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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 - أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السلفي األصبهاين رضي اهللا عنه: قال

قراءة عليه وأنا أمسع، يوم اجلمعة، عاشر مجادى األوىل، من سنة ثالث وسبعني ومخسمائة بثغر 
ر أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن مردويه بن فورك بن أخربنا الشيخ أبو بك:  قال-اإلسكندرية

 أخربنا أبو القاسم علي بن عمر - قراءة عليه وأنا أمسع بأصبهان، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة-جعفر
:  قال- قراءة عليه يف شعبان سنة تسع عشرة وأربعمائة-بن إسحاق بن إبراهيم األسداباذي اهلمذاين

هذا كتاب ذكرت فيه فضل القناعة، :  حممد بن إسحاق بن السين احلافئ، قالأخربنا أبو بكر أمحد بن
  .وصفتها

  .الرضا بالقسم: القناعة

  .قنع الرجل قناعة، إذا رضي: يقال

  : وقال أبو ذؤيب اهلذيل

 تُرد ِإلى قَليٍل تَقنَع وَإذا  والنَفس راِغبةٌ ِإذا رغَّبتَها

  : وقال لبيد

  وِمنهم شَِقي ِبالمعيشَِة قاِنع  ِهسعيد آِخذٌ ِبنَصيب فَمنهم

  : وقال آخر

 اٍد وراِئِحين غِمنها ب وِإنّي  َأسباب تَروح وتَغتَدي وِللرزِق

 ِحباِرٍد عذٍب زالٍل ِبماِل وِمن  قَِنعتُ ِبثَوِب العدِم ِمن حلِّة الغَنا

  : وقال آخر

  تَقتَفي عيشَ القَنوِع المكتَفي  اًعِنتَِبما َأوتيتَه مق كُن

 يفيِه طَغَرقتَه ف فََإذا  هوتٌ لَه قدهنُ كَِسراٍج

أخربنا أبو يعلي أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أمحد عيسى املصري حدثنا ابن وهب عن أيب هاين 
: محيد بن هاين عن عمرو ابن مالك عن فضالة بن عبيد األنصاري مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ."قد أفلح من هدي إىل اإلسالم، وكان عيشه كفافاً، وقنع به"

 أمحد الصديف حدثنا حممد بن ميمون الفخاري حدثنا عبد اهللا بن حيىي املعافري حدثنا حدثين عيسى بن
أنه مسع النيب صلى اهللا : حيوة بن شريح عن أيب هاين عن أيب علي اجلنيب أنه مسع فضالة بن عبيد يقول
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  ."طوىب ملن هدي إىل اإلسالم، وكان عيشه كفافاً، وقنع به": عليه وسلم يقول

ن حممد بن الفرج حدثنا حيىي بن عبدك حدثنا أبو عبد الرمحن املقري حدثنا حيوة أخربين حدثين يوسف ب
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو هاين أن أبا علي اجلنيب أخربه أنه مسع فضالة بن عبيد يقول

  ."طوىب ملن هدي إىل اإلسالم، وكان عيشه كفافاً، وقنع اهللا مبا آتاه": يقول

  :  حممد بن عبد الواحد أبو عمر أنشدنا ثعلب عن ابن األعرايبأنشدين

 حتّى تُدلَجي وتُولَجي تَأتيك  ال تَحسبي دراِهم ِابني مدلَِج

 ِجوعرام العوس وِبالثُماِم  ِجِبالعرفَج المسح فَاَقتَِنعي

حدثن عمر بن سهل حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا حيىي بن عبد امللك زمعد بن 
فقد جاءين : أما بعد: كتب إىل أيب حازم بعض بين أمية، عليه إال رفع إليه حوائجه، فكتب إليه: صاحل قال

 أعطاين منها قبلت، قد رفعت حوائجي إىل ريب، ما! كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات
  .وما أمسك علي منها قنعت

  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم بالقناعة

أخربين عبد اهللا بن حممد بن سعيد اجلمال حدثنا حممد ابن عمار الرازي حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا 
ن جبري عن ابن الدشتكي حدثنا عمرو بن أيب قيس عن عطاء بن السائب عن حيىي بن عمارة عن سعيد ب

اللهم قنعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلف على ": عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو
  ."كل غائبة يل خبري

أخربين أبو حيىي زكريا بن حيىي الساجي حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين حدثنا ابن وهب حدثنا احلارث بن 
: بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعونبهان عن عطاء بن السائب عن سعيد 

  ."اللهم قنعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلفين يف كل غائبة يل خبري"

  .وكان ابن عباس يدعو ذا الدعاء

أخربين جعفر بن عيسى حدثنا خالد بن خملد املروزي حدثنا احلسني بن سعيد ابن ابنة علي بن احلسني بن 
د حدثين جدي علي بن احلسني بن واقد حدثين أيب حدثين عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن واق

    : ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

  ."اللهم قنعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلف على كل غائبة يل خبري"

ي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن أخربين حممد بن عبد اهللا بن غيالن حدثنا أبو هشام الرفاع
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يا : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال:  قال-  وما بعده منقطع يف كتاب ابن غيالن-معاوية
اللهم اغفر يل ذنيب، ووسع يف خلقي، وبارك يل يف كسيب، : قل": رسول اهللا، علمين دعاء أنتفع به، قال

  ." زويت عينوقنعين مبا رزقتين، وال تفتين مبا

  : وأنشد

 ِمفتاح كُلِّ ديِن فَالصبر  ِاصِبر علي ِكسرٍة وملِح

 يِنى ِذلٍَة وشَِإل يدع  وٍموال تَعرض ِلمدِح قَ

 ديٍنوالذُلُّ في شَهوٍة ِب  زفَِإن القَنوع ِع وِاقنَع

  باب الحث على لزوم القناعة والصبر عليها

أخربين إبراهيم بن حممد بن الضحاك أخربنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو بكر 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الداهري عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن ابن عمر قال

بع، ابن آدم، ابن آدم، عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم، ال بقليل تقنع، وال بكثري تش"
  ."إذا أصبحت معاىف يف جسدك، آمناً يف سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء

  : وأنشد

 الضفَال َأبتَغي ِمن بعِدِه َأبداً فَ  يِمن الدنيا ِبقوٍت يقيمن رضيتُ

 الهعلى ِعلٍم َأرد ِبِه ج يعين  هوتَ ِإلّا ِلَأنَّقتُ َأروم الولَس

  ِمن نُكتٍَة ِعدال لََأيسر ما في الِعلِم  اهيِمهِذِه الدنيا ِبطيِب نَع فَما

  باب في ذكر ما يبعث على استعمال القناعة

أخربنا أمحد بن عمري أبو احلسن بن جوصا حدثنا عبيد اهللا بن سعيد بن عفري حدثنا أيب حدثين حممد بن 
وهب بن مسلم الدمشقي حدثنا حممد بن شعيب بن شابور عن حممد بن أيب مسلم اهلاليل عن أبيه عن 

إن أردمت أن تدركوا ": احلسن عن فرقد عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."ما عند اهللا عز وجل، كونوا يف الدنيا مبرتلة األضياف

ملا نزل بسلمان املوت : أخربنا أبو يعلي حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو األشهب حدثنا احلسن قال
 أخشى أن ال نكون حفظنا وصية رسول اهللا صلى اهللا: ما يبكيك يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقيل له: بكى، قال

  ."ليكن بالغكم من الدنيا كزاد الراكب": عليه وسلم، إنه كان يقول
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أخربنا حامد بن حممد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن منصور عن احلسن 
ما يبكيك يا أبا عبد اهللا، وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا : ملا حضر سلمان املوت بكى، فقيل له: قال

أما غين ال ابكي جزعاً على الدنيا، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إلينا : لعليه وسلم؟ فقا
  .أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب: فتركنا عهده

  .فلما مات نظروا فإذا حنو من قيمة ثالثني درمهاً: قال

  باب أقنع الناس هم أغنى الناس

شبة حدثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب أخربين أبو أمحد بن عيسى حدثنا عمر بن 
: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: سأل موسى عليه السالم ربه عز وجل: عمرو الشيباين قال

يا رب، فأي عبادك : أقنعهم مبا أعطيته، قال: يا رب، فأي عبادك أغين؟ قال: أكثرهم يل ذكراً، قال
  .من دان من نفسه: أعدل؟ قال

ثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي حدثنا إبراهيم بن جمشر حدثنا جرير عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه حد
فأي عبادك : الراضي مبا أعطيته، قال: أي عبادك أغين؟ قال: قال موسى عليه السالم: عن ابن عباس قال
 حيكم على نفسه مبا الذي: يا رب، فأي عبادك أحكك؟ قال: أكثرهم يل ذكراً، قال: أحب إليك؟ قال
  .حيكم على الناس

  باب ما يحبب إلى اإلنسان القناعة

  .أخربنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب

وعن محد عن مورق العجلي أن سعد بن مالك، وعبد اهللا بن مسعود دخال على سلمان يعودانه، فبكى، 
عهد عهده إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيفظه أحد منا، : ا يبكيك أبا عبد اهللا؟ قالم: فقاال
  ."ليكن بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب": قال

  .فنظروا يف بيته، فإذا إكاف وقرطاط، وقيمة عشرين درمهاً: قال مورق

    

بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن أخربنا أبو حيىي الساجي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد ا
ما يبكيك : املسيب أن سعد بن مالك، وعبد اهللا ابن مسعود، دخال على سلمان يعودانه، فبكىي، فقاال له

ليكن بالغ ": عهد عهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيفظه أحد منهان قال: أبا عبد اهللا؟ قال
  ."أحدكم كزاد الراكب
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 بن سليمان حدثنا هارون بن سعيد حدثنا ابن وهب أخربين أبو هاين عن أيب عبد حدثين علي بن أمحد
الرمحن احلبلي عن عامر بن عبد اهللا عن سلمان اخلري، حني حضره املوت عرفوا فيه بعض اجلزع، فقالوا 

لم ما جيزعك يا أبا عبد اهللا؟ قد كانت لك سابقة يف اخلري، شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: له
جيزعين أن نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم حني فارقنا عهد إلينا، : قال! يف مغازي حسان، وفتوح عظام

  ."ليكف املرء منكم كزاد الراكب": فقال

  .فهذا الذي أحزنين

  .فجمع مال سلمان، فكانت قيمته عشرين درمهاً

 بن حممد حدثنا كثري بن هشام حدثنا حدثنا احلارث: أخربين عبد الرمحن بن محدان، وبكر بن أمحد، قاال
مر سعد بن ايب وقاص على : جعفر بن برقان حدثنا حفص البصري عن احلسن بن أيب احلسن قال

وصية : ما يبكيك يا أبا عبد اهللا؟ قال:  فلما رآه سلمان بكى، فقال- وعليه قميص قطري-سلمان
ما : قلت: وما هي؟ قال: حفظتها، قال سعدأوصانا ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخاف أال أكون 

  ."مثل زاد الراكب": يكفيين من الدنيا؟ قال

أذكر اهللا عند مهك إذا مهمت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند : أوصين يا أبا عبد اهللا، قال: قال سعد
  .يدك إذا قسمت

  .مل حىت يكون هميا سبحان اهللا، كانوا فقهاء علماء، علم أنه ال يكون ع: وكان احلسن يقول: قال

يا ابن آدم، إذا مهمت مها، فإن كان هم خري فامض له، وإن كان هم شر فأمسك عنه، فإن املؤمن هو 
  .الوقاف

  باب األسباب التي تهون القناعة على اإلنسان

أخربين علي بن حممد بن عامر حدثنا أمحد بن حيىي احلضرمي حدثنا ابو خالد يزيد بن سعيد الصباحي 
مسعت حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة بن :  قال-  يف أيام هارون- بن واقد البصريحدثنا عيسى

إذا انسد كلب اجلوع عنك ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرمحن عن أيب هريرة قال
  ."على الدنيا وأهال الدبار: برغيف وكوز من ماء القراح فقل

وسى بن سائق بن أيب خدجية حدثنا ابن وهب عن املاضي بن حدثن علي بن أمحد بن سليمان حدثنا م
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال

  ."يا أبا هريرة، إذا سددت كلب اجلوع برغيف وكوز من ماء القراح، فعلى الدنيا وأهلها الدبار"

 بن سعيد بن عفري حدثنا أيب حدثنا حممد بن وهب حدثنا ابن شابور حدثنا أمحد بن عمري حدثنا عبد اهللا
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حممد بن شعيب عن أبيه عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تتصدق 
  .ال حاجة يل يف الدنيا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بعشرة آالف ودرعها خمروق، وكانت تقول

  باب 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سالم بن مسكني حدثنا قتادة بن عبد اهللا : بدان وأبو يعلى، قاالحدثنا ع
ما طلعت الشمس قط إال وجبنبتيها ". قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العصري عن أيب الدرداء قال

ا قل وكفى خري مما أيها الناس، هلموا إىل ربكم، م: ملكان يناديان، يسمعان من على األرض غري الثقلني
  ."كثر وأهلى

مسعت ايب حدثنا قتادة : أخربين أمحد بن علي بن العالء حدثنا أبو األشعث حدثنا معتمر بن سليمان قال
ما طلعت مشس ": عن خليد بن عبد اهللا العصري عن أيب الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أيها الناس، هلموا إىل ربكم، ما : ن على األرض غري الثقلنيقط إال وجبنبتيها ملكان يناديان، يسمعان م
  ."قل وكفى خري مما كثر وأهلى

أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا حممد بن املثىن حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن 
قط إال بعث ما طلعت مشس ": خليد بن عبد اهللا عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا أيها الناس، هلموا إىل ربكم، فإن ما : جبنبتيها ملكان يناديان، وإما ليسمعان أهل األرض إال الثقلني
  ."قل وكفى خري مما كثر وأهلى

    : قال قالخ أليب جهل واحلارث ابين هشام: أخربنا أبو خليفة عن حممد بن سالم اجلمحي قال

  وما يجمعاِن ِمن ِمئين وِمن َألِف  ايخَلِّدن ِابني ِهشام ِغناهم فَهل

 الماِل ِإلّا ما يِعفُّ وما يكفي ِمن  نَستَغني وواللَِه ما الِغنى يقوالِن

  : وقال امرؤ القيس

  كَفاني ولَم َأطلُب قَليٌل ِمن الماِل  يشٍَةَأن ما َأسعى لََأدنى مع فَلَو

حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا : حدثين علي بن حممد بن عامر، وحممد بن عمرو بن سعيد، قاال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت ابا أمامة يقول: حدثنا حممد بن عرعرة حدثنا فضال بن جبري قال

  ."هلموا إىل ربكم عز وجل، ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى": وسلم

  باب 
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 زيد بن عبد اهللا البهراين حدثنا كثري بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن أيب توبة العنربي عن عباد حدثين
: قال صلى اهللا عليه وسلم: بن كثري بن قيس التميمي عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال

  ."إن من كرامة املؤمن على اهللا نقاء ثوبه، ورضاه باليسري"

خملد العطار حدثنا علي بن احلسني بن أشكاب، وأخربنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد أخربين حممد بن 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن أيب احلويرث عن زرعة بن عبد اهللا : امللك امليموين، قاال

، وحيب حيب اإلنسان احلياة، واملوت خري له من الفنت": قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: البياضي، قال
  ."اإلنسان كثرة املال، وقلة املال أقل حلسابه

حدثين عمر بن سهل حدثنا حممد بن املغرية حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا أسامة بن زيد عن حممد بن 
إنك اليوم بقية :  فقال- وهة بالعقيق-خرج عمر بن سعد إىل سعد: عبد الرمحن بن أيب لبيبة، قال
 عليه وسلم، وقد شهدت بدراً، ومل يبق غريك، إمنا هو معاوية بالشام، فلو أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

أقعد، حىت إذا مل يبق : أنك أبرزت للناس نفسك، ودعوم إىل احلق مل يتخلف عنك رجل، فقال سعد
من عهدي إال ظمئي الدابة، أضرب الناس بعضهم ببعض؟ إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ."لرزق ما يكفي، وخري الذكر ما خفيخري ا": يقول

أخربين حممد بن حممد الباهلي حدثنا سليمان بن عمر األقطع حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة بن زيد 
يا أبتاه، أنت من أهل : أليب: قلت: عن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة عن عمر بن سعد بن ايب وقاص قال

رى، ومل يبق أصحاب بدر غريك، فلو أبرزت شخصك مل بدر، وأنت ممن اختار ممن اختار عمر للشو
أجلس، حىت إذا مل يبق من أجلي إال ظمئي دابة أخرج فأضرب الناس : خيتلف عليك رجالن، فقال

خري الرزق ما يكفي، وخري الذكر ": بعضهم ببعض؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ."اخلفي

وب حدثنا معاوية ابن هشام حدثنا سفيان عن األعمش، حدثين سلم بن معاذ حدثنا شعيب بن أي
  .ومنصور، ح،

وحدثين احلسني بن موسى حدثنا إسحاق بن رزيق حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا الثوري عن منصور، 
  .واألعمش، ح،

  .وأخربين أبو عروبة حدثنا زكريا بن احلكم حدثنا الفريايب حدثنا سفيان عن منصور، ح،

بن شعبة حدثنا حممد بن عمران حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا سفيان عن منصور وأخربين أبو علي 
يا خال، ما :  فقال-  وهو يبكي-جاء معاوية إىل خاله أيب هاشم بن عتبة يعوده: عن أيب وائل، قال

كل ال، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد : يبكيك؟ أوجع يشئزك؟ أم حرص على الدنيا؟ قال
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يا أبا هاشم، إنك ستدرك أقواماً يؤتون أمواالً، إمنا يكفيك من مجيع ذاك املال ": داً مل آخذ به، قالإيل عه
  ."خادم ومركب يف سبيل اهللا

  .واراين قد مجعت

  .فيا ليته كان بعرياً حميالً: أحسبه قال: فحدثين إمساعيل بن أيب خالد أنه قال: قال سفيان

  .لفظ معاوية بن هشام

ء عن استعمال األردية أخربين حممد بن عبد الرمحن بن منصور احلارثي حدثنا أمحد بن باب األستغنا
موسى البزاز حدثنا حممد بن سابق حدثنا مالك بن مغول عن فضيل بن غزوان عن أيب حازم عن أيب 

  .لقد كان أصحاب الصفة سبعني رجالً، ما هلم أردية: هريرة قال

 بن كثري حدثنا آدم بن ايب إياس حدثنا شيبان عن قتادة عن احلسن أخربين أبو عروبة حدثنا حممد بن حيىي
  .- برود األعراب:  يعين-إمنا كان لباسنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النمار: عن أيب هريرة قال

    

أخربين أمحد بن حممود الواسطي حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكري 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : ثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن أيب الدرداء قالحد

  .ينخل له الدقيق، ومل يكن له إال قميص واحد

أخربين حممد بن أمحد املهاصر حدثنا حممد بن عبد اهللا احلداد حدثنا بشر بن مهران اخلصاف حدثنا حممد 
ما اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ة عن أبيه عن عائشة قالتبن دينار الطاحي عن هشام بن عرو

  .من شيء زوجني، ال قميصني، وال رداءين، وال إزارين إال من النعال

أخربين أبو عروبة حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن الزهري عن 
يت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً أسأله، فجعل يعتذر إيل أت: أيب سلمة عن الشفاء بنت عبد اهللا قالت

 فوجدت -  وهي حتت شرحبيل بن حسنة-وأنا ألومه، فحضرت الظهر، فخرجت، فدخلت على ابنيت
يا خالة، ال تلوميين، فإنه كان لنا ثوب، فاستعاره النيب صلى اهللا : شرحبيل يف البيت، وجعلت ألومه، فقال

ما كان إال : وأمي، كنت ألومه منذ اليوم، وهذه حاله وال أشعر، قال شرحبيلبأيب : عليه وسلم، فقلت
  .درع رقعت جيبه

أخربين إبراهيم بن حممد بن الضحاكم حدثنا حممد بن سنجر حدثنا أسد بن موسى حدثنا بكر بن خنيس 
: فصةعن ضرار بن عمرو بن ابن سريين أو غريه عن األحنف بن قيس أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول حل

أنشدك باهللا، هل تعلمني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يضع ثيابه لتغسل، فيأتيه بالل فيؤذنه 
  للصالة، فما جيد ثوباً خيرج فيه إىل الصالة، حىت ييبس ثوبه، فيخرج فيه إىل الصالة؟ 
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  باب 

 حدثنا عثمان بن صاحل حدثنا ابن أخربين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد املطبقي حدثنا ابو بكر بن زجنويه
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هليعة عن دراج عن ابن حجرية عن أيب هريرة، قال

رجل غسل ثيابه فلم جيد له خلقاً، ورجل مل ينصب على مستوقدة : ثالثة يدخلون اجلنة بغري حساب"
  .أيهما تريد: بقدرين قط، ورجل دعا بشراب فلم يقل له

محد بن حممود الواسطي حدثنا أمحد بن حيىي املقري حدثنا أبو عامر بن منصور بن عمار حدثين حدثين أ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب حدثين عبد اهللا بن هليعة عن دراج عن ابن حجرية عن أيب هريرة، قال

ب على مستوقده رجل غسل ثيابه فلم جيد له له خلقاً، ورجل مل ينص: يدخل اجلنة بغري حساب": وسلم
  ."أيهما تريد: قدرين، ورجل دعا بشراب فلم يقل له

: أخربنا أبو يعلى حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه عن أيب هريرة قال

إن كان لتمر بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األهلة، ما يسرج يف بيت أحد منهم سراج، وال توقد 
  . إن وجدوا زيتاً ادهنوا به، وإن وجدوا ودكاً أكلوهفيه نار،

  باب 

أخربنا القطان حدثنا موسى بن مروان حدثنا حيىي بن سعيد عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن 
  .ما كان يفضل عن بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ةسلم خبز الشعري: أيب أمام قال

دثنا مبشر بن إمساعيل حدثنا حريز بن عثمان حدثين سليم بن حدثنا ابن منيع حدثنا حاجب بن الوليد ح
ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبز : مسعت أبا أمامد يقول: عامر قال

  .الشعري

  باب 

أخربين أمحد بن احلسن بن هارون حدثنا أمحد بن عبد اهللا املقري حدثنا بشر بن مران حدثنا حممد بن 
 عشاء لغداء، - ما رفع تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم:  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتدينار عن

  .وال غداء لعشاء

حدثنا علي بن عامر حدثنا حممد بن احلارث بن عبد احلميد حدثنا زهري بن عباد حدثنا بن هالل عن 
: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: حبان بن علي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
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  ."استغنوا بغناء اهللا عز وجل"

  ."عشاء ليلة، أو غداء يوم": وما هو؟ قال: قيل

  باب 

أخربين أبو عروبة حدثنا حممد بن مصف حدثنا حيىي بن سعيد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أيب 
  .ه وسلم منذ صحبناهما شبع رسول اهللا صلى اهللا علي: حبيب عن عمه احلكم بن عمري، قال

  باب 

أخربنا أبو يعلى حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة عن عباس بن فروخ اجلريري عن 
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنن نسع مترات، فكنا تسعة، : أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة قال

  .فأعطى مترة مترة

    

 حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن -  هو النسوي-أخربنا أبو عبد الرمحن
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع : عباس اجلريري عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة قال

  .مترات، بني تسعد، أنا فيهم

الرمحن عن حممد بن زياد حدثين حممد بن علي بن حبر حدثنا يوسف بن محاد املعين حدثنا عثمان بن عبد 
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه متراً، فأصابين ثالث مترات، واحدة : عن أيب هريرة قال

  .منهن حشفة

  .أشدهن ممضغة: كيف وجدت احلشفة؟ قال: قيل له

 عن أيب زرعة نبئت: أخربنا أبو يعلى حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش قال
  ."اللهم ارزق آل حممد قوتاً": عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أخربنا حممود بن حممد حدثنا العباس بن عبد العظيم العنربي، ح، وأخربين أبو علي حدثنا داود، ح، 
 بن املورع اإليامي حدثنا حماضر: وأخربنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن حممد الدوري، قالوا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا األعمش عن ابن أخي ابن شربمة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال
  ."اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً"وسلم 

  .ابن أخي ابن شربمة هو عمارة بن القعقاع: قال يل بعض أصحابنا: قال عباس الدوري

وكيع حدثنا أيب حدثنا األعمش عن عمارة عن أيب زرعة عن أيب أخربين أبو عروبة حدثنا سفيان بن 
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  ."اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً": قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هريرىد قال

أخربين معقل بن زياد السوسي حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو أسامد عن األعمش عن عمارد بن 
اللهم اجعل رزق آل ":  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة، قال

  ."حممد كفافاً

حدثنا علي بن : أخربين حممد بن عبد احلميد الفرغاين، وأبو بكر النيسابوري، وأبو الوليد بن مسيع، قالوا
قال رسول : حرب حدثنا ابن فضيل حدثين أيب عن عمارى بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال

  .لى اهللا عليه وسلماهللا ص

  ."اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً"

  باب ما يدفع به اإلنسان عن نفسه معرة الغنى

حدثنا أبو فروة يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان : أخربنا أبو عروبة، واحلسني بن موسى بن خلف، قاال
باح عن أيب سعيد اخلدري حدثنا أيب حممد بن يزيد بن سنان حدثنا أيب يزيد بن سنان عن عطاء بن ايب ر

  .عن بالل، ح

وأخربين حممد بن أمحد بن املعاصري حدثنا حممد بن احلسني بن بنان حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أيب حدثنا 
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عطاء عن بالل املؤذن قال

  ."إلق اهللا فقرياً، وال تلقه غنياً"

  ."إذا رزقت فال ختبأ، وإذا سئلت فال متنع":  اهللا؟ قالوكيف يل بذلك يا رسول: قلت: قال

  ."هو ذاك، وإال فالنار": وكيف يل بذلك يا رسول اهللا؟ قال: قلت: قال

  باب 

أخربين أبو احلسني عبد امللك بن إبراهيم الدقاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سعيد بن حممد 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : الوراق حدثنا صاحل بن حسان األنصاري عن عروة عن عائشة قالت

 ثوباً حىت ترقعيه، وإياك إن أردت اللحوق يب فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد الراكب، وال تستبديل": وسلم
  ."وجمالسة األغنياء

  أخربين أبو عروبة حدثنا سلمة بن شبيب، ح، 
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وأخبرنا كهمس بن معمر حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ح وحدثنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل األدمي حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني الضرير، 

  : قالوا

قال يل رسول اهللا صلى : دثنا صاحل بن كيسان املدين عن عروة عن عائشة قالتحدثنا أبو حيىي احلماين ح
إمنا يكفيك من الدنيا زاد الراكب، فإن سرك اللحوق يب فإياك وخمالطة األغنياء، وال ": اهللا عليه وسلم

  .تستبديل ثوباً حىت ترقعيه

محاد حدثنا إبراهيم بن عييند عن حدثين علي بن أمحد اجلرجاين حدثنا إبراهيم بن أمحد حدثنا احلسن بن 
جلست أبكي عند رأس النيب صلى اهللا : صاحل بن كيسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق يب يكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وال جتالسي ": عليه وسلم، فقال
  ."األغنياء

  باب 

بن مكرم حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود الطيالسي أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني 
قال رسول اهللا : حدثنا حريث بن السائب حدثنا احلسن حدثين محران بن أبان عن عثمان بن عفان قال

    : صلى اهللا عليه وسلم

  ."إمنا هو جلف هذا الطعام، وبيت يكنه، وثوب يستره، ما عدا ذلك فهو فضل"

  .دنيا تقاعدت يب: ما بطأ بك عن هذا األمر، وقد مسعت من عثمان؟ قال: مرانفقلت حل: قال احلسن

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : أخربنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة، وإسحاق بن أيب إسرائيل، قاال
حدثنا حريث بن السائب حدثنا احلسن حدثنا محران عن عثمان بن عفان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ."يبت يكنه، وثوب يستره، وجلف اخلبز واملاء: ليس البن آدم فيما سوى هذه اخلصال حق":  قالوسلم

  .لفظ أيب خيثمة

  ."بيت يستره، وثوب يواري عورته": وقال إسحاق

أخربين إمساعيل بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا أمحد بن منصور حدثنا النضر بن مشيل أخربنا بن السائب 
كل ما سوى ظل ":  أبان عن عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاحلسن حدثنا محران بن

  ."البيت، وجلف اخلبز واملاء البارد، وثوب يواري به عورته، ليس البن آدم فيه حق

أخربنا أبو يعلى حدثنا موسى بن حممد بن حيان البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حريث بن 
حدثنا محران عن عثمان بن عفان أن رسول : مسعت احلسن يقول:  قال-د وهو مؤذن بين أسي- السائب
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كل شيء فضل عن ئل بيت، وجلف اخلبز، وثوب يواري عورة ابن آدم، ": اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."فأما كل شيء فضل عن ذلك ليس البن آدم فيه حق

يب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب حدثين ابن أخربين حممد بن محدويه حدثنا عبد اهللا بن محاد حدثنا سعيد بن أ
ما فوق اخلبز، ": زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ."وجرة املاء، أو ظل احلائط، أو ظل شجرة، فضل حياسب به ابن آدم يوم القيامة
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