا في أج م ت نا وي ش هرنا هذا األحمر  فد ع ني آك ل ه فإن  ل و ن ي على ل و ن 

على ل و ني فحمل  عليه ف ق ت له ثم قال لألسود إن ي آك ل ك  فقال د ع ن ي ح ت ى 

أ ص و ت  ثالث ة  أصوات فقال أال  إن ي أ ك ل ت  يوم  أ ك ل  األبيض  ثالث مرات وقال ك ل ني 

 أحمد  أبو العباس الجمال// “ أال  إن ي و ه نت  ي وم  ق ت ل  عثمان رضي اهللا عنهما 

 مربن جعفر بن نصر   // 

 حدثنا أبو العباس الجمال حدثنا الحسن بن هارون حدثنا الطالقاني عن  368

 أبي حفص البصري قال قال مالك بن دينار
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إن  م ثل  ق ر اء هذا الز م ان  كمثل  ر ج ل  ن ص ب  ف خ ا  فجاءت  عصفور  فوقع ت  قريبا  من  “

ك في الت ر اب قال الواض ع قال فم م ا انح ن ي ت  قال من العبادة الف خ  فقالت  ما غ ي ب

قال فما هذه الب ر ة  المنصوبة  فيك قال أعددتها للصائمين قال نعم  الجار  أنت 

فلما غابت  الشمس  أخذت  الب ر ة  فخ نق ه فقال إن كان ك ل  الع ب اد يخن ق ون  خ نق ك 

الحسن بن هارون لم أعرفه//  “فال خير  في العبادة اليوم   // 

حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن حدثنا الطالقاني عن ابن المبارك عن  - 369

 معمر عن شقيق بن سلمة قال

 م ثل  ق ر اء  ه ذا الز م ان  ك مثل  ر ج ل له غ نم  ض و ائن  ذات  ص وف  ع ج اف  أك ل ت “

 خ واص ر ها فمر ت  برج ل فأع ج ب ت ه ح مضا  وشر بت عليه من الماء حتى انت ف خ ت 

فقام  عليها فغ بط منها شاة  فإذا هي ال ت ن ق ي ثم غ بط أخرى فإذا هي كذلك 

ومن // واألثر أخرجه ابن المبارك في الزهد // “ ! فقال أف  لك سائر  اليوم 

 طريقه ابو نعيم من الحلية

لعالء حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا هالل بن ا - 370

حدثنا صالح الجوزي قال قدم علينا كتاب أبي جعفر يأمر وينهى قال قال 

جاءني أبو المهاجر العالئي فلما فرغ من قراءة الكتاب ضرب بيده على فخذي 

 وقال

“  وكانت كلمته مدرى ما مثل نا ومثل  صاحب  الكتاب إال مثل  ذ ئب  خ ر ج  ! ي ا ع بد 

لليل فأت ى قرية  فإذا ص بي  ي ب كي وإذا أم ه تقول  ل ئ ن  ل م ت س ك ت أل ق ي ت ك  ي ع س  با

إلى الذ ئب والصبي  يتماد ى في الب كاء والذئب  ينتظ ر  حتى ف ضح الصبح  فول ى 

راجعا ول ق ي ه ذئب  فقال أي ن  ت ريد قال إلى هذه القرية قال ال ت أت هم فإن ه م أكذ ب  

وكانت كلمة مدرى كذا في األصل ولم يتضح لي // “ لى وجه األرض قوم  ع

 // معناه

 حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن وهب  371

 حدثني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن قال

“  ب عا  فألق اه حت ى مثل  الذي يجتنب  الك بائر  ويق ع  في الم ح ق ر ات  كر ج ل ل قى  س 
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نجا منه ثم  ف حل ابل فكذلك ثم فحل  جمل فكذلك حتى نجا مما ي ت خ و ف  

فل د غ ت ه نملة  فأوج ع ت ه  ثم أخر ى حتى اجتم ع ن  عليه ف ص ر ع ن ه فكذلك الذي 

أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد // “ ي جتنب  الكبائر  و ي ق ع  في الم ح ق ر ات 

الحادية عشرة// هري ثقة الم  

حدثنا عبد اهللا بن عبد السالم حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا خالد بن نزار  - 372

 قال قال سفيان بن عيينة قال بعض أهل العلم

إن ما مثل  ط لبة  العلم  اليوم  ك مثل  ر ج ل  نزل  به أضياف  فجعل  ي ق د م  إليهم  “

م  في ر م و ن ه ور اء  ظ ه ورهم وإن  صاحب  الط عام انتبه  في الط ع ام  فيأخذ و ن ه بأي د ي ه 

آخر ذلك فرأى ما ي ص ن عون  فقال  لق د علمت  أن  هؤالء كانوا يأك ل ون منذ  اليوم ل قد  

قال ابن ابي حاتم من الجرح // نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري // “ ش ب ع و ا 

 والتعديل كتبنا عنه وهو صدوق

 حدثنا محمد بن الحسن الرازي حدثنا الفضل محمد الشعراني حدثنا  373

سنيد بن داود حدثني حجاج بن محمد عن عقبة بن سنان قال كتب النعمان 

 بن خميصة البارقي إلى أكثم بن صيفي

 مثل لنا مثاال نأخذ به فقال

“  ي م ا ال  أ س ام ى ر ب  ق د  حلبت  الد ه ر  ا ش ط ر ه ع ي ن  ع ر ف ت  ف ذ ر فت  إن  أم ام 

 س امع  بخ ب ر ي لم ي س م ع  ع ذ ري ك ل  ز م ان  ل م ن  فيه وفي

ك ل  يوم  ما ي ك ر ه وك ل  ذ ي ن ص رة  س ي خ ذ ل ت ب ار وا فإن  الب ر  ي نم و عليه  العدد  وك ف و ا 

ق و ل ي بالح ق  لم ي د ع  لي ص د ي قا  الص د ق  أ ل س ن ت ك م  فإن  م ق ت ل  الر ج ل  ب ي ن  ف ك ي ه إن  

م ن ج اة  إن ه  ال ي ن ف ع  م ع  الج وع  الس ق ي  وال ي ن ف ع  مما هو واقع  الت و ق ي وفي ط ل ب  

الم ع ال ي يكون  الع ز  واالقتصاد  في الس ع ي  أ ب ق ى للجمام م ن  ل م ي أ س  على ما 

ه م ن  ق ن ع  بما هو فيه ق ر ت  ع ي ن ه الت قد م  ق بل  الت ن د م أن  أ صبح  ع ن د  فاته و د ع  ب د ن 

ر أس  األ م ر  أح ب  إل ي  م ن  أن  أ ص ب ح  ع ند ذ ن ب ه ل م ي ه ل ك  م ن م الك  ما و ع ظ ك ويل  

ر  إذ ا أق ب ل  فإذ ا أد ب ر  عالم  أمر  م ن ج اه ل ه الو ح ش ة  ذهاب  األ ع ال م ي ش ت ب ه  األم

 ع ر ف ه األحمق  والك ي س  الب ط ر  عند  الر خ اء ح م ق  والض ج ر  ع ند  الب ال ء  آف ة 
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الت ج م ل ال ت غ ض ب و ا من الي س ير  فإنه ي ج ن ي الك ثير  ال ت ض ح ك وا م ن ما ال ي ض ح ك  منه 

ض وا في اآلخ ر ة  أل ز م وا الن س اء  الم ه ان ة  ن عم  ل ه و  الح ر ة  ت ن اء و ا في الد ن ي ا وال  ت ب اغ 

الم غ ز ل  حيلة  من ال ح ي ل ة  له الص ب ر  أق ل وا الخالف  على أ م ر ائكم وكثرة  الصياح م ن 

ر ي ق ي ن  ف شل  ك ون وا جميعا  فإن  الجميع  غالب  ت ث ب ت وا وال ت س ار ع وا فإن  أح ز م  الف 

الم ت ث ب ت  الر ك ي ن  ر ب  ع ج ل ة  ت ه ب  ر ي ثا  ش م ر وا ل ل ح ر ب  أد ر ع وا الل ي ل  وات خ ذ وه ج م ال  

إن  الل ي ل  أ خ ف ى ل ل و ي ل ال ج م اع ة  ل م ن اخ ت ل ف  إن  ك ن ت  ن اف ع ي ف و از  ع ن ي ع ي ن ك إن  

م ت ر  ق د  أق ر  ص ام ت  الم ك ث ار  ك ح اط ب  ل ي ل  م ن  أك ثر  أ س ق ط  الشرف  ت ع ش  ت ر  م ا ل 

 الظ اه ر 

الرياسة  ال ت ب ول ن  على أك م ة  وال ت ح م ل  س ر ك إلى أم ة  ال ت ف ر ق وا في الق ب ائل  فإن  

اك م  والو ش ائ ظ  فإن  الذ ل ة  م ع  الق ل ة  الغ ر ي ب  بك ل  مك ان  مظل وم  ع اق د وا الث ر و ة  و إي 

ج از وا ح لف اء ك م ب ال ب ذ ل  و الن ج د ة  فإن  الع ار ي ة  لو س ئ ل ت  ل ق ال ت  أ ب غ ي أل ه ل ي ح ق ا  

ف سد ت  م ن ت ت ب ع  ك ل  ع و ر ة  ي ر ى الح ي ن  ك ل  ح ي ن  الر س و ل  م ب ل غ  غير  م ل وم م ن 

ب ط ان ت ه ك ان  ك م ن  غ ص  بالم اء  و م ن غ ص  ب غير ه أ ج ار ت ه  غ ص ت ه أشر اف  القوم  كالم خ  

م ن  الد اب ة  وإن م ا ت ن و ء  الد اب ة  ب م خ ه ا فال ت ف س د و ا أش ر اف ك م  فإن  الب غ ي  ي ذ ه ب  

س اء  ج اب ة  الد ال  ع ل ى الخ ي ر  ك ف اع ل ه الج ز اء  ب ال ج ز اء الش ر ف  م ن  أس اء  س م عا  فأ   

والب اد ي أ ظ ل م  والش ر  ي ب د وا ص غ ار ه وإن  الم س ئ لة  م ن أ ض ع ف  الم س ك ن ة ق د  ت ج وع  

ل م  ي ج ر  س الك  الق ص د  و ل م  الح ر ة  وال ت أك ل  ب ث د ي ي ه ا إن  م ن  س ل ك  الج د د  أم ن  الع ث ار  و 

ي ع م  قاص د  الح ق  م ن  ش د د  ن ف ر  و م ن  ت ر اخ ى ت أ ل ف  الش رف  الت غ اف ل  أ ز ه ر  الق ول  

أ وج ز ه خ ي ر  الف ق ه  م ا ح اض رت  به ف ي ط و ل  الن و ى ز اج ر  ك ن  معنا إن  أض و أ  األمور  

 وق ل ة  الس قط لزوم  الص واب والمعيشة  أ ن  ال  ت نى في است صالح ترك  الف ض ول

المال  والتقدير وإن  الت غ ر ي ر  م ف ت اح  الب ؤ س والت و ان ي و الع ج ز  ي ن ت ج ان اله ل ك ة  ول ك ل  

وكذلك الم ل وك  ش ي ء  ض ر او ة  وأ حوج  الن اس  إلى الغ ن ى م ن  ل م  ي ص ل ح ه إال الغ ن ى 

ح ب  الم د ح رأس  الض ي اع ف ي الم شور ة  صالح  الر ع ي ة  وم اد ة  الن اس  ر ض ى الن اس  

 غاية  ال ت د ر ك  ف ت ح ر 

الح ي ن  ب ج ه د ك  وال ت ك ر ه  س خط  م ن ر ض اه الج و ر  م ع ال ج ة  الع ف اف م ش ق ة  ف ت ع و د  



 
 87   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

ل  ش ي ء  ض ر او ة  ق ص ر  ل س ان ك  ب الخ ي ر وأ خ ر  الغ ض ب  فإن  الق د ر ة  م ن و ر ائ ك  الص ب ر  ل ك 

وأ ق ل  الن اس  في الب خ ل  ع ذ را  أق ل ه م في ت خ و ف  الف ق ر ص ب را  و م ن  ق د ر أ ز م ع  وأ ق د ر  

 وال ت ك اف  بالس ي ئ ة  وإن  أغ ن ى الن اس  ع ن  أعمال  الم ع ذر ين  االنتقام  ج از  ب ال ح س ن ة 

الح ق د  م ن ك ظ م  ع ن  الم ج از اة والكريم  الم د اف ع  إذا ص ال  بمنزل ة  اللئيم  الب ط ر ومن 

حسد من دونه قل عذره و م ن  ج ع ل  ل ح س ن  الظ ن  ن ص ي با  ر و ح  ع ن  ق لب ه وأضر به 

رج الن م حتر س  و م حتر س  منه ع ي  الص مت أحسن  م ن ع ي  الن ط ق أمره الن اس  

والحزم  حفظ  ما ك ل ف ت  وت رك  ما ك ف ي ت إن  ك ث ي را  من الن ص ح ي ه ج م  على كثير  من 

ه الظ ن ة و م ن  أ ل ح  في مسئلة  أ ب ر م  و ث ق ل  الر فق  ي م ن  و م ن  س أ ل  ف وق  قدر 

 است ح ق  الح ر م ان  خ ي ر  الس خ اء ما و اف ق 

الح اج ة  خ ي ر  الع ف و ما ك ان  مع  الق درة إن  الك م ال خ ي ر  الت ؤ د ة  أن تكون  عالما  

كج اهل  وناطقا  ك ع يي  والعلم  م ر ش د  وت رك  اد ع ائ ه ي ن ف ي الحسد  والص مت  

ل  القول على الفعل  ع ل ة  وفضل  الف عل ع لى القول  م ك ر م ة  ي ك س ب  الم ح ب ة وف ض

ول ن ي ل ز  الكذب  شيئا  إال غ ل ب  ع ليه وش ر  الخ ص ال  الكذب  والص ديق  من الص دق  

والق ل ب  ق د  ي ت ه م  وإن  ص د ق  الل س ان  االنقباض  من الن اس  م كس ب ة  للع د اوة  

م م ك س ب ة  لق رين  الس و ء وف س ول ة  الو ز ر اء أ ض ر  م ن ب عض  األ ع د اء ف ك ن  وت ق ر يب ه 

ل لن اس  ب ين  الم ب غ ض  والم ق ار ب فإن  خ ير  األ مور  أ و سط ها وخير  الق ر ن اء في 

ن م ن ن ف س ه الم ك س ب ة المرأة  الص ال ح ة  وعند  الخ و ف  ي ح س ن  العمل  وم ن  ل م يك 

 ز اجر  لم ي ك ن له واع ظ  وت م ك ن  له م نه ع د و ه على أ س و أ 

ع م له لن  ي ه ل ك  ام ر ؤ  ح ت ى ي ض ي ع  الناس  ع تيد  ف عله وي ش ت د  على قوم ه بأمورهم 

ليس  للمختال  وي ع ج ب بما ظ ه ر  من م ر و ء ته وي غ ت ر  بق و ته واألمر  ي أت ي ه م ن فوقه و

في ح سن الث ن اء نصيب  وال  للوالي الم ع ج ب بقاء  في س ل ط ان ه نه ال تمام  

ل شيء  مع الع ج ب الجهل  ق و ة  للخ رق والخرق  ق و ة  الغ ض ب وك ل  ذلك على 

ال ة  ل ل ه م  نفسه ي ج ن ي ه وم ن أت ى المكروه  إلى أحد  ف ب ن ف س ه ب د أ  ولقاء  األ ح ب ة  م س 

وم ن أ ل ح ف  في م س ئ ل ت ه أ ب ر م  وث قل وم ن أ س ر  ما ال يشتبه إعالن ه ولم ي ع ل ن  

لألعداء س رير ت ه س ل م  الن اس  ع ليه والع ي  أن ت ت كل م  فوق ما ت س د  به ح اج ت ك وال 
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ه إلى إخ ائ ه حاجة  وأ ق ل  الن اس  ي نبغي ل م ن ع ق ل  أن  ي ث ق  بإخ اء  م ن ل م ي ض ط ر 

راحة  الح ق ود  وم ن أوت ي  ع لى ي د يه غير  ما ع ه د  ف اعف ه م ن الالئمة وال ي ع اقب  

عل ى الذ ن وب إال ع ق وبة الذ ن ب وم ن ت ع م د  الذ ن ب  فال ت حل  رحمت ه دون  ع ق وبت ه 

الفضل بن محمد بن المسيب . . . . // “  فإن  األ د ب  رفق  والر ف ق  ي م ن 

 // الشعراني ابو محمد النيسابوري

قال أبو محمد بن حبان رحمه اهللا هذا آخر كالم أكثم بن صيفي وقال جد أكثم 

 بن صيفي عند موته

“  أعقلكم فإن  أمير  الق و م إن  لم يك ن  عاقال  كان  آفة  ل م ن  د ون ه ج و د و ا . . . . أمروا 

ق و م ك م وإي اك م و الب خ ل  فإن  الب خ ل د اء  ون ع م الد و اء  الس خ اء  والت غ اف ل  م ن ف عل ل 

الك ر ام  والص م ت  ج م اع  الح ك م والص د ق  في بعض  الم و اطن ع ج ز  و اس ت ع ي ن وا ع لى 

ذ ه ب ة  الص ن ي ع ة م ن ب ت ة  الض غ ي ن ة م ن ال ي ق د ر  ل ه بالخ ض وع وإي اك م و الم ن  فإن ه م   “ 

 وكتب أكثم أيضا إلى النعمان بن المنذر

م ن  ي ص ح ب  الز م ان  ي ر  اله و ان  ل م ي ف ت  م ن  ل م ي م ت  ف ي ك ل  ع ام  س ق ام  خ اص  أو  “

طة  الق ط ة  ك ل  ما ع ام  في كل جرعى غيره إن ه ال ينفع  ح يلة  من غ ي ل ة  لك ل  ساق

 هو آت  قريب  م ن  م أم ن ه ي ؤ ت ى الح ذ ر  والعافية  خ ل ف  م ن 

الو اقية وس ت س اق إلى م ا أنت  الق  وأ ر ان ي غ ني ا  ما كنت  س و ي ا  إن  ر م ت  

اك خ ل  الم ح اج ز ة  فق بل الم ن اج ز ة خ ل ي الطريق  ل م ن ال ي ف يق ق د ع اد اك م ن ال ح 

الو ع يد  ي ذ ه ب إلى الب ي د  إن ك ال ت ب ل غ  بلدا  إال  ب ز اد  ال ت س خ ر ن  من شيء  ف ي ح ور  بك 

إن ك  ستخ ال  ما ت ن ال  ر ب  الئم  م ل يم ال ت ه رف قبل أن ت عر ف  إذ ا ت ك ل ف ت  غ ي  الناس  

ط في اله و ة وإلى أم ه يجز ع  م ن ل ه ف  ج د ك  ال ك ن ت  أ غ و اه م ليس  الق و ة  الت و ر 

 ك د ك اس ع  ب ج د  أو د ع  إن  م ع  الي و م 

غ دا  الح ز م  س و ء  الظ ن ة  م ن  ي ط ل  ذ ي ل ه ي ن ت ط ق  ب ه ي عني ي ن ت ط ق  بج م ع ه إن  أخا 

 يعني ك وإن  أخ اك م ن آت اك  الظ ل م اء أعشى بالل ي ل  م ن  ح ظ ك  موضع  ح ق 

أ ع ط اك ال ت ل ز م  أخ اك ما س اء ك م ن  خ ير  خ ب ر  أن  ت س م ع  ب م طر ناص ح  أخ اك  الخ ير  

وك ن  م نه ع لى ح ذ ر وو ل  الث ك ل  غ ير ك فإن  الع ق وق  ثكل  من لم يثكل م ن  لك 



 
 89   أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان كتاب األمثال في الحديث النبوي

 

14ة  بأخيك  ك ل ه التج ر د لغير نكاح  م ث ل   
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