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السيوطي للمإام

 الرحيم الرحمن الله بسم

 ثقتي وبه

مإحمسسد سسسيدنا علسسى والسسسلم والصلةا لشأنه، تعظيما لله الحمد
وأعوانه. وأنصاره، وأصحابه، وآله،

علسسى اشسستهرت السستي الحسساديث حسسال بيان المهم مإن وبعد: فإن
لهسسم علسسم ل السسذين الفقهسساء، مإسسن ضسساهاهم ومإسسن العامإسسة، ألسنة

غيره. مإن ذلك مإن أصل له مإا وبيان بالحديث،
غيسسر لطيفسسا، كتابا ذلك في الزركشي الدين بدر الشيخ ألف وقد

مإسع هنسسا فلخصسسته وإفسادةا، وتنكيسست وزيسسادةا، تنقيح إلى مإحتاج أنه
كلمإسه مإسن اعستراض فيسه مإسا علسى ونبهست الغفيسر، الجسم زيسادةا

ورتبته آخره، في وبانتهى أوله، في بقلت زدته مإا ومإيزت وتنقير،
وسسسميته: السسدرر الكشف في أسهل ليكون المعجم، حروف على

فسسي يسسدرجنا أن أسسسأل واللسسه المشسستهرةا الحسساديث فسسي المنتثرةا
الكريسسم النسسبي هسسذا أتبسساع فسسي المعسسدودين مإسسن ويجعلنسسا حزبسسه،

آمإين. ويمنه وكرمإه بمنه وصحبه،

اللف ?حأرف

مإن مإاجه وابن داود، أبو الطلقا الله إلى الحلل أبغض حديث
شيئا الله أحل بلفظ: مإا والحاكم هكذا، عمر، بن الله عبد حديث
الطلقا. مإن إليه أبغض

عنه-: إن الله جبل- رضي بن مإعاذ حديث مإن الديلمي قلت: وعند
العتاقا. ويحب الطلقا، يبغض الله

عن شعيب، بن عمرو عن سليمان بن مإقاتل طريق مإن وعنده
ول النكاح، مإن إليه أحب حلل الله أحل مإرفوعا: مإا جده، عن أبيه،
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الطلقا. مإن إليه أكره حلل أحل
بن شجاع حدثنا مإحمد، بن جعفر طريق مإن عساكر ابن تاريخ وفي

ابن عن قلبة، أبي عن أيوب، عن بدر، بن الربيع حدثنا أشرس
مإن عنده أكره لكم الله أحل مإما شيء مإن مإرفوعا: مإا عباس

انتهى. الطلقا
تمرةا. بشق ولو النار اتقوا حديث
عنها. الله رضي عائشة عن أحمد

مإن أيضا وورد حاتم، بن عدي حديث مإن الصحيحين في قلت: هو
أحد في كان إذا والحديث هريرةا، وأبي الصديق، بكر أبي حديث

غيره. انتهى. إلى يعز لم التي الستة الكتب أحد في أو الصحيحين
الله. بنور ينظر فإنه المؤمإن فراسة اتقوا حديث

أمإامإة. أبي حديث مإن الطبراني
في جرير وابن سعيد، أبي حديث مإن الترمإذي قلت: أخرجه

الله بتوفيق بزيادةا: وينطق وثوبان عمر، ابن حديث مإن تفسيره
انتهى.
الظن. بسوء الناس مإن احترسوا حديث

أنس عن نحوه الله. قال: ويروي عبد بن مإطرف كلم مإن البيهقي
مإرفوعا.

تاريخ في عساكر ابن وأخرج الوسط في الطبراني قلت: أخرجه
أحمد عن الرافعي، الفضل بن مإحمد بن مإحمود طريق مإن دمإشق

بن حسان عن الوزاعي، عن الفريابي، عن الرافعي، غانم أبي بن
ظنه حسن مإرفوعا: مإن عباس ابن عن طاووس، عن عطية،
انتهى. ندامإته كثرت بالناس
تقله. أأخبر حديث

الناس وأوله: وجدت مإرفوعا، الدرداء أبي حديث مإن عدي ابن
ضعيف. وسنده

حديثه. مإن نعيم وأبو يعلى، وأبو الطبراني، أيضا قلت: أخرجه
انتهى.
رحمة. أمإتي اختلف حديث
في والبيهقي مإرفوعا، الحجة كتاب في المقدسي نصر الشيخ

قوله. مإن مإحمد بن القاسم عن المدخل
مإحمد- أصحاب أن لو سرني قال: مإا العزيز عبد بن عمر وعن
تكن لم يختلفوا لم لو إنهم أل يختلفوا وسلم- لم عليه الله صلى
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رخصة.
وقيل: المراد الحكام، في اختلفهم المراد أن على يدل قلت: هذا
جماعة. ذكره والصنائع، الحرف في اختلفهم

ابن عن الضحاك، عن جويبر، طريق مإن الفردوس مإسند وفي
رحمة. لكم أصحابي مإرفوعا: اختلف عباس
بن أفلح حدثنا عقبة، بن قبيصة طبقاته: حدثنا في سعد ابن وقال

مإحمد- أصحاب اختلف قال: كان مإحمد بن القاسم عن حميد،
انتهى. للناس وسلم- رحمة عليه الله صلى

الله. أخرهن حيث مإن أخروهن حديث
مإرفوعا. مإسعود ابن عن مإصنفه في الرزاقا عبد

تأديبي. فأحسن ربي أدبني حديث
مإسعود، ابن حديث مإن المإلء أدب في السمعاني بن سعد أبو

مإن الواهية الحاديث في الجوزي وابن المإثال، في والعسكري
ناصر. بن الفضل أبو يصح. وصححه وقال: ل علي، حديث

الرحمن عبد بن مإحمد طريق مإن عساكر ابن قلت: وأخرج
طفت لقد الله رسول قال: يا بكر أبا جده: أن عن أبيه عن الزهري

أدبك? فمن مإنك أفصح سمعت فما فصحاءهم وسمعت العرب في
انتهى. سعد بني في ونشأت ربي، قال: أدبني

فأكرمإوه. قوم كريم أتاكم إذا حديث
وأبي جرير حديث مإن والبزار عمر، ابن حديث مإن مإاجه ابن

هريرةا.
العقول ذوي مإن سلب وقدره، قضائه إنفاذ الله أراد إذا حديث

وقدره. قضاؤه فيهم ينفذ حتى عقولهم،
ضعيف. بسند عباس ابن حديث مإن والخطيب الديلمي

أمإانة. فهي التفت ثم بحديث الرجل حدث إذا حديث
عنهما. الله رضي الله عبد بن جابر عن وحسنه، والترمإذي داود أبو

مإبارك. والتراب للحاجة، أنجح فإنه فتربه، كتابا كتبت إذا حديث
بلفظ: أتربوا جابر حديث مإن الترمإذي في وهو أحمد: مإنكر، قال

وقال: مإنكر. مإبارك التراث فإن الكتاب،
وابن الديلمي، عباس: أخرجه ابن حديث مإن أيضا ورد قلت: وقد

مإنيع ابن أخرجه الحجاج، بن يزيد حديث ومإن عساكر، وابن عدي،
أبي حديث ومإن للحاجة أنجح بلفظ: فإنه نعيم وأبو مإسنده في

أحدكم كتب بلفظ: إذا الوسط في الطبراني أخرجه الدرداء،
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عدي، ابن أخرجه هريرةا أبي حديث ومإن أنجح، فهو به فليترب
ضعيفة. وأسانيدها

وعين ذكر، مإن وأنثى مإطر، مإن أربع: أرض مإن تشبع ل أربع حديث
علم. مإن وعالم نظر، مإن

عنه- وابن الله هريرةا- رضي أبي حديث مإن التاريخ في الحاكم
وقال: مإنكر. عائشة، حديث مإن عدي

بين وعالما افتقر، قوم وغني ذل، قوم ثلثة: عزيز ارحموا حديث
جهال.

ابن وقال وضعفه، أنس حديث مإن الضعفاء في السليماني
عياض. بن الفضيل كلم مإن يعرف الجوزي: إنما
عباس- رضي ابن حديث مإن تاريخه في حبان ابن قلت: أخرجه

عنه- الله هريرةا- رضي أبي حديث مإن عنهما- والديلمي الله
واهية. انتهى. بأسانيد
مإنها تناكر ومإا ائتلف، مإنها تعارف فما مإجندةا، جنود الرواح حديث

اختلف.
مإسعود. ابن حديث مإن الشيخان

وترا. واكتحلوا غبا، وادهنوا عرضا، استاكوا حديث
مإن شيء في ذكر ول أصل، له أجد فلم عنه الصلح: بحثت ابن قال
الحديث. كتب

أبي بن عطاء عن مإراسيله في داود أبو رواه مإا مإعناه قلت: في
شربتم وسلم: إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال رباح

في البغوي وروى عرضا فاستاكوا استكتم وإذا مإصا، فاشربوا
ابن بهز- يعني عن المسيب بن سعيد طريق مإن الصحابة مإعجم

بن سعيد عن آخر وجه مإن مإندةا ابن مإثله. ورواه حكيم- مإرسل
بهز. جد وهو القشيري، مإعاوية

عبد حديث مإن مإضطرب. والديلمي إسناد البر: وهو عبد ابن قال
غبا. انتهى. الترجيل مإغفل بن الله

النهار صيام وعلى النهار، بقيلولة الليل قيام على استعينوا حديث
السحور. بأكل

مإن أنس: ثلث حديث مإن عباس. وأخرج ابن حديث مإن البزار
وقال: وتسحر، يشرب، أن قبل أكل الصوم: مإن أطاقا أطاقهن

بالنهار. يعني: نام
نعمة ذي كل فإن بالكتمان، حوائجكم إنجاح على استعينوا حديث
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مإحسود.
بن مإعاذ حديث مإن الوسط في والطبراني الشعب في البيهقي

جبل.
تنفرجي. أزمإة اشتدي حديث

علي. حديث مإن الديلمي
تؤجروا. اشفعوا حديث

مإعاوية. حديث مإن والنسائي مإوسى، أبي حديث مإن الشيخان
البردةا. داء كل أصل حديث
عن وضعفه. قال: وروي أنس حديث مإن العلل في قطني الدار

بالصواب. أشبه وهو قوله مإن الحسن
الحسن. شطر يوسف أأعطي حديث

وهو مإختصرا، اللفظ بهذا أنس حديث مإن مإصنفه في شيبة أبي ابن
السراء. حديث أثناء في الصحيح في

وتوكل. اعقلها حديث
أمإية بن عمرو حديث مإن حبان وابن أنس، حديث مإن الترمإذي

الضمري.
بالخواتيم. العمال حديث

مإعاوية عن حبان وابن حديث، أثناء في سعد بن سهل عن البخاري
مإختصرا.

العمال مإختصرا: إنما عائشة حديث مإن عدي قلت: وابن
بخواتيمها بلفظ: العمال علي حديث مإن والطبراني بالخواتيم

ثلثا. انتهى. بخواتيمه بلفظ: العمل عمر حديث مإن ثلثا. والبزار
يعرف. ل أحمزها العبادى أفضل حديث
جائر. سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل حديث

مإن شاهد وله لين، بسند أمإامإة أبي حديث مإن الشعب في البيهقي
شهاب. بن طارقا مإرسل

سعيد. أبي حديث مإن والترمإذي داود، أبي عند قلت: الحديث
انتهى.
البله. الجنة أهل أكثر حديث
أنس. حديث مإن البزار
الخبز. أكرمإوا حديث

يزيد بن الله عبد حديث مإن الصحابة مإعجم في البغوي القاسم أبو
والطبراني عباس، ابن حديث مإن الغريب في قتيبة وابن مإرفوعا،
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سكينة. ابن حديث مإن
ومإن أكرمإني، فقد أكرمإهم فمن القرآن، حملة أكرمإوا حديث

الله. أكرم فقد أكرمإني
وقال: غريب عمرو، بن الله عبد حديث مإن النابة في الديلمي

جدا.
أحب في فأسكني إلّي، البقاع أحب مإن أخرجتني إنك اللهم حديث
إليك. البقاع

في العلم أهل يختلف البر: ل عبد ابن وقال مإستدركه في الحاكم
ووضعه. نكارته
بكورها. في لمإتي بارك اللهم حديث
الغامإدي. صخر حديث مإن الربعة
أو جهل بأبي إليك، الرجلين هذين بأحب السلم أعز اللهم حديث
بعمر.

صحيح. وقال: حسن عمر، ابن حديث مإن الترمإذي
بن بعمر السلم أعز عائشة: اللهم حديث مإن الحاكم وروى

بكر أبو الشيخين. وذكر شرط على وقال: صحيح خاصة الخطاب
فقال: السلم أيد حديث: اللهم عن سئل أنه عكرمإة، عن التاريخي

عمر أعز قال: اللهم ولكنه ذلك، مإن أعز السلم جين الله، مإعاذ
جهل. أبا أو بالدين

أخرجه نفسه، عمر حديث مإن عمر ابن بلفظ أيضا قلت: وورد
حديث ومإن البيهقي، أخرجه أنس حديث ومإن الدلئل في البيهقي

أخرجه السعدي، ربيعة حديث ومإن الحاكم، أخرجه مإسعود ابن
ابن أخرجهما وخباب، عباس ابن حديث ومإن مإعجمه في البغوي
سعيد ومإرسل الرقم، بن عثمان حديث ومإن تاريخه في عساكر

وورد الطبقات في سعد ابن أخرجها الزهري ومإرسل المسيب بن
ابن حديث مإن الحاكم، أخرجه عباس ابن حديث مإن عائشة بلفظ
أخرجه الصديق بكر أبي حديث ومإن سعد، ابن أخرجه عمر

عساكر، ابن أخرجه مإسعود ابن حديث ومإن الوسط في الطبراني
أخرجه الحسن مإرسل ومإن الطبراني، أخرجه ثوبان حديث ومإن
دعا اللفظين: إنه بين الجمع في عساكر ابن وقال سعد، ابن

بدعائه عمر خص يسلم لن جهل أبا أن إليه أوحي فلما بالول،
فيه. فأجيب

ول العمرين بأحب بلفظ اللسنو على الن الحديث هذا اشتهر وقد
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البالغ. انتهى. الفحص بعد الحديث طرقا مإن شيء في له أصل
بهذا يعرف السرائر. ل يتولى والله بالظاهر، أحكم أن أمإرت حديث
اللفظ.

عماد الحافظ وقال الرسالة في الشافعي كلم مإن قلت: هذا
سند. على له أقف لم المختصر أحاديث تخريج في كثير بن الدين
مإنازلهم. الناس ننزل أن أمإرنا حديث
عائشة. عن والحاكم داود وأبو المقدمإة، في مإسلم
عقولهم. قدر على الناس نكلم أن أمإرنا حديث

مإعاشر وأوله: إنا عباس، ابن حديث مإن ضعيف بسند الديلمي
آخره. إلى أأمإرنا النبياء

عبد بن سليمان طريق مإن الفراد في قطني الدار قلت: وأخرج
بن هشام عن نجيح، بن عبيد عن مإهران بن الملك عبد بن الرحمن
قدر على أرقاءكم مإرفوعا: عاتبوا عائشة عن أبيه، عن عروةا،

عبد عن سليمان به وتفرد هشام، عن عبيد به وقال: تفرد عقولهم
التكلف. مإن براء وأمإتي أنا حديث عنه. انتهىز الملك

عن قال: نهينا عمر عن البخاري يثبت: وروى النووي: ل قال
التكلف.

إني العوام: أل بن الزبير حديث مإن الفردوس مإسند قلت: في
وأخرجه مإتكلف كل مإن براء أمإتي وصالحوا التكلف، مإن بريء

ابن وهو هالة، أبي ابن الزبير عن البيهقي حديث مإن الول باللفظ
أعلم. والله وسلم. انتهى، عليه الله صلى النبي زوج خديجة
بالضاد. نطق مإن أفصح أنا حديث

له. أصل كثير: ل ابن قال
بابها. وعلي العلم مإدينة أنا حديث

أيضا، البخاري وقال: مإنكر. وأنكره علي، حديث مإن الترمإذي
قال وقال: صحيح، عباس ابن حديث مإن مإسدتركه في والحاكم

فيه. افتضحوا خلق زرعة: كم أبو مإوضوع. وقال هو الذهبي: بل
بن ويحيى حاتم أبو قال وكذا له، أصل مإعين: ل بن يحيى وقال

العيد: لم دقيق ابن ثابت. وقال قطني: غير الدار سعيد. وقال
أبو الحافظ "الموضوعات" وقال في الجوزي ابن وذكره يثبتوه،
ول صحيح ل طرقه باعتبار حسن أنه العلئي: الصواب سعيد

مإوضوعا. يكون أن عن فضل ضعيف،
بسطت له: وقد فتوى في حجر ابن السلم شيخ قال قلت: وكذا
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على لي "التعقبات" التي في حجر وابن العلئي كلم
"الموضوعات". انتهى.

مإني. والمؤمإنون الله مإن أنا حديث
يعرف. ل

انتهى. إسناد، بل جراد بن الله عبد عن الديلمي قلت: أورده
ذكرني. مإن جليس أنا حديث

حديث مإن مإعناه اورد ثم السرائيليات، مإن الشعب في البيهقي
بي وتحركت ذكرني، مإا عبدي مإع بلفظ: أنا مإرفوعا هريرةا أبي

شفتاه.
يسنده، ولم عائشة عن الول باللفظ الديلمي قلت: وأورده

الله: يا مإرفوعا: قال ثوبان عن الحكم بن عمرو طريق مإن وأسنده
وأخرج دعاني إذا مإعه وأنا يذكرني، حين عبدي جليس أنا مإوسى

أقريب رب مإوسى: يا كعب: قال "المصنف" عن في الرزاقا عبد
ذكرني مإن جليس أنا مإوسى فأناديك? قال: يا بعيد أم فأناجيك أنت
بن أحمد الذكر: حدثنا في الترغيب في قال شاهين ابن رأيت ثم

بن مإحمد حدثنا سهل، بن الفضل حدثنا الزدي، إسماعيل بن مإحمد
أبي عن العمي، زيد عن مإسلم، بن سلم حدثنا الداني، يعني جعفر

الله قال: أوحى وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر، عن نصرةا،
ساجدا، لله فخر بيتك، مإعك أسكن أن أحب مإوسى مإوسى: يا إلى
أني علمت أمإا مإوسى بيتي? قال: يا مإعي تسكن قال: وكيف ثم

بن مإحمد وجدني عبدي التمسني مإا وحيث ذكرني، مإن جليس
بالقوي. ليس العمي وزيد مإتروكان، وشيخه جعفر
إل شيء مإن نزع ول زانه، إل شيء في يكون ل الرفق إن حديث
شانه.
عائشة. حديث مإن أحمد

أجله. يطلبه كما العبد يطلب الرزقا إن حديث
والدار هو وقال مإوقوفا، الدرداء أبي عن الشعب في البيهقي

رفعه. مإن أصح قطني: غنه
البطال. الرجل يكره الله إن حديث

مإتروك: فيه بسند عمر ابن حديث مإن عدي ابن عند لكن يوجد، لم
المحترف. المؤمإن يحب الله إن

عبده َيرى أن يحب الله علي: إن حديث مإن الديلمي قلت: وعند
الحلل. طلب في تعبا
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أن لكره مإوقوفا: إني مإسعود ابن عن مإنصور بن سعيد سنن وفي
انتهى. الخرةا ول الدنيا عمل في ل فارغا الرجل أرى

المإة لهذه يجدد مإن سنة مإائة كل رأس على يبعث الله إن حديث
دينها. أمإر
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مإن داود أبو

عبادةا. الفرج انتظار حديث
أنس. عن الرشاد في الخليلي

بسند حديث أثناء في مإسعود ابن حديث مإن الترمإذي عند قلت: هو
حسن. انتهى.

وسارةا إبراهيم يكفلهم الجنة في جبل في المؤمإنين أولد حديث
القيامإة. يوم آبائهم إلى يردهم حتى

وصححه. هريرةا أبي حديث مإن الحاكم
وفتنة. بلء إل الدنيا مإن يبق لم إنه أل حديث

وإقرار بالقلب، عقد اليمان حديث مإعاوية حديث مإن مإاجه ابن
بالركان. وعمل باللسان،

علي. حديث مإن مإاجه ابن
يصب". وبقي "فلم الموضوعات في الجوزي ابن قلت: أورده

الحرف. بهذا مإتعلقة أحاديث
وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث ثلث: إذا المناف آية حديث
خان. أؤتمن

عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مإن الشيخان
يحتسب. ل حيث مإن إل المؤمإن عبده يرزقا أن الله أبى حديث

هريرةا. أبي عن الديلمي
فيه. بركة ل الحار فإن بالطعام، أبردوا حديث

مإن النسائي يليك بمن ثم بنفسك ابدأ حديث عمر ابن عن الديلمي
فإن عليها، فتصدقا بنفسك بلفظ: ابدأ الله عبد بن جابر حديث
فإن قرابتك، فلذي شيء أهلك عن فل فإن فلهلك، شيء فضل
وهكذا. فهكذا شيء قرابتك ذي عن فضل
عبد على الله أنعم سمرةا: إذا بن جابر حديث مإن الطبراني وفي
بيته. وأهل بنفسه فليبدأ نعمة
بن عمر أن عروةا، بن هشام طريق مإن مإنصور بن سعيد سنن وفي

الله عباد وعلى علينا قوله: السلم إلى التشهبد علمهم الخطاب
نفسه، على يسلم ول فيسلم يصلي أحدكم وقال: إن الصالحين
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بأنفسكم. فابدؤوا
وسلم عليه الله صلى الله رسول أأبي: كان عن داود أبي سنن وفي

بنفسه. بدأ دعا إذا
فعادها بنفسك ابدأ الله عبد عمرو: يا ابن حديث مإن وللطيالسي

أعلم. والله وجاهدها
سلطانا أبلغ فمن حاجته، إبلغا يستطيع ل مإن حاجة أبلغوا حديث
الصراط. على قدمإيه الله ثبت إبلغها يستطيع ل مإن حاجة

الدرداء. أبي حديث مإن الشيخ وأبو ، الطبراني
الذبيحين. ابن أنا حديث
صلى للنبي قال أعرابيا مإعاوية: أن حديث مإن جرير وابن الحاكم

عليه. ينكره ولم فتبسم الذبينحين، وسلم: يابن عليه الله
كفيتم. فقد تبتدعوا ول اتبعوا حديث

فإن أيادي، الفقراء عند اتخذوا حديث مإسعود ابن عن الطبراني
القيامإة. يوم دولة لهم
علي. بن الحسين "الحلية" عن في نعيم أبو

جماعة. فوقهما فما اثنان حديث
مإوسى. أبي عن مإاجه ابن

الرحمن. وعبد الله، الله: عبد إلى السماء أحب حديث
عمر. ابن عن مإسلم
أهل وكلم عربي، والقرآن عربي، لثلث: لني العرب أحبوا حديث
عربي. الجنة

عباس. ابن عن الطبراني
المداحين. وجوه في التراب احثوا حديث
السود. بن المقداد عن مإسلم
علة. غير مإن الوجوه صفر احذروا حديث

سهر ول علة مإن يكن لم إن بلفظ: فإنه عباس ابن عن الديلمي
للمسلمين. قلوبهم في غل مإن كان

فيك. مإن فألك أخذنا حديث
عمر. ابن حديث مإن الشيخ وأبو هريرةا أبي عن داود أبو

وجدتم فإن استطعتم، مإا المسلمين عن الحدود ادرؤوا حديث
العفو في يخطيء لن المإام فإن سبيله، فخلوا مإخرجا للمسلم

العقوبة. في يخطىء أن مإن له خير العفو في
ابن وأخرج ومإوقوفا، مإرفوعا عائشة عن والحاكم الترمإذي،
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يخطىء أن مإن خير العفو في المإام يخطىء بعضه: لن عساكر
العقوبة. في
مإوقوفا. مإسعود ابن عن

بالشبهات. الحدود ادرؤوا حديث
في ومإسدد مإرفوعا، عباس ابن عن له جزء في عدي ابن

مإوقوفا. عنهما الله رضي عباس ابن "مإسنده" عن
بجار يتأذى الميت فإن صالحين، قوم وسط مإوتاكم ادفنوا حديث
السوء. بجار الحي يتأذى كما السوء

هريرةا. أبي "الحلية" عن في نعيم أبو
حاجة. فيها له جعل بأرض عبد روح قبض الله أراد إذا حديث

الهذلي. عزةا أبي عن والطيالسي عكامإس، بن مإطر عن الترمإذي
قال لبيك، اللهم فقال: لبيك حله غير مإن بمال رجل حج إذا حديث
عليك. مإردود هذا سعديك، ول لبيك الله: ل

عمر. ابن عن الديلمي
رجل أن حدثت وإذا فصدقا، مإكانه عن زال جبل أن أحدثت إذا حديث

تصدقا. فل خلقه عن زال
صحيح. بسند الدرداء أبي حديث مإن أحمد

بالعشاء. فابدؤوا والعشاء العشاء حضر إذا حديث
ل عزاه مإن ووهم العراقي، قاله كما اللفظ بهذا له أصل ل

شيبة". أبي "مإصنف" ابن
شئت. مإا فاصنع تستخ لم إذا حديث

مإسعود. أبي عن البخاري
شئت. مإا فاصنع تستح لم إذا حديث

مإسعود. أبي عن البخاري
البصر. عمي القضاء نزل إذا حديث
عباس. ابن عن الحاكم
فأرجحوا. وزنتم إذا حديث

جابر. عن مإاجه ابن
كفنه. فليحسن أخاه أحدكم ولي إذا حديث
عسن وكفسوا مإوتساكم، مإحاسسن اذكسروا حسديث جسابر عسن مإسلم

مإساوئهم.
عمر. ابن عن والترمإذي داود أبو
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حيسساء وأصسسدقهم عمسسر، وأشسسدهم أبسسوبكر، أمإسستي أرحسسم حسسديث
وأعلمهسسم أأبسسي، وأقرؤهم زيد، وافرضهم علي، وأقضاهم عثمان،
مإعاذ. والحرام بالحلل
أخرى. طرقا ولبعضه أنس، عن أحمد

ترحموا. ارحموا حديث
مإسسن يرحمكم الرض في مإن ارحموا حديث عمرو ابن عن أحمد

السماء. في
النسساس أيسسدي فسسي فيمسسا وازهد الله، يحبك الدنيا في ازهد حديث

الناس. يحبك
سعد. بن سهل عن مإاجه ابن

ابتدائه. مإن أفضل المعروف استتمام حديث
هريرةا. أبي "الوسط" عن في الطبراني

حفظك. على بيمينك استعن حديث
بأهلها. صناعة كل على استعينوا حديث

بسسن سسسعيد القاسسسم أبسسي على تاريخه: قرأت في النجار ابن قال
قسسال: كتسسب النصاري الباقي عبد بن مإحمد عن الهمداني، مإحمد

الحسسن أبسو القضسساعي: حسدثنا سلمإة بن مإحمد الله عبد ابو إلى
علسسي بسسن المفضسسل النصسسر أبسسو حسسدثني الصباح، بن نصر بن علي
وعنسسده الفسسرات، بن الحسن أبي مإجلس حضر أنه الراضي كاتب

فقسسال شسسيء عسسن فسسسأل يوسسسف بسسن مإحمسسد عمسسر أبسسو القاضي
وسسسلم: عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول عمسسر: قسسال أبسسو القاضسسي
كتسساب فسسي الثعسسالبي ذلسسك وأورد بأهلهسسا صسسنعة كل على استعينوا
اللسسه صسسلى للنسسبي يرفعسسه إسنادا فقال: ذكر واللطائف، "اللطف

بأهلها. الصناعات في قال: استعينوا أنه وسلم عليه
السواك. بشوص ولو الناس عن استغنوا حديث

عباس. ابن عن الطبراني
الصراط. على مإطاياكم فإنها ضحاياكم، استفرهوا حديث

هريرةا، أبي عن أبيه عن الله، عبيد بن يحيى طريق مإن الديلمي
ضعيف. ويحيى
لك. أيسمح اسمح حديث

عباس. ابن عن الطبراني
عليه. أيعلى ول يعلو السلم حديث
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عمرو. بن عابد عن قطني الدار
ناصسسرا لسسه يجسسد ل مإسسن ظلسسم مإسسن علسسى اللسسه غضب اشتد حديث
غيره.

بالصين. ولو العلم اطلبوا حديث علي عن الطبراني
في البر عبد وابن "الشعب"، في والبيهقي والعقيلي، عدي، ابن

عنه. الله رضي أنس العلم" عن "فضل
الوجوه. حسان مإن الخير اطلبوا حديث

"الوسسسط" وفسسي عباس، ابن حديث "الكبير" مإن في الطبراني
عمر، ابن حديث مإن حميد بن وعبد هريرةا، وأبي جابر حديث مإن

"فوائده" في أنس. وتمام حديث "تاريخه" مإن في عساكر وابن
"الشسسعب" مإسسن فسسي والسسبيهقي يعلسسى، وأبو بكرةا، أبي حديث مإن

عائشة. حديث
وفي "الشعب" عن ابن عباس قال الشاعر: 

أط َيومإسا قساَل النبسّي َشر
ألبوا  ِحساِن مِإن الَخيَر اط

ِه أوجو  ال
وفي "قضاء الحوائ" لبن أبي الدنيا عن بعسسض الشسسامإيين، أن

عبد الله بن رواحة، أو حسان بن ثابت قال: 
ّينسا َسمعنا ً قساَل َنب أب ِِلَمنَقسول أل ِئَج َيط  راَحًة الَحوا

َتدوا ألبوا اغ ِئَج فاط ّيَنمِإَمسن الَحوا أه َز َل أه ال َه ٍة َوج ِبصسبساَح
الرحمن: وفيه عن الحسين بن عبد 

أل قاَل ًا َوقاَل الّرسو أرَحقس َقوِل َوَخي أل مإاقاَل ال  الّرسو
أت َدت الحاجا ألبوها َأب أه مَإن ِإلىفاط َه أل َحسٌن َوج  َجمي

يجوز مإن وأقلهم السبعين، إلى الستين بين مإا أمإتي أعمار حديث
ذلك.

هريرةا. أبي عن الترمإذي
والمحجوم. الحاجم أفطر حديث

الصحابة. مإن واحد غير عن الحسن عن البخاري
العيش. نصف القتصاد حديث

الحدود. إل زلتهم، الهيئات ذوي أقيلوا حديث أنس عن لل ابن
الله قضاء أمإتي- بعد مإن يموت مإن أكثر حديث عائشة عن أحمد

وقدره- بالعين.
الغراء الليلة في علّي الصلةا مإن أكثروا حديث جابر عن البزار
الزهر. واليوم
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هريرةا. أبي "الوسط" عن في "الشعب" والطبراني في البيهقي
دفنه. الميت إكرام حديث

على الميت كرامإة يقال: مإن قال: كان أيوب عن الدنيا أبي ابن
حفرته. إلى تعجيله أهله

بهم ويدفع الحقوقا بهم يستخرج الله فإن الشهود، أكرمإوا حديث
الظلم.

مإنكر. وهو عباس ابن عن الديلمي
خلق الذي الطين مإن خلقت فإنها النخلة، عمتكم أكرمإوا حديث

آدم. مإنه
ضعيف. وهو عباس، ابن عن نعيم، وأبو يعلى، أبو

الفلح. على حي المؤذن يقول حين مإفلحين، اجعلنا اللهم حديث
سفيان. أبي بن مإعاوية عن السني ابن

لي. واختر لي خر اللهم حديث
عنه. الله رضي الصديق بكر أبي عن الترمإذي

مإكرك. تؤمإنا ل اللهم حديث
سهل. جعلنه مإا إل سهل ل اللهم حديث عباس ابن عن الديلمي
خيرك. إل خير ول طيرك، إل طير ل اللهم حديث أنس عن الحاكم

عمر. ابن عن أحمد
الخرةا. عيش إل عيش ل اللهم حديث

أنس. عن الشيخان
زمإرةا في واحشرني مإسكينا، وأمإتني مإسكينا، أحيني اللهم حديث

المساكين.
عبادةا عن والطبراني سعيد أبي عن مإاجه وابن أنس، عن الترمإذي

وليس مإوضوع، انه تيمية، وابن الجوزي، ابن الصامإت. وادعى بن
قال. كما

بالتقوى. الخرةا وعلى بالدنيا، الدين على أعني اللهم حديث
الله. عبد بن وجابر علي عن الديلمي

طيبا. إل يقبل ل طيب الله إن حديث
عنه. تعالى الله رضي هريرةا أبي عن مإسلم
فمن الرجال، على والجهاد النساء، على الغيرةا كتب الله إن حديث
شهيد. أجر لها كان مإنهن صبرت

مإسعود. ابن عن الطبراني
عليكم. حرم فيما شفاءكم يجعل لم الله حديثإن
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أم عن حبان وابن يعلى، وأبو مإوقوفا، مإسعود ابن عن الحاكم
مإرفوعا. سلمة
هريرةا. أبي عن نعيم أبو الملحف السائل يبغض الله إن حديث
حزين. قلب كل يحب الله إن حديث

عنه. الله رضي الدرداء أبي عن الطبراني
التائب. الشاب يحب الله عن حديث

عنه. الله رضي أنس عن الشيخ أبو
يتقنه. أن عمل أحدكم عمل إذا يحب الله إن حديث

بن الرحمن عبد طريق مإن عساكر وابن عائشة، عن يعلى أبو
مإارية. أخت سيرين أمإه عن حسان
الدعاء. في الملحين يحب الله إن حديث

عنها. تعالى الله رضي عائشة عن الشيخ أبو
في بما آدم بني ألسنة على تنطق الرض في مإلئكة لله إن حديث
والشر. الخير مإن المرء

أنس. عن الديلمي
قدر على الصبر وينزل المؤنة، قدر على الرزقا ينزل الله إن حديث
البلء.

عنه. الله رضي هريرةا أبي الخلقا" عن "مإكارم في لل ابن
المشعرانية. المرأةا ويكره المشعراني، الرجل يحب الله إن حديث

الله إن الحديث الغرائب" في "مإجمع في الفارسي الغفار عبد قال
الزباء. المرأةا ويبغض الزب، الرجل يحب

نيته. قدر على العبد يعطي الله إن حديث
عمله، مإن خير المرء رفعه: نية مإوسى أبي حديث مإن الديلمي

عمله، على يعطيه ل مإا نيته على العبد ليعطي وجل عز الله وإن
الرياء. يخالطه والعمل فيها، رياء ل النية أن وذلك

على مإنه سترا بأمإهاتهم القيامإة يوم الناس يدعو الله إن حديث
عباده.

عنهما. تعالى الله رضي عباس ابن عن الطبراني
مإنه. مإنع مإا على لحريص آدم ابن إن حديث

عنهما. الله رضي عمر ابن عن الديلمي
الله. كتاب أجرا عليه أخذتم مإا أحق إن حديث

عنه. تعالى الله رضي أنس عن البخاري
بالسلم. بخل مإن الناس أبخل إن حديث
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عنه. تعالى الله رضي هريرةا أبي عن يعلى أبو
صلته. مإن يسرقا الذي سرقة، الناس أسوأ إن حديث
قتادةا. أبي عن أحمد

الكذب. عن لمندوحة المعاريض مإن إن حديث
علي عن نعيم، وأبو حصين بن عمران عن نعيم وأبو السني ابن

عنه. تعالى الله رضي
السلم. كرد حقا الكتاب لجواب إن حديث

عنهما. الله رضي عباس ابن عن الديلمي
مإقال. الحق لصاحب إن حديث

عائشة. عن الشيخان
بيته. في يؤذيه كان مإا قبره في يؤذيه الميت إن حديث

سند. بل عائشة عن الديلمي
الناس مإن وإن للشر، مإغاليق للخير مإفاتيح الناس مإن إن حديث
الخير مإفاتيح الله جعل لمن فطوبى للخير، مإغاليق للشر مإفاتيح

يديه. على
عنه. تعالى الله رضي أنس عن مإاجه ابن

السمين. الحبر يكره الله إن حديث
لبيك. ومإالك أنت حديث تفسيره في حاتم أبي ابن
عبد بن جابر "الصغير" عن في والطبراني عمر، ابن عن يعلى أبو

الله.
نحسب. ول نكتب ل أمإية أمإة إنا حديث

وقاص. أبي بن سعد عن الشيخان
الحمام. مإثل أمإتي على جهنم حر إنما حديث

عنه. الله رضي بكر أبي عن الطبراني
الفضل. أهل الفضل لهل الفضل يعرف إنما حديث

عنه. الله رضي أنس عن الديلمي
الرحماء. عباد مإن الله يرحم إنما حديث

مإظلومإا. أو ظالما أخاك انصر حديث زيد بن أسامإة عن الشيخان
أنس. عن البخاري

عليك. أأنفق أنفق حديث
هريرةا. أبي عن البخاري

إقلل. العرش ذي مإن تخش ول بلل، أنفق حديث
عنه. تعالى الله رضي مإسعود ابن عن البزار
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وخاصته. الله أهل هم القرآن أهل حديث
عنه. تعالى الله رضي أنس عن وأحمد مإاجه، ابن

الصلةا. عن العبد يسأل مإا أول حديث
ونحوه داود، أبي وعند عمر، ابن عن الكنى في الحاكم أحمد أبو
هريرةا. أبي حديث ومإن الداري، تميم حديث مإن

صلةا. علي أكثرهم القيامإة يوم بي الناس أولى حديث
مإسعود. ابن عن والترمإذي حبان، ابن

مإنه. يعتذر ومإا إياك حديث
مإرفوعا. وقاص أبي بن سعد حديث مإن المستدرك في الحاكم

وابن مإرفوعا، وجابر عمر ابن حديث "الوسط" مإن في والطبراني
بهذا كلهم مإرفوعا أيوب أبي حديث "تاريخه" مإن في عساكر
اللفظ.
مإنه. يعتذر أمإر وكل مإرفوعا: إياك أنس حديث مإن الديلمي وأخرج
الفردوس. زهر في حجر ابن الحافظ وحسنه
في "اليمان" والطبراني في "تاريخه" وأحمد في البخاري وأخرجه

سعد بني أخي النصاري عمارةا بن سعيد عن جيد "الكبير" بسند
مإن مإنه يعتذر مإا إلى مإوقوفا: أنظر صحبة له وكانت بكر، أبي ابن

فاجتنبه. والفعل القول
في أحمد وأخرج مإرفوعا، عنه آخر وجه مإن نعيم أبو وأخرجه

مإرفوعا: إياك الحارث بن وحبيب العالية، أبي حديث "مإسنده" مإن
الذن. يسوء ومإا

الطفاوي عمرو بن العاص "الطبقات" عن في سعد ابن وأخرج
ومإا فقالت: إياك وسلم عليه الله صلى النبي أتت عمته: أنها عن

ومإا قال: إياك أنه جبير بن سعيد عن أيضا ثلثا. وأخرج الذن يسوء
وابن المائتين في الصابوني وأخرج خير مإن يعتذر ل فإنه مإنه، يعتذر

قال أنه عبادةا بن سعد عن حوشب بن شهر طريق مإن عساكر
مإنه. يعتذر شيء وكل لبنه: إياك

قال: قال خالد بن عكرمإة طريق "الزهد" مإن في أحمد وأخرج
لك بدا مإا وافعل والعمل، القول مإن مإنه يعتذر ومإا لبنه: إياك سعد

لبنه: إياك قال مإالك بن سعد أن زيد بن علي طريق مإن وأخرج
خير. مإن يعتذر ل فإنه مإنه، يعتذر ومإا

ومإا قال: إياك جبل بن مإعاذ أن بلغني سفيان: قال عن أيضا وأخرج
مإنه. يعتذر
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بن عمر لي قال: قال مإهران بن مإيمون عن عساكر ابن وأخرج
أمإرته وإن سلطانا تصحبن أربعا: ل عني العزيز: احفظ عبد

القرآن، أقرأتها وإن بامإرأةا تخلون ول مإنكر، عن ونهيته بمعروف
تعتذر اليوم بكلم تكلمن ول أقطع، فإنه رحمه قطع مإن تصلن ول

غدا. مإنه
والطمع. إياك حديث
الحاضر. الفقر مإرفوعا: فإنه وقاص أبي بن سعد عن الحاكم
الدمإْن. وخضر إياك حديث

سعيد. أبي عن الديلمي
وينقص. يزيد اليمان حديث
جبل. بن مإعاذ عن أحمد

قريش. مإن الئمة حديث
بردةا. أبي عن وغيره أحمد

تجد. ل أن العصمة مإن إن حديث
كان أنه الله عبد بن عون الزهد" عن "زوائد في أحمد بن الله عبد

تجده. فل الدنيا مإن الشيء تطلب أن العصمة مإن يقول: إن
زمإانه. في للقرد "أثر" اسجد

فسذكره. يقسسال، قسسال: كسان طسساووس "الحلية" عسسن في نعيم أبو
انتهى.

الباء حأرف

له. أأكل لما الباذنجان حديث
حديث: مإسساء مإن أصح إنه العوام مإن قال ومإن له، أصل ل باطل
أخطأ فقد له أشرب لما زمإزم
قبيحا. خطأ

مإوضوع. بلخ" وهو "تاريخ في إل إسناد على له أقف قلت: ولم
انتهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى.

بدأ. كما غريبا وسيعود غريبا السلم بدأ حديث
عنهما. الله رضي عمر ابن حديث مإن مإسلم
أكابركم. مإع البركة حديث

"القسستراح" في وصححه والبزار، وصححاه، والحاكم، حبان، ابن
أنس. حديث مإن عدي وابن عباس، ابن حديث مإن
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الخلقا. مإكارم لتمم بعثت حديث
جابر حديث مإن والطبراني "الموطأ" بلغا في مإالك

جبل. انتهى. بن مإعاذ حديث مإن قلت: وأحمد
بالمنطق. مإوكل البلء حديث

والسسديلمي عبسساس، ابن حديث الخلقا" مإن "مإكارم في لل ابن
السسسسسسسسسسسسسسدرداء. أبسسسسسسسسسسسسسسي حسسسسسسسسسسسسسسديث مإسسسسسسسسسسسسسسن

في وأحمد مإرفوعا، مإسعود ابن حديث مإن أيضا قلت: والديلمي
علسسي حيسسث مإن تاريخه في السمعان وابن مإوقوفا، "الزهد" عنه

مإرفوعا.
أحاديث. الحرف هذا في وبقي
الصدقة. يتخطى ل البلء فإن بالصدقة، باكروا حديث

حيسسدث مإسسن الشسسيخ وأبسسو علي، حيث مإن الوسط في الطبراني
عنه. الله رضي أنس

جهنم. طبق البحر حديث
أمإية. بن يعلى حديث مإن أحمد
علي. يصل فلم عنده ذكرت مإن البخيل حديث

عنه. الله رضي علي بن الحسين عن الترمإذي
التشهد. أول في الله بسم حديث
وصححه. الله عبد بن جابر عن الحاكم
النظافة. على الدين بني حديث

فسسي بسسل هكسسذا، أجسسده الحيسساء" : لسسم "تخريسسج فسسي العراقي قال
السسسلم فسسإن عائشسسة: تنظفسسوا حديث مإن حبان "الضعفاء" لبن

ابسسن حسسديث مإسسن ضسسعيف "الوس" بسسسند فسسي وللطبراني نظيف
أخرجسسه مإسسا مإنسسه وأقسسرب السسسلم إلسسى تسسدعو مإسسسعود: النظافسسة

ه مإرفوعا: إن وقاص أبي بن سعد عن الترمإذي يحسب نظيسف الل
أفنيتكم. فنظفوا النظافة،

بكورها. في لمإتي بورك حديث
عنه. الله رضي هريرةا أبي عن الوس في الطبراني

زعموا. الرجل مإطية بئس حديث
مإسعود. ابن عن داود وأبو أحمد،
مإغفل. بن الله عبد عن الشيخان صلةا أذانين كل بين حديث
اختصارا. الكلم لي واختصر الكلم، بجوامإع بعثت حديث
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رضسسي الخطسساب بسسن عمسسر عن يعلى "الشعب" وابو في البيهقي
عنه. تعالى الله

السمحة. بالحنيفية بعثت حديث
أمإامإة. انتهى. أبيب عن أحمد

التاء حأرف

الفقر. ينفي فإنه بالعقيق تختموا حديث
مإتعددةا. بأسانيد وعائشة وعلي، وعمر، أنس، حديث مإن الديلمي

فقال: عنه سئل الحربي إبراهيم أن "اليواقيت" للمطرزي وفي
بالعقيق اسكنوا التحتية: أي بالياء أيضا قال: ويروى صحيح،
به. وأقيموا

مإرفوعا، عائشة حديث مإن ضعيف بسند عدي ابن قلت: عند
انتهى. مإبارك فإنه بالعقيق تختموا
مإهرمإة. العشاء ترك حديث

وسندهما أنس، حديث مإن والترمإذي جابر، حديث مإن مإاجه ابن
الصغاني: مإوضوع. ضعيف. وقال

الله. يغنكم فقراء تزوجوا حديث
على حق حبان" والحاكم: ثلثة ابن "صحيح في ولكن يعرف، ل

.... ليستعفف يغنيهم: الناكح أن الله
بالعين الله هو: يعينهم وإنما المصنف، على تصحف قلت: هذا

العانة. مإن المهملة
مإرفوعا: تزوجوا عائشة حديث مإن الديلمي أخرجه مإا مإنه وأقرب
الرزقا حديثس: التمسوا شواهده ومإن بالمال يأتين فإنهن النساء

بالنكاح.
عباس. انتهى. ابن حديث مإن الديلمي أخرجه
الله. في تتفكروا ول شيء كل في تفكروا حديث

نعيم وأبو مإوقوفا، عباس ابن عن العرش كتاب في شيبة أبي ابن
تفكروا ول الله، خلق في بلفظ: تفكروا مإرفوعا "الحلية" عنه في
الله. في

أطفأ فقد جز مإؤمإن للمؤمإن: يا القيامإة يوم النار تقول حديث
لهبي. نورك

والترمإذي وقال: مإنكر، مإنيةي بن يعلى حديث مإن عدي ابن
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الصول". "نوادر في الحكيم
تصلي. ل دهرها شطر إحداكن تمكث حديث

النووي: يعرف. وقال الجوزي: ل ابن يثبت. وقال مإنده: ل ابن قال
إسنادا. له أجد ولم أجده، فلم البيهقي: تطلبته باطل. وقال

أحاديث. قلت: بقي
العلم. نصف فإنه الفرائض تعلموا حديث الول

عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مإن مإاجه ابن
تحابوا. تهادوا حديث

عنها. الله رضي عائشة حديث مإن الوسط في الطبراني
حفاةا. وامإشوا واخشوشنوا تمعددوا حديث

حدود. أبي بن الله عبد حديث مإن الطبراني
له. ذنب ل كمن الذنب مإن التائب حديث

عبسساس وابسسن أنسسس عسسن والسسديلمي مإسسسعود، ابسسن عن مإاجه ابن
أبيسسسسه. عسسسسن سسسسسعيد أبسسسسي عسسسسن الكسسسسبير فسسسسي والطسسسسبراني

نصف والهم العقل، نصف والتودد المعيشة، نصف التدبير حديث
أنسسس، حسسديث مإسسن السسديلمي اليسسارينز أحسسد العيسسال وقلة الهرم،
يقسسال: كسسان قسسال عبيسسد بسسن يونس "الزهد" عن في أحمد وأخرج
العلسم، نصسف المسسسألة وحسسسن العقسسل، نصف الناس إلى التودد

المؤنسسسسة. نصسسسسف عنسسسسك يلقسسسسي المعيشسسسسة فسسسسي والقتصسسسساد
جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزم. التكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث

وزاد: قسسوله، مإسسن النخعي إبراهيم عن سننه في مإنصور بن سعيد
وجسسه مإسسن وأخسسرج جسسزم والذان جسسزم، والقراءةا جزم، والتسليم

التمطيسسط عسسدم بسه والمسسراد التكبير يجزمإون قال: كانوا عنه آخر
والترديد.

الجيم حأرف

قبسسل والسسزاد الطريسسق، قبسسل والرفيسسق السسدار، قبسسل الجسسار حديث
خديسسج بن ورافع علي، حديث "الجامإع" مإن في الخطيب الرحيلز

ضعيف. بسند
مإسسن وبغسسض إليهسسا، أحسسسن مإسسن حسسب على القلوب جبلت حديث

إليها. أساء
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قسسال: ومإوقوفا، مإرفوعا مإسعود ابن "الشعب" عن في البيهقي
المعسسسسروف. عسسسسدي: وهسسسسو ابسسسسن المحفسسسسوظ. قسسسسال وهسسسسو
عذاب. والفرقة رحمة، الجماعة حديث
ضعيف. وسنده بشير بن النعمان حديث مإن أحمد

المإهات. أقدام تحت الجنة حديث
أنس. حديث مإن مإسلم

أحاديث. قلت: بقي
وصبيانكم. مإجانينكم مإساجدكم جنبوا حديث

السسدرداء، أبسسي عسسن والطسسبراني السسسقع، بن واثلة عن مإاجه ابن
أمإامإة. وأبي

يشاء. حيث الله يضعها غرائز والجراءةا الجبن حديث
عنه. الله رضي هريرةا أبي عن يعلى أبو

المساكين. حج الجمعة حديث
تعسسالى اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن مإسنده في أسامإة أبي ابن

عنهما.
مإلعون. الحلقة وسط الجالس حديث

اليمان. بن حذيفة عن والترمإذي داود أبو
القلب. في الجبروت حديث

عنه. الله رضي جابر عن الخلقا مإكارم في لل ابن
مإعلون. والمحتكر مإرزوقا، الجالب حديث

عنه. الله رضي الخطاب بن عمر عن مإاجه ابن

الحاء حأرف

"الشعب" مإن في البيهقي خطيئة كل رأس الدنيا حب حديث
الشيطان" "مإكائد في الدنيا أبي وابن مإرفوعا، الحسن مإراسيل

ابن عيسى كلم "الزهد" مإن في دينار. والبيهقي بن مإالك كلم مإن
بن سعد كلم مإصر" مإن "تاريخ في يونس يونس وابن مإريم،

مإسعود.
ابن السلم شيخ وتعقبه الموضوعات، في الحديثي عد قلت: قد

حسن والسناد الحسن مإراسيل على أثنى المديني ابن بأن حجر
الله رضي طالب أبي بن علي حديث مإن الديلمي أورده وقد إليه،
"تاريخ في وهو إسنادا، له يذكر "مإسنده" فلم في له وبيض عنه،
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الدنيا بلفظ: حب التابعي الصدفي مإسعود بن سعد عن عساك ابن
الخطأ. انتهى. كل راس

قرةا وجعلت والنساء، ثلث: الطيب، دنياكم مإن إلّي حبب حديث
الصلةا. في عيني

"ثلث". لفظة بدون أنس حديث مإن والحاكم النسائي
حبب. "سننه" بلفظ: إنما في البيهقي عند طرقه بعض قلت: وفي

ويصم. يعمي الشيء حبك حديث
حديث مإن وروي أشبه، والوقف الدرداء أبي حديث مإن داود أبو

يثبت. ول سفيان، أبي بن مإعاوية
الجنة. أهل شباب سيدا والحسين الحسن حديث

عمر. ابن حديث مإن مإاجه وابن سعيد، أبي حديث مإن الترمإذي
أحاديث. قلت: بقي

لهم. ذمإة ل فإنهم الباعة حاككوا حديث
علي بن الحسين حديث يعلى" مإن أبي "مإسند له. وفي أصل ل

البغوي القاسم أبو وأخرجه مإحمود ول مإأجور ل مإرفوعا: المغبون
النقاد هشام أبي عنه طلحة بن كامإل طريق "مإعجمه" مإن في

أبي بن علي بن الحسين إلى البصرةا مإن المتاع أحمل قال: كنت
فقال: عامإته، تهب حتى أقوم ل قلت فيه، يماكسني فكان طالب،

قال: وسلم عليه الله صلى النبي إلى الحديث برفع حدثني أبي إن
كامإل، مإن وهم البغوي: وهذا قال مإأجور ول مإحمود ل المغبون

بن علي إلى المتاع أحمل كنت هشام: قال أبي عن غيره وروي
وزاد كامإل، عن العدوي علي بن الحسن سعيد أبو الحسين. ورواه

الحسين، ل الحسن رواية مإن جعله أنه إل طالب أبي بن علي فيه
مإن انتخبه "تذكرته" فيما في حجر ابن السلم شيخ بخط رأيت ثم

مإحمد حدثني الطبري، مإحمد بن عمر نصه: حدثنا "الطيوريات" مإا
قال: صخر عن نجد بن عيسى حدثنا الجوهري، سليمان بن

مإحمد ابن "مإشيخة أنذال" وفي فإنهم السواقا أهل "مإاكسوا
الثوري: قال: سفيان عن قوي الجوهري" بسند علي بن الحسن

لهم. خلقا ل فإنهم الباعة يقول: "مإاكسوا كان
اليمان. مإن الوطن حب حديث

عليه. أقف لم
العلم. نصف السؤال حسن حديث

اليمان. مإن العهد حسن عمر.حديث ابن عن الديلمي
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عائشة. عن الحاكم
بالشهوات. النار وحفت بالمكاره، الجنة حفت حديث

أنس. عن الشيخان
أمإتي. خيار تعتري الحدةا حديث

أنس. عن والديلمي عباس، ابن حديث مإن والطبراني يعلى، أبو
المؤمإن. ضالة الحكمة حديث

هريرةا. أبي عن الترمإذي
اليمان. مإن الحياء حديث

عمر. ابن عن الشيخان
ندم. أو حنث الحلف حديث

عمر. ابن عن مإاجه ابن
خدعة. الحرب حديث

هريرةا. أبي عن الشيخان
الجماعة. على حكمي الواحد على حكمي حديث

يعرف. ل
النسيان. تورث الرأس نقرةا في الحجامإة حديث

عنه. الله رضي أنس عن الديلمي
الظن. سوء الحزم حديث

"مإسند في والقضاعي مإوقوفا، علي عن جدا واه بسند الشيخ أبو
في البيهقي مإرفوعا. وأخرج عائذ بن الرحمن عبد الشهاب" عن

العرب قال: كانت الرحمن عبد بن الحكم اليمان" عن "شعب
الظن. سوء والحزم تجارب تقول: العقل

الخاء حأرف

له. وارث ل مإن وارث الخال حديث
مإعين. ابن وضعفه كرب، مإعدي بن المقدام حديث مإن داود أبو

ظالم. إل مإنك ينزعها ل تالدةا خالدةا طلحة يني با خذوها حديث
عباس. ابن حديث مإن الطبراني

الناس. عرف مإن بالبل خص حديث
عنه. الله رضي عمر حديث مإن الديلمي

السبت. يوم التربة الله خلق حديث
هريرةا. أبي حديث مإن والنسائي مإسلم
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لعياله. أنفعهم إليه وأحبهم الله، عيال كلهم الخلق حديث
وسنده أنس حديث مإن يعلى "الشعب" وأبو في البيهقي
مإسعود. ابن حديث مإن عدي وابن ضعيف،
الله رسول يا قيل الحاذ، خفيف كل المائتين بعد خيركم حديث

مإال. ول له أهل ل الحاذ? قال: مإن خفيف ومإا
اليمان. بن حذيفة حديث مإن يعلى أبو

بن مإعاوية حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو عادةاز الخير حديث
سفيان. أبي

مإاجه. انتهى. ابن عند قلت: هو
يكفي. مإا المال وخير الخفي، الذكر خير حديث

وقاص. أبي بن سعد حديث مإن البيهقي
أحاديث. قلت: بقي

الحميراء. عن دينكم شطر خذوا حديث
"تخريج في كثير بن الدين عماد الحافظ وقال عليه أقف لم

هو بل جدا، غريب حديث الحاجب" هو ابن مإختصر أحاديث
فلم المزي الحجاج أبا الحافظ شيخنا عنه سألت مإنكر، حديث
شيخنا وقال الن، إلى سند على له أقف قال: ولم يعرفه،

انتهى إسناد لها يعرف ل التي الواهية الحاديث مإن الذهبي: هو
بيت مإن دينكم ثلث أنس: خذوا حديث "الفردوس" مإن في لكن

إسنادا. له يذكر ولم عائشة
. صداقا أيسركن خيركن حديث

عنهما. الله رضي عباس ابن عن الطبراني
بواكره. الغذاء خير حديث

أنس. عن الديلمي
قضاء. أحسنكم خياركم حديث

عنه. الله رضي هريرةا أبي عن الشيخان
رجعوا. أأغضبوا إذا الذين أحداؤهم أمإتي خيار حديث

علي. عن الوسط في الطبراني
القبلة. به استقبل مإا المجالس خير حديث

عنهما. الله رضي عمر ابن عن الطبراني
عبد. ومإا أحمد مإا السماء خير حديث

زهير أبي حديث الطبراني" مإن "مإعجم وفي عليه، أقف لم
مإسعود ابن حديث مإن أيضا وأخرج فعبدوا سميتم الثقفي: إذا
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ضعيف. وسنده له يعبد مإا الله إلى السماء مإرفوعا: أحب

بالضمان. الخراج حديث
عائشة. عن الربعة
أوساطها. المإور خير حديث

يعرف ل مإن فيه بسند علي حديث مإن تاريخه في السمعاني ابن
عبد بن مإطجرف كلم مإن تفسيره في جرير ابن حاله. وأخرجه

وهب عن يعلى أبو وروى الجعفي مإرةا بن يزيد كلم ومإن الله،
أحد أمإسك فإذا ووسطان طرفين شيء لكل قال: إن مإنبه بن

الطرفان، اعتدل الوسط أأمإسك وإذا الخر، مإال الطرفين
الشياء. مإن بالوساط فعليكم
خمركم. خل خلكم خير حديث

وقال: ليس عنه الله رضي جابر "المعرفة" عن في البيهقي
بالقوي.
القيامإة. يوم إلى أمإتي وفي في الخير حديث

أعرفه. انتهى. حجر: ل ابن الحافظ قال

الدال حأرف

كفاعله. الخير على الدال حديث
مإسعود أبي حديث مإن مإسلم وأخرجه أنس، حديث مإن البزار

فاعله. أجر مإثل فله خير على دل بلفظ: مإن النصاري
الكافر. وجنة المؤمإن سجن الدنيا حديث

الله عبد حديث مإن وأحمد هريرةا، أبي حديث مإن والترمإذي مإسلم،
السجن. فارقا الدنيا فارقا بزيادةا: فإذا عمرو بن

أحاديث. قلت: بقي
بالصدقة. مإرضاكم داوو حديث

عمر. ابن عن والديلمي أمإامإة، أبي عن الطبراني
يريبك. ل مإا إلى يريبك مإا دع حديث

واثلسسة عسسن والطسسبراني علي، بن الحسن عن والنسائي الترمإذي
عنهما. الله رضي عمر ابن عن نعيم وأبو السقع، بن

المكرمإات. مإن البنات دفن حديث
عنهما. الله رضي عباس ابن "الوسط" عن في الطبراني

البلء. يرد الدعاء حديث
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عباس. وابن هريرةا أبي عن الشيخ أبو
يجمسسع ولهسسا لسسه، مإسسال ل مإن ومإال له، دار ل مإن دار الدنيا حديث

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. عقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل ل مإسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
عائشة. عن أحمد

الصالحة. المرأةا مإتاعها وخير مإتاع، الدنيا حديث
عنهما. الله رضي عمر ابن عن مإسلم
كلبها. والناس جيفة، الدنيا حديث

جيفسسة، بلفسسظ: السسدنيا مإوقوفسسا علسسي عسسن تفصيره في الشيخ أبو
عسسن السسديلمي وأخسسرج الكلب مإخالطسسة على فليصبر أرادها فمن
كمثل الدنيا مإثل داود دود: يا إلى تعالى الله مإرفوعا: أوحى علي
مإثلهم كلبا تكون أن أفتحب يجرونها، الكلب عليها اجتمعت جيفة
مإعهم?. فتجر

ة ولرسسوله لمسن? قسال: للسه قالوا النصيحة "الدين حديث وأئم
وعامإتهم. المسلمين

الداري. تميم عن مإسلم
صديقي. البيض الديك حديث

وهسسو أنسسس، حسسديث مإسسن حيسسان ابسسن الشيخ وأبو أسامإة، أبي ابن
انتهى. مإنكر

الذال حأرف

يبسها. الرض ذكاةا حديث
فسسي جريسسر ابن أخرجه الحنفية مإحمدبن قول هو إنما له، أصل ل

الثار". "تهذيب
أيضا وأخرجه "المصنف" عنه، في شيبة أبي ابن قلت: وأخرجه

قولهما. قلبة. انتهى أبي وعن جعفر أبي عن

الراء حأرف

عليه. استكرهوا ومإا والنسيان الخطأ أمإتي عن رفع حديث
عبسساس ابسسن حسسديث مإن وصححه والحاكم حبان، وابن مإاجه، ابن

بلفسسظ:ن بكسسرةا أبسسي حيسسث مإن عدي وضع... وابن الله بلفظ: إن
أيكرهسسون والمإسسر والنسسسيان، الخطأ، ثلثا، المإة هذه عن الله رفع
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عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
وقعت. عبرت فإذا تعبر، لم مإا طائر رجل على الرؤيا حديث

رزين. أبي حديث مإن مإاجه وابن وصححه، والترمإذي داود أبو
الصغر. الشرك الرياء حديث

أوس. بن شداد حديث مإن الطبراني
أحاديث. قلت: بقي

الله. مإخافة الحكمة رأس حديث
عنه. تعالى الله رضي مإسعود ابن عن لل ابن

الناس. إلى التودد بالله اليمان بعد العقل رأس حديث
عنهما. الله رضي وعلي أنس عن نعيم أبو

الجنة. ريج مإن الولد ريح حديث
عنهما. الله رضي عباس ابن "الصغير" عن في الطبراني

السلم. كرد حق الكتاب جواب رد حديث
أنس. عن نعيم وأبو عباس ابن عن لل ابن

سسسخط فسسي وسسسخطه الوالسسدين، رضسسا فسسي اللسسه رضسسا حسسديث
الوالدين.
عمرو. ابن عن الترمإذي
عابر. لول الرؤيا حديث

أنس. عن مإاجه ابن
أجله. يطلبه كما العبد يطلب الرزقا حديث

عنه. تعالى الله رضي الدرداء أبي عن الطبراني
صمت. أو خيرا قال مإن الله رحم حديث

سسسكت أو فغنسسم، تكلسسم مإسسن اللسسه بلفظ: رحم أنس عن الديلمي
فسلم.
قسسالوا: ومإسسا الكسسبر الجهسساد إلسسى الصغر الجهاد مإن رجعنا حديث
القلب. الكبر? قال: جهاد الجهاد
علسسى مإشسسهور القوس": هسسو "تسديد في حجر ابن الحافظ قال

"الكنسسى" فسسي عبلسسة أبسسي بسسن إبراهيسسم كلم مإسسن وهسسو اللسسسنة،
للنسائي. انتهى.

جسسابر: قسسدم حسسديث "تسساريخه" مإسسن فسسي الخطيسسب وأقول: وروى
اللسسه رسول لهم فقال له، غزاةا، مإن وسلم عليه الله صلى النبي
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الجهسساد مإسسن وقدمإتهم مإقدم، خير وسلم: قدمإتهم عليه الله صلى
اللسسه? رسول يا الكبر الجهاد قالوا: ومإا الكبر الجهاد إلى الصغر

هواه. العبد قال: مإجاهدةا
بيده. ناقته وزمإام زارني مإن الله رحم حديث

له. انتهى. أصل حجر: ل ابن الحافظ قال

الزاي حأرف

حبا. تزدد غبا زر حديث
وضسسعفاه، هريرةا أبي حديث "الشعب" مإن في والبيهقي البزار،

عمسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسن حسسسسسسسسسسديث مإسسسسسسسسسسن والسسسسسسسسسسديلمي
"الكامإسسل" وضسسعفها مإسسن مإوضعا عشر أربعة في عدي ابن ورواه
كلها.

بسسن وحسسبيب وجسسابر، وأنسسس، علسسي، حسسديث مإن أيضا قلت: وورد
وعائشة. ذر، وأبي عمرو، وابن عباس، وابن مإسلمة،

أحاديث. وبقي
بالقرآن. أصواتكم زينوا حديث
البراء. عن وغيره الحاكم
بالتكبير. أعيادكم زينوا حديث

أنس. عن الطبراني
السلم. قنطرةا الزكاةا حديث

الدرداء. أبي عن الطبراني
الفقر. يورث الزنا حديث

عمر. انتهى. ابن عن الديلمي

السين حأرف

تصحوا. سافروا حديث
هريرةا. أبي حديث مإن أحمد

رضي عمر ابن عن والقضاعي عباس، ابن عن قلت: والطبراني
عنهما. الله

بغيره. وعظ مإن السعيد حديث
بن وعقبة خالد، بن زيد حديث "المإثال" مإن في الرامإهرمإزي
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عامإر.
يثبت. الجوزي: ول ابن قال

"مإسنده" وقد في الديلمي أخرجه جدا، طويل عقبة قلت: حديث
والبيهقي مإاجه، ابن أخرجه مإوقوفا مإسعود ابن عن اللفظ هذا ورد
في مإنصور بن سعيد أخرجه مإوقوفا، عمر "المدخل" وعن في

"سننه" انتهى.
الرض. في الله ظل "السلطان حديث

مإوقوفا. قال أنس وعن مإرفوعا، سيرين ابن عن البيهقي
أيضا اللفظ هذا قوله: قلت: ورد مإن كعب عن الدارقطني: والصح

مإرفوعا، أنس وعن الترمإذي أخرجه مإرفوعا بكرةا أبي حديث مإن
أخرجه مإرفوعا الصديق بكر أبي عن الشيخ وأبو الديلمي، أخرجه

نعيم. انتهى. أبو وأخرجه مإرفوعا الخطاب بن عمر عن الشيخ أبو
علي. العرب سيد حديث

علي. بن الحسن حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو
وجابر. وقال عائشة حديث "المستدرك" مإن في قلت: والحاكم

عن عساكر ابن وأخرجه مإوضوع، "مإختصره": إنه في الذهبي
كهول سيد وأبو آدم، ولد سيد بلفظ: أنا مإرسل حازم بن قيس

قريش. شباب سيد وعلي العرب،
أحاديث. وبقي
عكاشة. بها سبقك حديث

عباس. ابن عن الشيخان
وقاربوا. سددوا حديث

عائشة. عن الشيخان
العذاب. مإن قطعة : السفر حديث

عنه. تعالى الله رضي هريرةا أبي عن البخاري
خادمإهم. القوم سيد حديث

قتادةا. أبي عن مإاجه ابن
الكلم. قبل السلم حديث

جابر. عن الترمإذي
في شقي مإن والشقي أمإه، بطن في سعد مإن "السعيد حديث
أمإه. بطن

هريرةا. أبي عن صحيح بسند "الصغير" والبزار في الطبراني
شؤم. والعسر رباح، السماح حديث
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هريرةا. أبي عن الديلمي
غضبي. رحمتي سبقت حديث

هريرةا. أبي عن الشيخان

الشين حأرف

المؤمإن. ربيع الشتاء حديث
عنه. تعالى الله رضي الخدري سعيد أبي حديث مإن يعلى أبو

وأخواتها. هود شيبتني حديث
الدار "القتراح" وأعله في وصححه عباس، ابن حديث مإن البزار

هارون. بن مإوسى وأنكره قطني،
استوفيت وقد تحسينه، والصواب مإوضوع، فيه: إنه قلت: وقال

المسند". انتهى. "التفسير في طرقه
أمإته. في كالنبي قومإه في الشيخ حديث

له. أصل ل
رافع. أبي حديث مإن الديلمي قلت: أسنده

أحاديث. وبقي
وخالفوهن. شاوروهن حديث
ندامإة النساء : طاعة حديث مإعناه في لكن له، أصل ل باطل

عائشة. حديث مإن والديلمي عدي وابن لل ابن أخرجه
أبيها عن ثابت بن زيد بنت سعد أم حديث مإن عدي ابن وأخرج

ندامإة. المرأةا مإرفوعا: طاعة
بن أحمد حدثنا العسكري، العباس أبو لل: حدثنا ابن وأخرج
إبراهيم بن عيسى حدثنا هشام، مإن كثير حدثنا الفحام، الوليد

يفعلن مإرفوعا: ل أنس عن مإحمد، بن عمر عن الهاشمي،
فليستشر يستشيره مإن يجد لم فإن يستشير، حتى أمإرا أحدكم
البركة. خللها في فإن ليخالفها، ثم امإرأةا

مإرفوعا: بكرةا أبي حديث مإن وصححه والحاكم الطبراني وأخرج
النساء. أطاعت حين الرجال هلكت
فإن النساء قال: خالفوا عمر عن المإثال في العسكري وأخرج

البركة. خلفهن في
أطعتها إن ضعيفة، فإنها النساء قال: عودوا مإعاوية عن وأخرج

أهلكتك.
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أعزابكم. شراركم حديث
عن عدي وابن بشر، بن عطية عن والطبراني ذر، أبي عن أحمد
في الجوزي ابن وأورده جابر عن يعلى وأبو هريرةا، أبي

"الموضوعات" فأخطأ?.
أمإتي. مإن الكبائر لهل لشفاعتي حديث

عن والحاكم أنس عن وصححه والبيهقي والترمإذي داود أبو
في والبيهقي عمر وابن عباس، ابن عن والطبراني جابر،

وقال: إنه طاووس مإرسل ومإن عجرةا، بن كعب "الشعب" عن
التابعين. بين فيما شائعة اللفظة هذه لكون يشهد حسن مإرسل
رجلين. بشهادةا خزيمة شهادةا حديث
بشير. بن النعمان عن داود وأبو أحمد

السؤال. العي شفاء حديث
عنهما. الله رضي عباس ابن عن والحاكم داود ابو

الغائب. يرى ل مإا يرى "الشاهد حديث
علي. انتهى. عن أحمد

الصاد حأرف

الرزقا. تمنع الصبحة حديث
ضعيف. وهو عفان بن عثمان حديث المسند" مإن "زوائد في

عجماء. النهار "ثلةا حديث
فضائل في وهو له، أصل ل والنووي: باطل قطني، الدار قال

مإسعود. بن الله عبد بن عبيدةا أبي كلم مإن عبيد لبي القرآن
عن أيضا "المصنف" وأخرجه في شيبة أبي ابن عنه قلت: وأخرجه

أذنيك. تسمع الليل "وصلةا عنهما وبقيته الحسن
هذه بدون سليمان بن حماد أبي عن مإنصور بن سعيد وأخرجه

الحسن عن مإجاهد. وأخرج عن الرزاقا عبد أخرجه الزيادةا. وكذا
والصبح، الجمعة إل الصوت بها يرفع ل عجماء، النهار قال: صلةا

ترفع.
تصحوا. صومإوا حديث

تعالى الله رضي هريرةا أبي حديث "الطب" مإن في نعيم أبو
عنه.

أحاديث. قلت: بقي
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سواك. بل صلةا سبعين مإن أفضل بسواك صلةا حديث
والديلمي عائشة، عن والحاكم يعلى "مإسنده" وأبو في الحارث

هريرةا. أبي عن
عتق مإن أفضل وسلم عليه الله صلى النبي على الصلةا حديث

الرقاب.
تعالى الله رضي الصديق بكر أبي "الترغيب" عن في الصبهاني

مإوقوفا. عنه
إله ل قال مإن خلف وصلوا الله، إل إله : ل قال مإن صلوا حديث

الله. إل
عمر. ابن عن الطبراني

الرب. غضب تطفىء السر صدقة حديث
أنس. عن الترمإذي

الدين. عماد الصلةا حديث
علي. عن الديلمي

الفرج. مإفتاح الصبر
إسناد. بل علي بن الحسين عن الديلمي

آخرين. قوم كبار قوم صغار حديث
علي بن الحسين "المدخل" عن في والبيهقي الدارمإي أخرجه
قوله، مإن الزبير بن عروةا وعن مإوقوفا، عنهما الله رضي

مإوقوفا. العاص بن عمرو عن البيهقي وأخرجه

الطاء حأرف

مإسلم. كل على فريضة العلم طلب حديث
وأبي وعلي عباس وابن عمر وابن وجابر أنس حديث مإن روي

عن وثابت قتادةا، طريق وأجودها مإقال، طرقه كل وفي سعيد،
كثير عن مإاجه ابن وأخرجه عمر، ابن عن مإجاهد وطريق أنس

فيه، مإختلف وكثير أنس، عن سيرين، بن مإحمد عن شنظير، بن
حسن. فالحديث

عن روي ثم مإعلولة، كلها وجوه مإن البر: روي عبد ابن وقال
صحيح، مإعناه ولكن مإقال، أسانيده في أن راهويه بن إسحاقا

واهية بأسانيد أنس عن "مإسنده": روي في البزار وقال
سليمان، أبي بن حماد عن سلم، بن إبراهيم رواه مإا وأحسنها
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أبو إل عنه روى نعلم ل سلم وابن أنس، عن النخعي إبراهيم عن
جهة القاصدين" مإن "مإنهاج في الجوزي ابن وأخرجه عاصم،

بن يحيى حدثنا مإسافر، بن جعفر حدثنا داود، أبي بن بكر أبي
أنس. قال عن البناني ثابت عن قرم، بن سليمان عن حسان

فريضة العلم طلب في يقول: ليس أبي داود: سمعت أبي ابن
رتبة تبلغ طرقا مإن روي الحديث المزي: هذا وقال هذا، مإن أصح

الحسن.
وحذيفة كعب بن أبي حديث مإن أيضا الديلمي: روي قلت: قال

وأبي أيوب وأبي حيدةا بن ومإعاوية جندب، بن وسمرةا وسلمان
هانىء. وأم قدامإة، بنت وعائشة الصديق، بن وعائشة هريرةا،

"المدخل" المتواترةا" وفي "الحاديث في مإخارجها بينت وقد
يسع ل الذي العام أعلم- بالعلم: العلم للبيهقي: أراد- والله

جهله. العاقل البالغ
حتى مإسلم كل على فريضة به أراد أو خاصة، له يطرأ مإا وعلم
عن سئل أنه المبارك ابن عن أخرج ثم الكفاية، فيه مإن به يقوم

طلب إنما تطلبون، الذي هو فقال: ليس الحديث هذا تفسير
عنه فيسأل دينه أمإر مإن شيء في الرجل يقع أن فريضة العلم
يعلمه. انتهى. حتى

فريضة". الحلل الكسب "طلب حديث
وضعفه. مإسعود ابن حديث مإن البيهقي

عنه. انتهى. الله رضي أنس حديث مإن قلت: والطبراني
غربة". الحق "طلب حديث

السري، عن الجنيدي، جهة السائرين" مإن "مإنازل في النصاري
مإرفوعا، آبائه عن مإحمد، بن جعفر عن الكرخي، مإعروف عن

وقال: غريب.
في عساكر ابن وأخرجه الديلمي، الطريق هذا مإن قلت: أخرجه

أيضا. انتهى. الطريق هذا مإن بالصوفية "تاريخه" مإسلسل
شفاء. السخي وطعام داء، البخيل طعام حديث

يثبت، عمر: وقال: ل ابن عن نافع عن مإالك حديث مإن عدي ابن
مإالك. عند باطل وضعفاء. وهو مإجاهيل فيه

أحاديث. قلت: بقي
بالساقا". أخذ مإن بيد "الطلقا حديث

عنهما. انتهى. الله رضي عباس ابن عن مإاجه ابن
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الظاء حأرف

ينتقم ثم الناس مإن ينتقم الرض، في الله عدل الظالم حديث
مإنه. الله
أجده. الزركشي: لم قال

جابر "الوسط" عن في الطبراني أخرجه مإا مإعناه قلت: في
أصير ثم أبغض، بمن أبغض مإمن يقول: أنتقم الله مإرفوعا: إن

ضعيف. وسنده النار إلى كل
انتقم يقال: مإا قال: كان غنام، بن علي عن عساكر ابن وأخرج

في أحمد المإام بن الله عبد وأخرج مإنهم بشر إل لقوم الله
"أني الزبور في قال: قرأت دينار بن مإالك الزهد" عن "زوائد
قال: جميعا المنافقين مإن أنتقم ثم بالمنافق، المنافق مإن انتقم

ِلَك الله كتاب في ذلك ونظير َذ َك َو ّلي تعالى: ) َو ِلميَن َبعَض أن الظا
ًا َيكِسبون(. كانوا ِبما َبعض
أحاديث. وبقي
ظلم. دون ظلم حديث
مإرسل. يسار بن عطاء "اليمان" عن في أحمد

العين حأرف

ابن حديث الخلقا" مإن "مإكارم في لل مإوله.ابن طينة مإن العبد
المعتق. طينة مإن المعتق بلفظ" "طينة عباس
الشيطان. مإن العجلة حديث

وأوله: الناةا الساعدي سعد بن سهل حديث مإن وحسنه الترمإذي
الله مإن التأني أنس حديث "سننه" مإن في والبيهقي الله مإن

وإذا كدت، أو أصبت تأنيت عباس: وإذا ابن حديث مإن ايضا وأخرج
كدت. أو أخطأت استعجلت

دين. العدةا حديث
مإسعود. ابن حديث مإن الطبراني

عطية. مإرفوعا: العدةا الحسن عن داود أبي مإراسيل وفي
الديلمي. انتهى. أخرجه علي عن الباب قلت: وفي

تعنفوا. ول عرفوا حديث
هريرةا. أبي حديث القرآن" مإن حملة "أخلقا في الجري

في "مإسنديهما" والبيهقي في والطيالسي قلت: والحارث،
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المعنف. مإن خير المعلم فإن تعنفوا، ول "المدخل" بلفظ: علموا
انتهى.
إسرائيل. بني كأنبياء أمإتي علماء حديث

له. أصل ل
النبياء. ورثة العلماء حديث

الدرداء. أبي حديث مإن الرعبة
حق. العين حديث

عباس. ابن حديث مإن البخاري
القدر. والجمل القبر، الرجل تدخل العين حديث

جابر. حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو
أحاديث. قلت: بقي

والمردود المعقبول مإنها فوجدت أمإتي أعمال علي عرضت حديث
علي. الصلةا إل
سند. على له أقف لم

تؤديه. حتى أخذت مإا اليد على حديث
جندب. بن سمرةا حديث مإن والترمإذي ، داود أبو

السؤال. ومإفتاحها خزائن العلم حديث
عنه. تعالى الله رضي علي عن نعيم أبو

العجائز. بدين عليكم حديث
واختلفت الزمإان آخر كان بلفظ: إذا عمر ابن حديث مإن الديلمي
واه. وسنده والنساء البادية بدين فعليكم الهواء
البنت. مإوت عند كفيت ومإؤنة سترت، عورةا حديث

ابن أن قتادةا طريق العرائس" مإن "الكتاب في الدنيا أبي ابن
الله، سترها عورةا هذه لله، فقال: الحمد له ابنة مإوت بلغه عباس
إلينا. الله ساقه وأجر الله، كفاها ومإؤنة
الحجر. في كالنقش الصغر في العلم حديث

وأخرجه اللفظ، بهذا قوله مإن الحسن "المدخل" عن في البيهقي
شاب وهو تعلم بلفط: مإن مإرسل مإرفوعا رافع بن إسماعيل عن
ظهر على كالكاتب كان الكبر في تعلم ومإن حجر، في كرسم كان

الماءس.
مإرفوعا: الدرداء أبي عن ضعيف "الكبير" بسند في وللطبراني

الذي مإثل الحجر، على كالنقش صغره في العلم يتعلم الذي مإثل
الماء. على يكتب كالذي كبره في العلم يتعلم
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اعتاد. مإا بدن كل عودوا حديث
بدن. بلفظ: عودوا مإرفوعا عائشة عن الخل مإحمد أبو

الجيران. في والحسد الهل في "أثر" العداوةا
بلفظ: العداوةا الحارث بن بشر "الشعب" عن في البيهقي أخرجه

الخوان. في والمنفعة الجيران، في والحسد القرابة، في
بعمله. يعمل مإن المرء "أثر" عدو

رجل وفيها مإكة قدم أنه عيينه بن سفيان "الحلية" عن في نعيم أبو
هذا المنكدري: مإن فقال يفتي، سفيان فقعد يفتي، المنكدر آل مإن

دينار وابن مإحمد سفيان: حدثني إليه يفتي? فكتب بلدنا قدم الذي
يعمل الذي التوراةا: عدوي في قال: " مإكتوب عباس ابن عن

المنكدري. عنه فكف بعملي
الحمق. الصديق ول العاقل "أثر" العدو

عدو لي يكون حازم: لن أبو قال: قال سفيان عن الغرر في وكيع
حاسد. صديق لي يكون أن مإن إلّي أحب صالح

الغين حأرف

البقل. الماء ينبت كما القلب في النفاقا ينبت الغناء حديث
يصح. النووي: ل قال

هريرةا. وأبي أنس عن الديلمي قلت: أخرجه
أحاديث. وبقي
الغنى. يورثان الفناء وطهارةا الناء غسل حيدث

إسناد. بل أنس عن الديلمي
النفس. غنى الغنى حديث

هريرةا. أبي عن الشيخان
اليمان. مإن الغيرةا حديث

سعيد. أبي عن الديلمي

الفاء حأرف

له. قرئت لما الفاتحة حديث
"الشعب". في البيهقي
فيه: فاتحة الذي "الشعب" وإنما في الحديث لهذا وجودن قلت: ل
جابر. بن الله عبد حديث مإن أخرجه داءس كل مإن شفاء الكتاب
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قال: إذا عطاء عن حيان ولبن الشيخ، "الثواب" لبي كتاب وفي
الله شاء إن تقضى تختمها حتى الكتاب فاتحة فاقرأ حاجة أردت

تعالى.
أحاديث. وبقي
السد. مإن فرارك المجذم مإن فر حديث

عنه. تعالى الله رضي هريرةا أبي عن الشيخان
الحكمز يؤتى بيته في "أثر"ن

في مإنصور بن سعيد وأخرج المشهورةا، العرب أمإثال مإن هو
بن أبي وبين الخطاب بن عمر بين قال: كان الشعبي "سننه" عن

مإنزله، في فأتياه ثابت بن زيد بينهما فجعل شيء، في تدارؤ كعب
يؤتى بيته فقال: في بيننا لتحكم عمر: أتيناك له قال عليه دخل فلما

بينهما. انتهى. فقضى يديه بين جلسا ثم الحكم،

القاف حأرف

والرض السموات يخلق أن قبل المقادير الله قدر حديث
سنة. ألف بخمسين

عمرو. ابن حديث مإن مإسلم
نبيا. سبعين لسان على العدس أقدس حديث

على نص باطل، وهو السقع بن واثلة حديث مإن الطبراني
مإوسى أبو المتأخرين ومإن سعد، بن والليث المبارك، ابن بطلنه

المديني.
الرب. بيت القلب حديث

له. أصل ل
تقيل. ل الشياطين فإن قيلوا حديث
أنس. حديث مإن البزار

أحاديث. قلت: بقي
مإرا. كان وإن الحق قل حديث
ذر. أبي عن أحمد

تقدمإوها. ول قريشا قدمإوا حديث
أنس. عن نعيم وأبو السائب، بن الله عبد عن الطبراني

بالكتاب. العلم قيدوا حديث
عمرو. ابن عن وغيره الطبراني
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الحلوةا. يحب حلو المؤمإن قلب حديث
أمإامإة. أبي عن "الشعب" والديلمي في البيهقي
النار. في وقاضيان الجنة، في قاض حديث

بريدةا. حديث مإن البيهقي
بشرارها. أمإتي قوام حديث
سنباذ. بن مإيمون عن أحمد

الكاف حأرف

الثرى. يبل ل وضوءه كان
وضوءا توضأ وسلم عليه الله صلى "أنه مإخبر ذي عن داود أبو
التراب. مإنه يلث لم

القدر. يغلب أن الحسد وكاد كفرا، يكون أن الفقر كاد حديث
أنس. حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو

ترذلون. عام كل حديث
حديث وبمعناه رسالته، في البصري الحسن كلم مإن هو

مإنه. شر بعده والذي غل زمإان يأتي البخاري: ل
ويحدث إل عام مإن قال: مإا عباس ابن عن الطبراني وأخرج
البدع. وتحيا السنن تمات حتى سنة ويميتون بدعة الناس
تدان. تدين كما حديث

أبي "الزهد" عن في وأحمد عمر، ابن حديث مإن عدي ابن
مإرفوعا قلبة أبي "الزهد" عن في والبيهقي مإوقوفا الدرداء
مإرسل.
ّلى تكونوا كما حديث عليكم. يو

في والبيهقي بكرةا، أبي حديث "مإعجمه" مإن في جميع ابن
ثم مإرفوعا أبيه عن إسحاقا أبي بن يونس حديث "الشعب" مإن

مإنقطع. قال: هذا
خلقا فخلقت أعرف، أن فأحببت أعرف ل كنزل كنت حديث

له. أصل ل فعرفوني بي فعرفتهم
والطين. الماء بين وآدم نبيا كنت حديث

نبيا? قال: كنت الترمإذي: مإتى في ولكن اللفظ، بهذا له أصل ل
والجسد. الروح بين وآدم
بن العرباض حديث مإن حبان" والحاكم ابن "صحيح وفي
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لمنجدل آدم وإن النبيين خاتم لمكتوب الله عند سارسة: "إني

طينته. في
طين. ول مإاء ول أرض ول نبيا فيه: وكنت العوام قلت: وزاد

أيضا. انتهى. له أصل ول
الموت. بعد لما وعمل نفسه دان مإن الكيس حديث
الذهبي. وضعفه وصحهه، أوس بن شداد حديث مإن الحاكم

أحاديث. قلت: بقي
تزل. ولم وبالخرةا تكن، ولم بالدنيا كأنك حديث

العزيز. عبد بن عمر عن نعيم أبو وأخرجه مإرفوعا، عليه أقف لم
غيره. شيء ول الله كان حديث

بريدةا. حديث مإن حبان وابن الحاكم،
قريب. آت كل حديث

حديث. أثناء في مإسعود ابن حديث مإن مإاجه ابن
كبر. كبر حديث

حثمة. أبي بن سهل حديث مإن الشيخان
البعث. في وآخرهم الخلق في النبيين أول كنت حديث

حديث "الدلئل" مإن في نعيم "تفسيره" وأبو في حاتم أبي ابن
عنه. الله رضي هريرةا أبي

حذر. على النساء خيار مإن كن حديث
بن أسماء الزهد" عن " زوائد في أحمد المإام بن الله عبد أخرج
النساء، شرار مإن بالله استعذ بني لبنه: يا لقمان قال: قال عبيد
هّن بل خير إلى يسارعن ل فإنهن حذر على خيارهن مإن وكن
أسرع. الشر إلى

وسلم. عليه الله صلى النبي إل ويترك قوله مإن يؤخذ "أثر" كل
عكرمإة، طريق الزهد" مإن "زوائد في أحمد المإام بن الله عبد
ويدع قوله مإن يؤخذ إل الناس مإن أحد قال: مإا عباس ابن عن
وسلم. انتهى. عليه الله صلى النبي غير

يحمل البطن فإذا البطن، يحملن الرجلين أحسب "أثر" كنت
الرجلين.
سراقة بن عمرو "مإسنده" عن في أسامإة أبي بن الحارث

فجاع، سرية في وسلم عليه الله صلى النبي بعثه الصحابي
فقال فمشى العرب، مإن حي فضيفه يمشي أن يستطيع ل وكان
أعلم. والله ذلك،
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الله. يعصي عدوه يرى أن نصرةا بالمؤمإن "أثر" كفى
الحمر. جعفر الخلقا" عن "مإكارم في الخرائطي

اللما حأرف

فرس. على كان وإن حق للسائل حديث
علي. بن الحسين حديث مإن وأحمد داود، أبو

قال: الجعد أبي بن سالم "الزهد" عن في أحمد قلت: وأخرجه
لحقا للسائل والسلم: إن الصلةا عليه مإريم ابن عيسى قال
انتهى. بالفضة مإطوقا فرس على أتاك وإن

أنس عن هدبة أبي طريق "تاريخ" مإن في النجار ابن وأخرج
على سائل أتاك وسلم: إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال

تمرةا. بشق ولو الحق وجب فقد كفيه باسط فرس
له. والمغنى المغني الله لعن حديث

يصح. النووي: ل قال
أدبر له قال ثم فأقبل، له: أقبل قال العقل الله خلق لما حديث
فبك مإنك، أشرف خلقا خلقت مإا وجللي فقال: وعزتي فأدبر،

أعطي. وبك آخذ،
بالتفاقا. مإوضوع كذب

تيمية. ابن ذلك في الزركشي قلت: تابع
في أحمد المإام بن الله عبد أخرجه صالحا، أصل له وجدت وقد

حدثنا سيار، حدثنا مإسلم، بن علي الزهد" قال: حدثنا "زوائد
الله خلق يرفعه: لما الحسن عن دينار، بن مإالك حدثنا جعفر،
خلقت قال: مإا فأدبر، أدبر له قال ثم فأقبل، أقبل له قال العقل
جيد مإرسل وهذا أعطي وبك آخذ، بك مإنك، إلّي أحب خلقا

حديث مإن الوسط" مإوصول الطبراني "مإعجم في وهو السناد،
ضعيفين. انتهى. بإسنادين هريرةا أبي حديث ومإن أمإامإة، أبي

يسرين. عسر يغلب لن حديث
عنهما. تعالى الله رضي عباس ابن حديث مإن الحاكم
رده. مإن أفلح مإا السائل صدقا لو حديث

ومإن علي بن الحسين حديث "الستذكار" مإن في البر عبد ابن
له. أصل أحمد: ل وقال عائشة، حديث
حلل. مإنها المؤمإن قوت كان عبيطا دمإا الدنيا كانت لو حديث
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له. أصل ل
مإنها كافرا سقى مإا بعوضة جناح الله عند تزن الدنيا أن لو حديث
مإاء. شربة

وضعفه سعد، بن سهل حديث مإن وصححه والحاكم الترمإذي،
الذهبي.

لعتدل. ورجاؤه المؤمإن خوف أوزن لو حديث
له. أصل ل

ثابت الزهد" عن "زوائد في أحمد بن الله عبد قلت: أخرجه
انتهى. سواء بلفظ: كانا قوله مإن البناني
بكر. أبي إيمان لرجح الناس بإيمان بكر أبي إيمان أوزن لو حديث

عمر. كلم مإن إنه قيل
مإسند "زيادات في المثنى بن مإعاذ عنه أخرجه كذلك قلت: هو
عمر ابن حديث "الكامإل" مإن في عدي ابن وأخرجه مإسدد"،

مإرفوعا. انتهى.
ذهبا. بوزنها لشتروها الحلبة في مإا الناس يعلم لو حديث

ضعيف. وهو جبل، بن مإعاذ حديث مإن عدي ابن
وهو جبل بن مإعاذ حديث "الوسط" مإن في قلت: والطبراني

مإوضوع. انتهى. قلت: بل ضعيف،
كالمعاينة. الخبر ليس حديث
عباس. ابن حديث مإن والحاكم حبان، وابن أحمد،

أنس. حديث "الوسط" مإن في قلت: والطبراني
أحاديث. وبقي
يحميه. رب للبيت حديث

لبرهة وسلم عليه صلىالله النبي جد المطلب عبد كلم مإن هو
مإالك? فقال: سألتني مإاله، عليه يرد أن سأله لما الفيل صاحب

شرفكم? فقال: إن أنه مإع البيت قصد عن الرجوع تسألني ولم
يحميه. ربا للبيت
للخراب. وابنوا للموت لدوا حديث

والترمإذي هريرةا، أبي حديث "الشعب" مإن في البيهقي
في وأحمد مإوقوفا، ذر أبي "الحلية" عن في نعيم وأبو مإرفوعا،

فذكره. السلم، عليه عيسى قال: قال الواحد عبد "الزهد" عن
مإقال. مإقام لكل حديث

في والبيهقي مإوقوفا، الدرداء أبي "الجامإع" عن في الخطيب
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أبي الخلقا" عن "مإكارم في اليمان" والخرائطي "شعب
وزاد: "لكل الطفيل أبي عن عدي ابن مإوقوفا. وأخرجه الطفيل

رجال". زمإان
أمإه. لجاب فقيها جريج كان لو حديث

الفهري. حوشب "الشعب" عن في البيهقي
امإرأةا. أمإرهم ولوا قوم يفلح لن حديث

بكرةا. انتهى. أبي عن والترمإذي البخاري،

الميم حأرف

له. شرب لما زمإزم مإاء حديث
"التاريخ" بسند في والخطيب جيد، بسند جابر حديث مإن مإاجه ابن

الدمإياطي. صححه
حجر ابن وحسنه النووي، وضعفه المنذري أيضا قلت: وصححه

عباس ابن حديث مإن أيضا وورد جابر، عن طرقا مإن لوروده
في الفاكهي أخرجه مإوقوفا، مإعاوية وعن البيهقي، أخرجه مإرفوعا،

زمإزم مإرفوعا: مإاء صفية حديث مإن الديلمي مإكة" وأخرج "أخبار
جدا. انتهى. ضعيف وسنده داء كل مإن شفاء
ذنب. مإن المقتول على القاتل ترك مإا حديث

له. أصل كثير: ل ابن قال
وابن أحمد أخرجه للخطايا مإحاء السيف حديث: إن قلت: بمعناه

عامإر. بن عقبة حديث مإن حبان
يمر ل الصبر "قتل عائشة حديث مإن نعيم وأبو الديلمي وأخرج
مإحاه. إل بذنب

صبرا أقتل مإن شعيب بن عمرو مإرسل مإن مإنصور بن سعيد وأخرج
لخطاياه. كفارةا كان

قتل قال: مإن الوزاعي اليمان" عن "شعب في البيهقي وأخرج
ّني في وذلك ذنب، كل عنه كفر مإظلومإا ِإ أد القرآن: ) أأري َء َأن إ َتبو

ِإثمي ِإثِمَك( انتهى. ب َو
الربعين. بعد إل أنبىء نبي مإن مإا حديث

الجوزي: مإوضوع. ابن قال
قط. عيال صاحب مإا حديث

النبي حديث مإن مإنكر وهو عيينة، ابن كلم مإن عدي: هو ابن قال
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وسلم. عليه الله صلى
صدقة. مإن مإال نقص مإا حديث
هريرةا. أبي حديث مإن مإسلم
عبدي قلب وسعني ولكن أرضي، ول سمائي وسعني مإا حديث

المؤمإن.
له. أصل ل

فتح الله مإنبه: إن بن وهب عن الزهد في أحمد المإام قلت: أخرج
مإا حزقيل: سبحانك فقال العرش إلى نظر حتى لحزقيل السموات

أن عن ضعفن والرض السموات الله: إن رب! فقال يا أعظمك
اللينانتهى. الوادع المؤمإن قلب ووسعني يسعنني،

آخره. أم خير أوله يدرى ل المطر مإثل أمإتي مإثل حديث
ياسر، بن عمار حديث مإن حبان وابن ، أنس حديث مإن الترمإذي
"فتاويه". في النووي وضعفه البر، عبد ابن وحسنه

بلفظ أيضا عمار حديث "الكبير" مإن في الطبراني قلت: وأخرجه
خيرا آخره وفي خيرا أوله في الله يجعل كالمطر أمإتي مإثل

بسند حصين بن عمران حديث مإن البزار الول باللفظ وأخرجه
مإن أحسن إسناد وسلم عليه الله صلى النبي يروى وقال: ل حسن
هذا.

ابن "تاريخ وفي عمرو، وابن عمر ابن حديث مإن والطبراني
النبي أن عثمان بن عمرو عن مإليكة أبي ابن طريق عساكر" مإن

خير أولها يدرى ل مإباركة أمإة قال: أمإتي وسلم عليه الله صلى
وآخرها.
انتهى.
بالمإانة. المجالس حديث

الله. عبد بن جابر حديث مإن داودد أبو
الشهداء. دم مإن أفضل العلماء مإداد حديث

حبر "وزن بلفظ مإرفوعا وروي البصري، الحسن كلم مإن هو
مإوضوع. الخطيب: وهو قال عليهم فرجح الشهداء بدم العلماء

صدقة. الناس حديثمداراةا
جابر. حديث مإن حبان ابن

خليله. دين على المرء حديث
ابن وأخطأ هريرةا، أبي حديث مإن وحسنه والترمإذي، داود، أبو

"الموضوعات". في ذكره حيث الجوزي
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مإؤتمن. المستشار حديث
الترمإذي. وحسنه هريرةا أبي حديث مإن الربعة
بأخيه. كثير المرء حديث

أنس. حديث مإن الديلمي
الله. أهلكه إل عدو طلبها مإا أرضه، في الله كنانة مإصر حديث

فتحت مإالك: إذا بن كعب حديث مإن الطبراني في لكن له، أصل ل
مإسلم. في ذمإة. وأصله لهم فإن خيرا بالقبط فاستوصوا مإصر

"مإصر اللهية الكتب بعض في "الخطط" يقال: إن كتاب قلت: في
الحبار كعب وعن الله قصمه بسوء أرادها فمن كلها الرض خزائن
وجهه. على الله كبه بسوء أرادها مإن الفتن، مإن مإعافاةا بلد مإصر
أحد كادهم مإا الضعيف الجند مإصر أهل الشعري مإوسى أبي وعن

بذلك الكلعي: فأخبرت عامإر بن تبيع قال مإؤنته الله كفاهم إل
عليه الله صلى الله رسول أخبره بذلك أن فأخبرني جبل، بن مإعاذ

عون عن عساكر ابن الشام. أخرج في الكنانة لفظ ورد وقد وسلم
النبياء، بعض على الله أنزل فيما قال: قرأت عتبة بن الله عبد بن
مإنها رمإيتهم قوم على غضبت فإذا كنانتي يقول: الشام الله إن

انتهى. بسهم
الدواء. راس والحمية الداء، بيت المعدةا حديث

الطباء. بعض كلم مإن هو إنما له، أصل ل
مإنبه بن وهب الصمت" عن "كتاب في الدنيا أبي ابن قلت: أخرج

وأجمعت الحمية، الطب رأس أن على الطباء قال: أجمعت
حديث مإن الخلل وأخرج الصمت الحكمة رأس أن على الحكماء
بدن كل وعودوا الدواء، بيت والمعدةا دواء، "الزم مإرفوعا عائشة

انتهى. اعتاد مإا
ذكره. مإن أكثر شيئا أحب مإن حديث

عنها. الله رضي عائشة عن الديلمي
قلبه مإن الحكمة ينابيع تفجرت يومإا أربعين لله أخلص مإن حديث

لسانه. على
ضعيف بسند وروي مإرسل، مإرفوعا مإكحول عن الزهد في أحمد

أنس. حديث مإن
أبي عن مإكحول طريق "الحلية" مإن في نعيم أبو قلت: وصله

النصاري. إنتهى. أيوب
إل الله مإن يزدد لم زهدا الدنيا في يزدد ولم علما، ازداد مإن حديث
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بعدا.
علي. حديث مإن الديلمي

عليه. سلط ظالما أعان مإن حديث
يسنده. ولم مإسعود ابن حديث مإن الديلمي

علي بن الحسن طريق "تاريخه" مإن في عساكر ابن قلت: أسنده
بن حماد عن الكرابيسي، عبدالجبار بن سعيد عن زكرياء، بن

أعان مإرفوعا: مإن مإسعود ابن عن زر عن عاصم، عن سلمة،
عليه. انتهى. الله سلطه ظالما
بطوله. الحديث مإغبون فهو يومإاه استوى مإن حديث

ضعيف. وهو علي حديث مإن الديلمي
عينه. ترمإد لم عاشوراء يوم بالثمد اكتحل مإن حديث
وقال: مإنكر. عباس ابن حديث مإن الحاكم
له. غفر له مإغفور مإع أكل مإن حديث

له. أصل ل
فيها. شركاؤه فجلساؤه هدية إليه أأهدي مإن حديث

ابن عن البخاري وعلقه علي، بن الحسن حديث مإن الطبراني
التمريض. بصيغة عباس

في الجوزي ابن وأورده عائشة، حديث مإن العقيلي قلت: وأخرجه
"الموضوعات" فأخطأ. انتهى.

ورجاء إيمانا به فأخذ فضيلة فيه شيء الله عن بلغه مإن حديث
كذلك. يكن لم وإن ذلك، الله أعطاه ثوابه
الخلقا" "مإكارم في الشيخ، وأبو أنس، حديث مإن البر عبد ابن
جابر. حديث مإن

على يحمله أن القيامإة يوم كلف يكفيه مإا فوقا بناء بنى مإن حديث
مإسعود. ابن حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو عاتقهز
لمالها امإرأةا تزوج مإن حديث فيلزمإه شيء في له بورك مإن حديث
وجمالها. مإالها الله أحرمإه

يعرف. ل
مإنهم. فهو بقوم تشبه مإن حديث

ضعيف. بسند عمر ابن حديث مإن داود أبو
نهابر. في الله أذهبه نهاوش مإن مإال جمع مإن حديث

الغريب. كتب في وهو له أصل السبكي: ل قال
بن مإحمد بغداد: أنبأنا "ذيل" تاريخ في النجار ابن قلت: قال
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أخبرنا السقطي، المبارك بن الله هبة بن وجيه عن البيع، المبارك
حدثنا المقدسي، السلم عبد بن مإكي "مإعجمه" أخبرنا في أبي

أبي بن أحمد بن الله عبد أنبأنا الدقاقا، غبراهيم بن علي بن مإحمد
الرامإهرمإزي خلد بن عبدالرحمن بن الحسن حدثنا البزار، طالب

الحسينن بن عمرو حدثنا زكريا، بن مإوسى حدثنا "المإثال"، في
أن الحمصي سلمة أبو حدثنا علثة، بن الله عبد بن مإحمد حدثنا

نهاوش مإن مإال أصاب قال: مإن وسلم عليه الله صلى الله رسول
انتهى. نهابر في الله أذهبه
حق. فهو عنده فعطس حديثا حدث مإن حديث

"فتاويه" وأخطأ في النووي وحسنه هريرةا أبي حديث مإن يلعى أبو
باطل. الحديث قال: إن مإن

عنده. عطس مإا الحديث "أصدقا أنس حديث مإن وللطبراني
حديثا. أربعين أمإتي على حفظ مإن حديث

ضعيفة. كلها : طرقه النووي قال
الجنة. دخل واحد عام في إبراهيم أبي وزار زارني مإن حديث

له. أصل ل النووي: باطل قال
يوم نار مإن بلجام الله ألجمه فكتمه علم عن سئل مإن حديث

القيامإة.
مإن وصححه والحاكم مإاده، وابن وحسنه، والترمإذي داود، أبو

وصححه، عمرو بن الله عبد حديث مإن والحاكم هريرةا، أبي حديث
ضعيف. بسند الخدري سعيد وأبي أنس، حديث مإن مإاجه وابن

عباس. وابن مإسعود وابن عمرو ابن حديث مإن قلت: والطبراني
انتهى.
نجا. صمت مإن حديث
غريب.

عمرو. انتهى. ابن حديث مإن الترمإذي قلت: أخرجه
خصمه. كنت ذمإيا ظلم مإن حديث

أو حقه انتقصه أو مإعاهدا ظلم مإن بلفظ: أل حسن بسند داود أبو
يوم خصمه فأنا نفس طب بغير شيئا مإنه أخذ أو طاقته فوقا كلفه

القيامإة.
حديث "المعرفة" مإن في كلهما مإندةا وابن نعيم، أبو قلت: روى

مإؤديا بذمإته مإقرا مإعاهدا ظلم مإن مإرفوعا جراد بن الله عبد
حديث الفردوس" مإن "مإسند وفي القيامإة يوم خصمه كنت لجزيته
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ومإن والمعاهد، اليتيم عن القيامإة يوم خصم أنا مإرفوعا عمر
أخصمه. انتهى. أخاصمه

ربه. عرف فقد نفسه عرف مإن حديث
بن يحيى كلم مإن السمعاني: هو ابن وقال ثابت، النووي: غير قال
عنه. الله رضي الرازي مإعاذ

ذل. الله بغير عز مإن حديث
أذله بالعبيد اعتز بلفظ: مإن عمر حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو

الله.
شهيد. فهو فمات فكتم فعف عشق مإن حديث

عباس. ابن حديث مإن طرقا له
"تاريخ في نيسابور" والخطيب "تاريخ في الحاكم قلت: أخرجه
مإن أيضا الخطيب دمإشق" واخرجه "تاريخ في عساكر بغداد" وابن

وأورده شهيدا مإات مإات ثم فعّف عشق مإن بلفظ عائشة حديث
كفارةا ريبة غير مإن سعيد: العشق أبي عن إسناد بل الديلمي

للذنوب. انتهى.
مإلعون. فهو بالشطرنج لعب مإن حديث

يصح. تعالى: ل الله النووي- رحمه قال
سائر عليه الله وسع عاشوراء يوم عياله على وسع مإن حديث
سنته.

المنتشر. بن مإحمد كلم مإن هو إنما يثبت ل
"الشعب" مإن في البيهقي أخرجه صحيح، ثابت هو بل قلت: كل

وجابر، مإسعود، وابن هريرةا، وأبي الخدري، سعيد أبي حديث
أفاده بعض إلى بضعها ضم إذا ولكن ضعيفة، كلها وقال: أسانيده

قوةا.
هريرةا أبي "أمإاليه": حديث في العراقي الفضل أبو الحافظ وقال
وأورده ناصر، بن الفضل أبو الحافظ بعضها صحح طرقا مإن ورد
عبد أبي بن سليمان طريق "الموضوعات" مإن في الجوزي ابن
في حبان ابن ذكره وسليمان سليمان: مإجهول، وقال عنه، الله

"الثقات".
على جابر عن طريق قال: وله رأيه على حسن قال: فالحديث

أبي رواية "الستذكار" مإن في البر عبد ابن أخرجها مإسلم، شرط
ابن حديث مإن أيضا ورد طرقه.قال: وقد أصح وهي عنه، الزبير
أخرجه عمر، على "الفراد" مإوقوفا في الدارقطني أخرجه عمر،
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بن مإحمد "الشعب" عن في ورواه جيد، بسند البر عبد ابن
جزء، في طرقه جمعت فذكره. قال: وقد يقال المنتشر. قال: كان

"التعقبات في جمعه الذي لخصت وقد "أمإاليه"، العراقي كلم هذا
الموضوعات" انتهى. على

المؤمإن. أخو والمؤمإن المؤمإن، مإرآةا "المؤمإن حديث
"البر" عن في المبارك وابن أنس، حديث مإن والبزار الطبراني
الحسن.

بعضا. بعضه يشد كالبنيان للمؤمإن المؤمإن حديث
مإوسى. أبي حديث مإن الشيخان

أيؤلف. ول َيألف ل فيمن خير ول أيألف، المؤمإن حديث
هريرةا. أبي حديث مإن الحاكم

أحاديث. قلت: بقي
الحلل. الحرام غلب إل والحرام الحلل اجتمع مإا حديث

السبكي ابن وقال له، أصل المنهاج": ل "تخريج في العراقي قال
جابر رواه حديث البيهقي: هو عن والنظائر" نقل "الشباه في

مإنقطع. وهو مإسعود ابن عن الشعبي عن ضعيف رجل الجعفي
حسن. الله عند فهو حسنا المسلمون رآه مإا حديث
مإوقوفا. مإسعود ابن عن أحمد

له. مإغفورا أمإسى يديه، عمل مإن كال أمإسى مإن حديث
أنس عن أبان طريق مإن وله عباس ابن حديث مإن عساكر ابن

له. مإغفورا بات الحلل طلب مإن كال بات مإرفوعا: مإن
أاتهم. التهم مإسالك سلك مإن حديث

مإوقوفا الخطاب بن عمر الخلقا" عن "مإكارم في الخرائطي
الظن. به أساء مإن يلومإن فل التهمة مإقام نفسه أقام بلفظ: مإن

عذب. حوسب مإن حديث
عائشة. عن الشيخان

دينه. ثلثا ذهب غناه لجل لغنّي تواضع مإن حديث
بلفظ: مإن وأنس مإسعود ابن حديث "الشعب" مإن في البيهقي

يشكو أصبح ومإن ربه، على ساخطا أصبح الدنيا على حزينا أصبح
ثلثا ذهب له فتضعضع غنّي على دخل ومإن ربه، يشكو فإنما مإصيبته

وهب عن بسنده روى ثم ضعيف، إسناده مإنهما كل في دينه. وقال
مإن الديلمي نحوه. وأخرج التوراةا... فذكر في قال: قرأت مإنبه بن

فعل مإن مإاله، أجل مإن لغني تواضع فقيرا الله ذر: لعن أبي حديث

49



للسيوطي المشتهرة الحأاديث في المنثور الدر
 السإلمية مشكاة مكتبة

في الحديث الجوزي ابن وأورد دينه ثلثا ذهب فقد مإنهم ذلك
يصب. "الموضوعات" فلم

مإنه. خيرا الله عوضه لله شيئا ترك مإن حديث
الله اتقاء شيئا تدع ل بلفظ: إنك مإرفوعا الصحابة بعض عن أحمد

مإنه. خيرا أعطاك إل
الله عبد ترك مإرفوعا: مإا عمر ابن حديث مإن عساكر ابن وأخرج

دينه في مإنه له خير هو مإا مإنه الله عوضه غل لله إل يتركه ل أمإرا
ودنياه.
ترك رفعه: مإا كعب بن أبي "ترغيبه" عن في الصبهاني وأخرج

مإنه. له خير هو بما الله آتاه إل لله إل يدعه ل شيئا عبد
شفاعتي. له وجبت قبري زار مإن حديث

عن طرقا مإن عدي وابن قطني، والدار والطبراني، الدنيا أبي ابن
مإا لن بعضا، بعضها يقوي لينة كلها الذهبي: طرقه عمر. قال ابن
حاطب: حديث إسنادا أجودها بالكذب. قال: ومإن مإتهم رواتها في

عساكر ابن أخرجه حياتي في زارني فكأنما مإوتي بعد زارني "مإن
وغيره.
رآه. إذا بالخيار فهو ره لمي مإا اشترى مإن حديث
ثم مإرسل، مإكحول "سننه" عن في والبيهقي مإنصور، بن سعيد
ل وقال: إنه مإرفوعا، هريرةا أبي عن آخر وجه مإن البيهقي رواه

باطل. وقال: إنه الدارقطني ورواه يصح،
حسنات. عشر له الله كتب طهر على توضأ مإن حديث

عمر. ابن عن داود ابو
جفاني. فقد يزرني ولم حج مإن حديث

"الضعفاء". في حبان "العلل" وابن في قطني والدار عدي، ابن
عمر. ابن عن جدا ضعيف مإالك" بسند "رواةا في والخطيب

الشطر في الله فليتق دينه، شطر أحرز فقد تزوج مإن حديث
الخر.

في وهو ضعيف، بسند أنس حديث "العلل" مإن في الجوزي ابن
في اليمان نصف استكمل بلفظ: فقد للطبراني "الوسط

على أعانه فقد صالحة امإرأةا الله رزقا "المستدرك" بلفظ: مإن
دينه. شطر
الله مإن بها يزدد لم والمنكر الفحشاء عن صلته تنهه لم مإن حديث

بعدا. إل
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"تفسيره" مإن في حاتم أبي وابن عباس، ابن حديث مإن الطبراني
ابن حديث "تفسيره" مإن في جرير وابن حصين بن عمران حديث

مإسعود ابن "الزهد" عن في وأحمد الحسن مإرسل ومإن مإسعود،
مإوقوفا.

حتى إليهم الله نقله لوط قوم عمل يعمل أمإتي مإن مإات مإن حديث
مإعهم. يحشر

عن عساكر" بسنده ابن "تاريخ يسنده. وفي ولم أنس عن الديلمي
سار لوط عمل يعمل وهو مإات مإن حديث في قال: سمعت وكيع

مإعهم. القيامإة يوم ويحشر مإعهم يصير حتى قبره به
يعلم. لم مإا علم الله ورثه علم بما عمل مإن حديث

أبو وأخرج اللفظ، بهذا أنس حديث "الحلية" مإن في نعيم أبو
حقا كان به فعمل علما تعلم مإرفوعا: مإن عباس ابن عن الشيخ

عن الكبار "رواية كتاب وفي يعلم يكن لم مإا يعلمه أن الله على
يعلم بما عمل سفيان: مإن عن البغدادي يعقوب " لبي الصغار

يعلم. ل لما وفق
دنيا. وطالب علم، يشبعان: طالب ل مإنهومإان حديث

وهو ضعيف، بسند مإسعود ابن حديث "الكبير" مإن في الطبراني
في والبيهقي ضعيف، بسند عباس ابن حديث مإن والبزار

مإسعود ابن عن آخر وجه مإن أنس. وأخرجه حديث "المدخل" مإن
في فيتمادى الدنيا صاحب أمإا يستويان، بزيادةا: "ول مإوقوفا

عبد قرأ ثم الرحمن، رضا فيزداد العلم صاحب وأمإا الطغيان،
َكل ِلنساَن ِإّن الله: ) َأن ا َيطغى.  أه َل َتغنى( وقال َرآ ّنما ِاس ِإ للخر: )

َلَه َيخَشى ِه مِإن ال ِد أعلماء(. ِعبا ال
مإسلم. لكل كفارةا الموت حديث

بن بكر أبو وصححه أنسس، حديث "الشعب" مإن في البيهقي
رتبة يبلغ طريق مإن ورد "أمإاليه": إنه في العراقي العربي. وقال

الحسن.
أعلم. والله "الموضوعات" فأخطأ، في الجوزي ابن وذكره
شروطهم. عند المسلمون حديث

عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مإن داود أبو
قليل. قليل ينزل والبرء واحدةا، جملة ينزل المرض حديث

الحارث بن الله عبد طريق "التاريخ" مإن في والحاكم الديلمي،
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عن عروةا، عن الزهري عن مإعمر، عن الرزاقا، عبد عن الصنعاني،
مإرفوعا. عائشة

النون حأرف

بآبائهم. مإنهم أشبه بزمإانهم الناس حديث
مإوقوفا. الخطاب بن عمر عن أجزائه بعض في الصريفيني

الجذام. مإن أمإان النف في الشعر نبات حديث
عنها. الله رضي عائشة حديث مإن الطبراني

الرز. الدواء نعم حديث
تالف. وهو أنس حديث مإن الديلمي

يعصه. لم الله يخف لم لو صهيب العبد نعم حديث
مإرفوعا: إن عمر ابن حديث "الحلية" مإن في لكن له، أصل ل

عصاه. مإا الله يخف لم لو لله الحب شديد سالما
القبر. الصهر نعم حديث

الكفء عباس: "نعم ابن حديث "الفردوس" مإن يوجد. وفي لم
"المسند". في له للجارية" وبيض القبر

عباس بن الله عبد بن علي عن "الطيوريات" بسنده قلت: وفي
انتهى. القبور الختان قال: نعم

والفراغا. الناس: الصحة، مإن كثير فيهما مإغبون نعمتان حديث
عباس. ابن حديث مإن البخاري

"الشعب" مإن في البيهقي عمله مإن خير المؤمإن نية حديث
بن النواس عن ضعيف طريق وله ضعيف وهو انس، حديث

سمعان.
الحرف. هذا في أحاديث قلت: وبقي

انتبهوا. مإاتوا فإذا نيام الناس حديث
عنه. الله رضي علي كلم مإن هو

فشر. شرا وإن فخير، خيرا إن بأعمالهم، مإجزيون الناس حديث
مإوقوفا. عباس ابن "تفسيرهس" عن في جرير ابن

توبة. الندم حديث
مإسعود. ابن عن مإاجه، وابن أحمد،
لنفسه. نصرته مإن خير للعبد الله نصرةا حديث

الله قال: يقول الورد بن وهب "تفسيره" عن في حاتم أبي ابن
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خير لك نصرتي فإن بنصرتي وارض فاصبر أظلمت إذا آدم ابن
الزهد" "زوائد في أحمد بن الله عبد وأخرجه لنفسك نصرتك مإن
التوراةا... فذكره. في مإكتوب أنه قال: بلغني عنه

الهاء ??حأرف

الهرم. نصف الهم حديث
عن سلمة بن حماد عن غياث بن الواحد عبد طريق مإن الديلمي

مإرفوعا. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
الوالدين. يعني ونارك جنتك هما حديث

أمإامإة أبي عن القاسم عن زيد بن علي حديث مإن مإاجه ابن
مإرفوعا.

انتهى.

الواو حأرف

السوء. جليس مإن خير الوحدةا حديث
عنه. تعالى الله رضي ذر أبي حديث مإن الحاكم
أبيه. سر الولد حديث

له. أصل ل
العادل. الملك زمإان في ولدت حديث
باطل. كذب

الله عبد أبو شيخنا اليمان": تكلم "شعب في البيهقي قلت: قال
عليه الله صلى نبينا عن الجهال بعض يرويه مإا بطلن في الحافظ

رأى ثم شروان، أنو العادل" يعني الملك زمإان في وسلم: "ولدت
المنام، في وسلم عليه الله صلى الله رسول الصالحين بعض

الحديث هذا تكذيب في فصدقه الله عبد أبو قاله مإا له فحكى
قضيت لما راد قط" انتهى. وزيادةا: ول قلته وقال: "مإا وإبطاله،

في فهي كذلك، وليس بعضهبم أنكرها الصلةا بعد الذكر حديث في
حميد". بن عبد "مإسند

أحاديث. الحرف هذا في قلت: بقي
مإجبنة. مإبخلة الولد حديث

سلم. بن الله عبد بن يوسف حديث مإن مإاجه ابن
نور. على نور الوضوء على الوضوء حديث
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حجر: ابن عليه. وقال أقف الحياء": لم "تخريط في العراقي قال
"مإسنده". في رزين رواه ضعيف حديث هو

شيطان. اسم ويه حديث
"المصنف" لبن و عمر، ابن الهلين" عن "مإعاشرةا في النوقاني

آخره يكون شيء كل كره أنه المسيب بن سعيد عن شيبة أبي
"ويه".
دخل. مإما وليس خرج مإما الوضوء حديث
عباس وابن الخطاب بن عمر "سننه" عن في مإنصور بن سعيد

مإوقوفا.
البخل. مإن أدوأ داء وأي حديث

عنه. الله رضي جابر حديث مإن الشيخان
الغسل. مإن أفضل وضوء واي ?? حديث

عنه. انتهى. الله رضي عمر ابن حديث مإن الحاكم
الغسل. مإن أعم وضوء وأي حديث

مإرفوعا عمر ابن عن والحاكم قوله، مإن علقمة عن الرزاقا عبد
عمر ابن عن الرزاقا الغسل" وعبد مإن أفضل وضوء بلفظ: "واي

الغسل. مإن أسبغ وبلفظ الغسل مإن بلفظ:أتم مإوقوفا

ل حأرف

آجال لها فإن فإّن النية، كسر في تسخطوا ول تغضبوا، ل حديث
النس. كآجال

وسنده الصعق حديث الصحابة" مإن "كتاب في المديني مإوسى أبو
ضعيف.

بن العزيز عبد دلف أبو "الحلية": حدثنا في نعيم أبو قلت: وقال
جعفر حدثنا الدعاء، الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا العجلي، مإحمد

الوليدن بن عباس حدثنا الحواري، أبي بن أحمد حدثنا عاصم، بن
عن دينار بن مإالك عن زيد بن حماد عن المديني بن علي حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عجرةا بن كعب عن الحسن،
الناس كآجال آجال لها فإن إنائكم على إمإاءكم تضربوا وسلم: ل

انتهى.
قولوا ولكن الشيطان، هو قزح فإن قزح، قوس تقولوا ل حديث
الله. قوس
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عنهما. الله رضي عباس ابن حديث مإن نعيم أبو
المنافقين. حصاد فيها فإن الفتن، تكرهوا ل حديث

المنافقين. تبين بلفظ: فإنها علي حديث مإن الديلمي
ابن عن البخاري" ونقل "شرح في حجر ابن الحافظ قلت: أنكره

انتهى. باطل، فقال: إنه عنه سئل أنه وهب
ربه. لقاء دون للمؤمإن راحة ل حديث
مإوقوفا. مإسعود ابن "الزهد" عن في وكيع

لم ولكن مإرفوعا، هريرةا أبي "الفروس" عن في قلت: أورده
يسنده. انتهى.

المسجد. في إل المسجد لجار صلةا ل حديث
علي. حديث مإن قطني الدار

جار صلةا تقبل مإوقوفا: ل مإنصور" عنه بن سعيد "سنن قلت: وفي
جار قيل: ومإن صحيحا أو فارغا كان إذا المسجد في إل المسجد

عنه آخر وجه مإن وفيه المنادي أسمعه المسجد? قال: مإن
فل الصلةا يجيب ول النداء فسمع المسجد جار كان مإوقوفا: مإن

انتهى. عذر مإن إل له صلةا
لفاسق. غيبة ل حديث

والخطيب قطني الدار وقال أحمد: مإنكر كثيرةا. وقال طرقا له
بلفظ: أنس حديث "سننه" مإن في البيهقي ورواه والحاكم: باطل،

ضعف، إسناده في له. وقال غيبة فل الحياء جلباب ألقى مإن
حديث "الشعب" مإن السليماني. وفي الفضل أبو أيضا وضعفه
عن ترعوون مإتى جده: حتى عن أبيه عن حكيم بن بهز عن الجارود

"ذم في الهروي وضعفه. وقال الناس يحذره هتكوه الفاجر، ذكر
بلفظ: بهز عن أخرى طرقا مإن ساقه ثم حسن، حديث الكلم": هو

غيبة". لفاسق "ليس
الدين. هم إل هم ول العين، وجع إل وجع ل حديث

له. أصل أحمد: ل قال
جابر. انتهى. حديث الصغير" مإن الطبراني "مإعجم في قلت: هو

حمار. إل الكرامإة يأبى ل حديث
علي. كلم مإن هذا قال: ويقال ثم عمر، ابن حديث مإن الديلمي

"الشعب" انتهى. في البيهقي مإوقوفا علي عن قلت: أخرجه
أبي حديث مإن الديلمي نفسهز مإهانة مإن إل المرء يكذب ل حديث
عنه. الله رضي هريرةا
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مإرتين. جحر مإن المؤمإن يلذغا ل حديث
هريرةا. أبي حديث مإن البخاري

أحاديث. قلت: بقي
ويبتليك. الله فيرحمه لخيك الشماتة تظهر ل حديث

عساكر ابن وأخرج وحسنه، السقع بن واثلة حديث مإن الترمإذي
عبيدةا أبي مإع الغزو في كانوا ناسا نافع: أن "تاريخ" عن في

عيروهم الناس فكأن يجدلهم أن عمر إليه فكتب الخمر، فشربوا
أحدا تعيروا الناس: ل إلى عمر فكتب البيوت، ولزمإوا فاستحيوا

البلء. فيكم فيفشو
قدر. مإن حذر يغني ل حديث
عائشة. حديث مإن والحاكم أحمد،
فتمرضوا. تمارضوا ل حديث

تحفروا بزيادةا: ول الثقفي قيس بن وهب حديث مإن الديلمي
فتموتمو. قبوركم
الستغفار. مإع كبيرةا ول الصرار، مإع صغيرةا ل حديث

عن والديلمي مإوقوفا، عباس ابن "تفسيره" عن في المنذر ابن
مإوقوفا. أنس وعن مإرفوعا، عباس ابن

عنه حكاه مإجاهد، قول هو مإتكبر ول مإستح العلم يتعلم "أثر" ل
صحيحه. في البخاري
العلم. نصف أدري، "أثر" ل

وفي قوله، مإن الشعبي "المدخل" عن في والبيهقي الدارمإي،
العلم. ثلث أدري، مإسعود: ل ابن مإنصور" عن بن سعيد "سنن
ضللة. على أمإتي تجتمع ل حديث

اللفظ. وعند بهذا أنس حديث "السنة" مإن في عاصم أبي ابن
على المإة هذه تعالى الله يجمع عمر: ل ابن حديث مإن الترمإذي

أبدا. ضللة
قال. مإا إلى وانظر قال، مإن إلى تنظر "أثر" ل

انتهى. علي "تاريخه" عن في السمعاني ابن

الياء حأرف

الجبل. الجبل سارية يا حديث
بنهاوند، وهو جيشه أمإير يخاطب المنبر على قاله عمر إن
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الحلبي القطب وألف النبوةا" وغيره، "دلئل في البيهقي أخرجه
جزءا. صحته في

نحركم. يوم صومإكم يوم حديث
له. أصل ل كذب

اركبي. الله خيل يا حديث
قال: يا النعمان بن حارثة أنس: أن "المإثال" عن في العسكري

يومإا: "يا قال: فنودي له، فدعا بالشهادةا، لي الله ادع الله نبي
استشهد. فارس وأول ركب، فارس أول اركبي" فكان الله خيل

الحروف في تدخل لم أشياء في فصل

ثلث. بعد المريض زيارةا حديث
يعود ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أنس: كان عن مإاجه ابن

ابن "الشعب" وأخرجه في البيهقي وضعفه ثلث بعد إل مإريضا
مإنكر. هريرةا. وهو أبي حديث مإن عدي

عباس: العيادةا ابن حديث "الوسط" مإن في الطبراني قلت: وعند
انتهى. سنة ثلث بعد

يعاد. ل الرمإدن حديث
مإن وضعفه "الشعب"، في "الوسط" والبيهقي في الطبراني

وصاحب الرمإد، صاحبهن: صاحب يعاد ل هريرةا: "ثلث أبي حديث
الدمإل. وصاحب الضرس،

المحاقا. في والقمر السفر كراهة حديث
كان علي: أنه عن مإعين" بسنده لبن الجنيد ابن "سؤالت في

العقرب. في القمر نزل إذا يسافر أو يتزوج أن يكره
بن مإحمد أنبأنا الجوهري، "التاريخ": أنبأنا في الخطيب قلت: قال

عبد بن إبراهيم حدثنا الكوكبي، القاسم بن مإحمد أنبأنا العباس،
مإجاشع، بن عمر عن مإعين بن يحيى الجنيد. قال: سالت بن الله

به. بأس ل مإدائني فقال: شيخ
عن مإجاشع، بن عمر عن شبابة عن ناصح بن إبراهيم قلت: حدثنا

أو الرجل يتزوج أن يكره علي قال: كان أبيه عن الحارث بن تميم
يحيى ينكر فلم العقرب في القمر نزل إذا أو القمر، انمحاقا يسافر

الحديث. هذا مإعين بن
يومإان. أو يوم الشهر مإن بقي المحاقا? قال: إذا قلت: ليحيى: مإا
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عن المأمإون، طريق الوراقا" مإن "كتاب في الصولي وأخرجه
انمحاقا في تسافروا قال: ل عباس ابن عن أمإامإة، عن الرشيد،
احتج إن صحيح إسناد وهو العقرب في القمر كان إذا ول الشهر،

انتهى. أربعة، وهم فيه الذين بالخلفاء
الحاجة. لتذكر بالصبع الخيط ربط حديث

إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي عمر: أن ابن عن يعلى أبو
ليذكرها. خيطا اصبعه في ربط ينساها أن الحاجة مإن أشفق

يصح. ل شاهين: مإنكر ابن باطل. وقال حيث حاتم: هذا أبو قال
النبي السقع: أّن بن واثلة حديث مإن عدي ابن قلت: وأخرجه

خيطا خاتمه في أوثق حاجة أراد إذا كان وسلم عليه الله صلى
انتهى.
الدفن. بعد الميت تلقين حديث

ضعيف. بسند الطبراني "مإعجم في حديث فيه جاء
الخمر. تخليل عن النهي حديث
قال: أخللها? قال: ل. أنه طلحة أبي عن مإسلم
الخرقة. لبس حديث

عن لبسها أنه البصري الحسن إلى بالسناد الصوفية، بين المشهور
دحية: باطل. ابن طالب. قال أبي بن علي

انتهى. تعالى، الله رحمه الصلح ابن قال قلت: وكذا
البدال. حديث

في مإسند أحمد مإن حديث عبادةا بن الصامإت مإرفوعا: البدال
في هذه المإة ثلثون، مإثل إبراهيم خليل الرحمن كلما مإات رجل

أبدل الله مإكانه رجل. وهو حسن، وله شاهد مإن حديث ابن
مإسعود في "الحلية".

قلت: له شواهد كثيرةا، بينتها في "التعقبات على الموضوعات"
ثم أفردتها بتأليف مإستقل. انتهى.

حديث في البقر: لحومإها داء، ولبنها شفاء.
الحاكم مإن حديث ابن مإسعود وصححه: عليكم بألبان البقر

وأسمانها، وإياكم ولحومإها، فإن ألبانها وأسمانها دواء وشفاء،
ولحومإها داء. قال الحليمي: هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر،

ورطوبة لبنها وسمنها.
حديث المإر بتصغير اللقمة وتدقيق المضغة.

قال النووي: ل يصح.
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أحاديث البطيخ وفضائله، والباقلء، والعدس، والرز ليس فيها
شيء ثابت.

أحاديث أكل الطين وتحريمهز صنف فيه بعضهم جزءا، وأحاديثه ل
تصح.

حديث إن عليا حمل باب خيبر.
أخرجه الحاكم مإن طرقا عن جابر بلفظ: إن عليا لما انتهى إلى

الحصن اجتذب أحد أبوابه فألقاه بالرض فاجتمع عليه بعد سبعون
رجل فكان جهدهم أن أعادوا البابز قلت: وأخرجه ابن إسحاقا في

"سيرته" عن ابن رافع: وإن سبعة لم يقلبوه.
حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمإنا به.

أخرجه بعضهم بإسناد ضعيف.
قلت: أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" انتهى.

حديث أمإير النحل علي.
الطبراني مإن حيدث أبي ذر، والديلمي مإن حديث الحسن بن

علي بلفظ: علي يعسوب المؤمإنين.
قلت: وابن عساكر مإن حديث سلمان وابن عباس. انتهى.

حديث طلب الستفادةا مإن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو داود، والنسائي. مإن حديث أبي سعيد، والبيهقي مإن حديث

أبي النضر وابي ليلى مإنقطعا.
حديث إن الورد خلق مإن عرقه صلى الله عليه وسلم أو عرقا
البراقز له طرقا في "مإسند الفردوس" وكتاب "الريحان" لبن

فارس، وقال النووي: ل يصح.
قلت: قال ابن عساكر: إنه مإوضوع، انتهى.

حيدث إن الميت يرى النار في بيته سبعة أيام.
قال أحمد- رضي الله عنه- باطل ل أصل له.

حديث إن أبا مإحذورةا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم:
َعت أة َلَس َي َهوى َح ِبدي ال  َك

وسلم. عليه الله صلى النبي فتواجد البيتين،

الحديث. علماء باتفاقا مإوضوع تيمية: كذب ابن قال
بكسسر أبسسو بسسه وقسسال: تفسسرد أنس حديث مإن الديلمي قلت: أخرجه

إسحاقا بن عمار
رواحة: حديث تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن 
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َيأتيَك ِر َو َلخبا ِود َلم مَإن ِبا  أتَز
عنها. الله رضي عائشة عن أحمد، مإسند في

فرقة. وسبعين ثلث على المإة تفترقا حديث
مإن وصححوه والبيهقي، حبان، وابن والحاكم والترمإذي، داود، أبو

وغيره. عنه الله رضي هريرةا أبي حديث
القمر: وأرها لها قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عائشة حديث

وقب. إذا الغاسق فإنه هذا، شر مإن بالله استعيذي
وصححه. الترمإذي

الحديث. قرينه به وكل وقد إل أحد مإن مإنكم مإا حديث
مإسعود. ابن حديث مإن مإسلم
فاسود. عليه فدعا إليه ينظر ابنه فرأى اغتسل نوحا إن حديث
وصححه. مإسعود ابن عن الحاكم
له فقالت النساء، صداقا في المغالةا عن نهى عمر إّن حديث
أتم تعالى الله لن ذلك، لك ليس امإرأةا َتي َآ أهّن يقول: )و ًا ِإحدا ِقنطار

أخذوا َفل أه َتأ ًا. مِإن َشيئ
وغيرهم. والطبراني، حبان، وابن وأحمد، الربعة،
طالب. أبي بن علي على ردت الشمس إن حديث

له. أصل أحمد: ل قال
عميس، بنت أسماء حديث مإن شاهين وابن مإنده ابن قلت: أخرجه

ومإمن حسن، وإسنادهما هريرةا، أبي حديث مإن مإردويه وابن
أنه الجوزي ابن ادعة عياض. وقد والقاضي الطحاوي صحهه

الموضوعات" وفي "مإختصر في بينته كما فأخطأ مإوضوع
"التعقبات" انتهى.

ومإاروت. "قصة" هاروت
بسند عمر ابن حديث حبان" مإن ابن "صحيح أحمد" و "مإسند في

صحيح.
المسند" وفي "التفسير في استوعبتها عدةا طرقا قلت: لها

الشفاء" انتهى. أحاديث "تخريج
جزء في الموسمز في عام كل في وإلياس الخضر إجتماع حديث

ضعيف. وهو عباس، ابن حديث مإن المزكي
أسامإة أبي ابن الحارث أخرجه أنس، حديث مإن أيضا قلت: ورد

ضعيف. "مإسنده" بسند في
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أحاديث. وبقي
الرجال. شهوةا على تضاعف النساء شهوةا إن حديث

المرأةا بلفظ: فضلت عمر ابن حديث "الوسط" مإن في الطبراني
ألقى تعالى الله ولكن اللذةا، مإن وتسعين بتسعة الرجل على

خرافة. حديث انتهىز الحياء عليهن
عليه الله صلى النبي عائشة: أن "الشمائل" عن في الترمإذي

حديث مإنهن: هذا امإرأةا فقالت حديثا، نساءه ليلة ذات حدث وسلم
عذرةا مإن رجل كان خرافة خرافة? إن مإا قال: أتدرون خرافة،
يحدث فكان النس، إلى ردوه ثم دهرا فيهم فمكث الجن، أسرته
خرافة. الناس: حديث فقال العاجيب، مإن فيهم رأى بما الناس

بلل أن مإن العوام، ألسنة على اشتهر المزي: مإا ???فائدةا: قال
شيء في يرد لم سينا الذان في الشين يبدل كان عنه، الله رضي

الكتب. مإن
حنبل بن وأحمد الشافعي أن مإن اشتهر تيمية: مإا ابن فائدةا: قال

المعرفة، أهل باتفاقا باطل فهو وسأله الراعي بشيبان اجتمعا
بأبي اجتمع أنه مإن ذكر مإا قال: وكذلك شيبان، يدركا لم لنهما

أبي مإوت بعد إل بالرشيد يجتمع لم لنه الرشيد، عند يوسف
يوسف.

الرشيد، إلى للشافعي المنسوبة الرحلة حجر: وكذا ابن قلت: قال
في البيهقي أخرجها قتله، على حرضه الحسن بن مإحمد وأن

مإكذوبة. مإوضوعة وهي وغيره، مإناقبها
والمغازي، أصول: الملحم، لها ليس كتب أحمد: ثلث خاتمة: قال
والتفسير.

في مإخصوصة كتب على مإحمول "الجامإع": هذا في الخطيب قال
وزيادةا ناقليها عدالة لعدم عليها، مإعتمد غير الثلثة المعاني هذه

فيها. القصاص
الملحم ذكر في يصح وليس الصفة، بهذه فكلها الملحم كتب فأمإا

المغازي وأمإا يسيرةا، أحاديث غير المنتظرةا والفتن المرتقبة،
عن أكثرها اسحاقا بن وكتب الشافعي: كذب، قال الواقدي فكتب

عقبة. وأمإا بن مإوسى مإغازي مإن أصح فيها وليس الكتاب، أهل
الكلبي. فكتاب التفسير كتب
مإنه. قريب مإقاتل وكتاب آخره، إلى أوله مإن أحمد: كذب قال

كتاب آخر في حالها بينت مإعتبرةا، ونسخ صحيحة كتب قلت: ومإنه
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المسند"، "التفسير في كلها القرآن" وسطرتها علوم في "التقان
انتهى.

الكتاب. آخر وهذا
عنه الله عفا مإؤلفه نصه: علقه - مإا تعالى الله مإؤلفه- رحمه قال
الله أحسن وثمانمائة، ثمانين سنة رجب خامإس السبت يوم في

آمإين. وآله بمحمد عقباها
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