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* ا�������
  
. ع األنبياء واملرسـلني   وعلى مجي . وصلى اهللا على حممد خامت النبيني     . والعاقبة للمتقني . احلمد هللا رب العاملني   

أما بعد فإنك، يرمحك اهللا بتوفيق خالقك، ذكرت أنك مهمت بالفحص عن تعرف مجلة األخبار املأثورة عن     
وما كان منها يف الثواب والعقاب، والترغيـب        . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف سنن الدين وأحكامه         

فأردت، . يت ا نقلت، وتداوهلا أهل العلم فيما بينهم       باألسانيد ال . والترهيب، وغري ذلك من صنوف األشياء     
فـإن  . أرشدك اهللا، أن توقف على مجلتها مؤلفة حمصاة وسألتين أن أخلصها لك يف التأليف بال تكرار يكثر                

وللذي سألت، أكرمـك اهللا،     . من التفهم فيها، واالستنباط منها    . ذلك، زعمت ، مما يشغلك عما قصدت      
وظننـت، حـني    . ما تؤول به احلال إن شاء اهللا، عاقبة حممودة، ومنفعة موجودة          حني رجعت إىل تدبره، و    

سألتين جتشم  ذلك أن لو عزم يل عليه، وقضي يل متامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، قبـل                      
إال أن مجلة ذلك، أن ضبط القليل من هذا الشان          . يطول بذكرها الوصف  . ألسباب كثرية . غريي من الناس  

إال بأن يوقفـه     . وال  سيما عند من ال متييز عنده من العوام         . قانه، أيسر على املرء من معاجلة الكثري منه       وإت
فالقصد منه إىل الصحيح القليل، أوىل م من ازدياد         . فإذا كان األمر يف هذا كما وصفنا      . على التمييز غريه  

ممن . ن، ومجيع املكررات منه، خلاصة من الناس      و إمنا يرجى بعض املنفعة يف االستكثار من هذا الشا         . السقيم
فذلك إن شاء اهللا، يهجم  مبا أويت من ذلك على الفائدة يف             . رزق فيه بعض التيقظ، واملعرفة بأسبابه وعلله      

فأما عوام الناس الذين هم خبالف معاين اخلاص، من أهل التيقظ واملعرفة، فال معىن هلم               . االستكثار من مجعه  
  . وقد عجزوا عن معرفة القليليف طلب الكثري،

وهو إنا نعمد إىل    . مث إنا، إن شاء اهللا، مبتدئون يف ختريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك               
وثالث طبقات من   . مجلة ما أسند من األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عنه وسلم فنقسمها على ثالثة أقسام               

ضع ال يستغىن فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معىن، أو إسناد يقع إىل              إىل أن يأيت مو   . على غري تكرار  . الناس
فال بد من   . ألن املعىن الزائد يف احلديث، احملتاج إليه، يقوم مقام حديث تام          . جنب إسناد، لعلة تكون هناك    

إذا أو أن يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث على اختـصاره  . إعادة احلديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة  
  .فإعادته يئته، إذا ضاق ذلك، أسلم. ولكن تفصيله رمبا عسر من مجلته. أمكن

  .فأما ما وجدنا بدا من إعادته جبملته، من غري حاجة منا إليه، فال نتوىل فعله إن شاء اهللا تعاىل
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 يكـون   فأما القسم األول، فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غريها وأنقى من أن                 
. وال  ختليط فاحش   . مل يوجد يف روايتهم اختالف شديد     . ناقلوها أهل استقامة يف احلديث، وإتقان ملا نقلوا       

  .وبان ذلك يف حديثهم. كما قد عثر فيه على كثري من احملدثني
فإن حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعنا أخبارا يقع يف أسانيدها بعض من لـيس باملوصـوف                   

على أم، وإن كانوا فيما وصفنا دوم، فإن اسم الستر والصدق           . كالصنف املقدم قبلهم  . فظ واإلتقان باحل
وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، وليث بن أيب سليم، وأضرام ، من محـال                   

  .اآلثار ونقال األخبار
فني، فغريهم من أقرام ممن عندهم ما ذكرنا من اإلتقان        فهم مبا وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معرو         

  .ألن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. واالستقامة يف الرواية يفضلوم يف احلال واملرتبة
أال ترى أنك إذا وازنت هؤالء الثالثة الذين مسيناهم، عطاء ويزيد وليثا، مبنصور بن املعتر وسليمان األعمش                 

ال يدانوم الشك عند أهل     . ل بن أيب خالد، يف إتقان احلديث و االستقامة فيه، وجدم مباينني هلم            وإمساعي
وإتقام . للذي استفاض عندهم من صحة احلديث عند منصور واألعمش وإمساعيل     . العلم باحلديث يف ذلك   

  .وأم مل يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. حلديثهم
إذا وازنت بني األقران، كابن عون وأيوب السختياين، مع عوف بن أيب مجيلة وأشعث           ويف مثل جمرى هؤالء     

إال أن البون بينـهما وبـني       . كما أن بن عون وأيوب صاحبامها     . احلمراين ومها صاحبا احلسن وابن سريين     
وإن كان عوف وأشعث غري مدفوعني عن صدق وأمانة عنـد           . هاذين بعيد يف كمال الفضل وصحة النقل      

  .ولكن احلال ما وصفنا من املرتلة عند أهل العلم.  العلمأهل
وإمنا مثلنا هؤالء يف التسمية، ليكون متثيلهم مسة يصدر عن فهمها من غيب عليه طريق أهل العلم يف ترتيـب                    

ويعطـي  . وال  يرفع متضع القدر يف العلم فوق مرتلته        . فال يقصر بالرجل العايل القدر عن درجته      . أهله فيه 
  .ويرتل مرتلته. ق فيه حقهكل ذي ح

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم أن نرتل النـاس           : وقد ذكر عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أا قالت         
  .}وفوق كل ذي علم عليم{: مع ما نطق به القرآن من قول اهللا تعاىل. منازهلم

  . صلى اهللا عليه وسلمفعلى حنو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من األخبار عن رسول اهللا
فلسنا نتـشاغل بتخـريج     . أو عند األكثر منهم   . فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل احلديث متهمون          

وعمرو بن خالد، وعبدالقدوس الشامي، وحممد بن سـعيد         . كعبداهللا بن مسور أيب جعفر املدائين     . حديثهم
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 النخعي، وأشباههم ممن ام بوضع األحاديـث        املصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أيب داود        
  .وتوليد األخبار

  .وكذلك من الغالب على حديثه املنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم
وعالمة املنكر يف حديث احملدث، إذا ما عرضت روايته للحديث عن رواية غريه من أهل احلفظ والرضـا،                  

فإذا كان األغلب من حديثه كذلك، كان مهجور احلـديث،          .  أو مل تكد توافقها   . خالفت روايته روايتهم  
  .غري مقبولة وال  مستعمله

فمن هذا الضرب من احملدثني عبداهللا بن حمرر، وحيىي بن أيب أنيسة، واجلراح بن املنهال أبو العطوف، وعباد                  
. ن احلـديث  ومن حنا حنوهم يف رواية املنكر م      . بن كثري، وحسني بن عبداهللا بن ضمرية، وعمر بن صهبان         

  .وال نتشاغل به. فلسنا نعرج على حديثهم
ألن حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به احملدث من احلديث، أن يكـون قـد                     

إذا وجد كـذلك،  . وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم. شارك الثقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا 
  .د أصحابه، قبلت زيادتهمث ذاد بعد ذلك شيئا ليس عن

فأما من تراه يعمد ملثل الزهري يف جاللته وكثرة أصحابه احلفاظ املتقنني حلديثه وحديث غـريه، أو ملثـل                   
قد نقل أصحاما عنهما حديثهما على االتفاق       . هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك        

 من احلديث، مما ال يعرفه أحد من أصحاما، وليس ممن           فريوى عنهما أو عن أحدمها العدد     . منهم يف أكثره  
  .واهللا أعلم. قد شاركهم يف الصحيح مما عندهم، فغري جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس

قد شرحنا من مذهب احلديث وأهله بعض ما يتوجه به  من أراد سبيل القوم ووفق هلما وسرتيد، إن شـاء                     
إذا أتينا عليها يف األماكن الـيت  . عند ذكر األخبار املعللة. ضع من الكتاباهللا تعاىل، شرحا وإيضاحا يف موا     

  .يليق ا الشرح واإليضاح، إن شاء اهللا تعاىل
وبعد، يرمحك اهللا، فلوال الذي رأينا من سوء صنيع كثري ممن نصب نفسه حمدثا، فيما يلزمهم مـن طـرح                    

ار على األحاديث الصحيحة املشهورة، ممـا نقلـه         األحاديث الضعيفة، والروايات املنكرة، وتركهم االقتص     
بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثريا مما يقذفون به إىل األغبياء من            . الثقات املعروفني بالصدق واألمانة   

مثل مالك بـن    . الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غري مرضيني، ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل احلديث              
جاج، وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان، وعبدالرمحن بن مهدي، وغريهم مـن            أنس، وشعبة بن احل   

  . ملا سهل علينا االنتصاب ملا سألت من التمييز والتحصيل-األئمة 
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ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم األخبار املنكرة، باألسانيد الضعاف اهولة، وقذفهم ا إىل العوام                 

  .وا، خف على قلوبنا إجابتك إىل ما سألتالذين ال يعرفون عي
و ثقـات  . واعلم، وفقك اهللا تعاىل، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بني صحيح الروايات وسقيمها  

وأن يتقي منها ما . والستارة يف ناقليه.  أن ال يروي منها إال ما عرف صحة خمارجه        .الناقلني هلا، من املتهمني   
  .من أهل البدع. كان منها من أهل التهم واملعاندين

يا أيها الذين آمنوا إذا     {:  قول اهللا جل ذكره    -والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو الالزم دون ما خالفه             
ممـن  {: وقال جل ثناؤه  . }وا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني       جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب     

 أن  -فدل مبا ذكرنا من هذه اآلي       . }وأشهدوا ذوي عدل منكم   {: وقال عز وجل  . }ترضون من الشهداء  
واخلرب، وإن فارق معناه معىن الـشهادة يف        . خرب الفاسق ساقط غري مقبول، وأن شهادة غري العدل مردودة         

كمـا أن  . إذ كان خرب الفاسق غري مقبول عند أهل العلـم . ، فقد جيتمعان يف أعظم معانيهما     بعض الوجوه 
  . ودلت السنة على نفي رواية املنكر من األخبار. شهادته مردودة عند مجيعهم

مـن  " وهو األثر املشهور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    . كنحو داللة القرآن على نفي خرب الفاسق      
  ". ديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبنيحدث عين حب

حدثنا وكيع، عن شعبة، عن احلكم، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن مسـرة بـن                . حدثنا بكر بن أيب شيبة    
حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب عن ميمون بـن أيب            . ح وحثنا بكر بن أيب شيبة أيضا      . جندب

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلكقال رسول : شبيب، عن املغرية بن شعبة؛ قاال
. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بـشار       . حدثنا غندر، عن شعبة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1 (- 1

ي اهللا عنـه    حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش؛ أنه مسع عليا رض           . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال
  ".ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. خيطب

باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من الكذب على رسول اهللا باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من الكذب على رسول اهللا باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من الكذب على رسول اهللا باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من الكذب على رسول اهللا ) ) ) ) 1 ( ( ( (
        ....صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم

        ....باب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 2 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-6 

حدثنا إمساعيل، يعين ابن علية، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن            . وحدثين زهري بن حرب   ) 2(- 2
من تعمـد  : " اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى-إنه ليمنعين أن أحدثكم حديثا كثريا   : مالك؛ أنه قال  

  ".علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار
حدثنا أبو عوانة، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛            . وحدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 3 (- 3
  ".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
: حدثنا علي بن ربيعة؛ قـال . حدثنا سعيد بن عبيد . حدثنا أيب . مد بن عبداهللا بن منري    وحدثنا حم ) 4 (- 4

إن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول         : قال فقال املغرية  . واملغرية أمري الكوفة  . أتيت املسجد 
  ".فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذبا علي ليس ككذب على أحد

أخربنا حممد بن قيس األسدي، عن علي بن ربيعـة  . حدثنا علي بن مسهر   . لي بن حجر السعدي   وحدثين ع 
إن كذبا علي ليس ككـذب      "األسدي، عن املغرية بن شعبة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله ومل يذكر               

  ".على أحد
حدثنا عبدالرمحن بـن    . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . ربيوحدثنا عبيداهللا بن معاذ العن    ) 5 (- 5

قـال  : حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة؛ قـال              : قاال. مهدي
  ".كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص .  حفصحدثنا علي بن. وحدثنا بن أيب بكر بن أيب شيبة    

  .عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك. بن عاصم
قال عمر بن اخلطاب    : أخربنا هشيم، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي؛ قال         . وحدثنا حيىي بن حيىي   
  .ما مسعحبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل : رضي اهللا تعاىل عنه

قـال يل   : أخربنا ابن وهب؛ قـال    : وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح قال            
  وال يكون إماما أبدا، وهو حيدث بكل ما مسع. اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما مسع: مالك

ق، عن أيب األحوص، عن     حدثنا سفيان، عن أيب إسحا    : قال. حدثنا عبدالرمحن : قال. حدثنا حممد بن املثىن   
  .حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع: عبداهللا؛ قال

        ....باب النهي عن احلديث بكل ما مسعباب النهي عن احلديث بكل ما مسعباب النهي عن احلديث بكل ما مسعباب النهي عن احلديث بكل ما مسع) ) ) ) 3 ( ( ( (
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ال يكون الرجل إماما يقتدى به حىت ميسك     : مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول    : قال. وحدثنا حممد بن املثىن   
  .عن بعض ما مسع

ألين إياس بـن معاويـة      س: وحدثنا حيىي بن حيىي أخربنا عمر بن علي بن مقدم، عن سفيان بن حسني؛ قال              
فقـال  . قال ففعلت. وفسر حىت أنظر فيما علمت  . فاقرأ علي سورة  . إين أراك قد كلفت بعلم القرآن     : فقال

وكـذب يف   . إياك والشناعة يف احلديث فإنه قلما محلها أحد إال ذل يف نفسه           . احفظ علي ما أقول لك    : يل
  .حديثه

أخربين يونس عن أيب شـهاب، عـن        : قال. نا ابن وهب  أخرب: قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     
ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقـوهلم، إال          : عبيداهللا بن عبداهللا ابن عتبة؛ أن عبداهللا بن مسعود قال         

  .كان لبعضهم فتنة
حـدثين  : قـال . حدثنا عبداهللا بن يزيد: قاال. ري وزهري بن حرب  وحدثين حممد بن عبداهللا بن من     ) 6 (- 6

حدثين أبو هانئ، عن أيب عثمان مسلم بن يسار، عن أيب هريرة، عن رسـول اهللا                : قال. سعيد بن أيب أيوب   
فإياكم . سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم ما مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم           "صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال       

  ."وإياهم
: قـال . حدثنا ابن وهب  : قال. وحدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا بن حرملة بن عمران التجييب          ) 7 (- 7

قـال  : أخربين مسلم بن يسار؛ أنه مسع أبا هريرة يقول        : حدثين أبو شريح؛ أنه مسع شراحيل بن يزيد يقول        
ونكم من األحاديـث مبـا مل       يأت. يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون     : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  "ال يضلونكم وال يفتنونكم. فإياكم وإياهم. تسمعوا أنتم وال آباؤكم
: حدثنا األعمش، عن املسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة؛ قـال           . حدثنا وكيع . وحدثين أبو سعيد األشج   

. فيتفرقـون . لكذبفيأيت القوم فيحدثهم باحلديث من ا     . إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل     : قال عبداهللا 
  .مسعت رجال أعرف وجهه، وال أدري ما امسه، حيدث: فيقول الرجل منهم

أخربنا معمر، عن ابن طاوس عن أبيه، عن عبداهللا بن عمر بـن             . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   
  .آنايوشك أن خترج فتقرأ على الناس قر. إن يف البحر شياطني مسجونة أوثقها سليمان: العاص؛ قال

        ....باب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهاباب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهاباب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهاباب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملها) ) ) ) 4 ( ( ( (
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أخربنا سفيان عن هشام    : قال سعيد . وحدثين حممد بن عباد وسعيد بن عمرو األشعثي مجيعا، عن ابن عيينة           
فقال لـه ابـن     . فجعل حيدثه ). يعين بشري بن كعب   (جاء هذا إىل ابن عباس      : بن حجري، عن طاوس؛ قال    

مـا  : فقال لـه  .  فعادله .عد حلديث كذا وكذا   : فقال له . مث حدثه . فعادله. عد حلديث كذا وكذا   : عباس
إنا كنا  : أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس               

فلما ركب الناس الـصعب والـذلول،       . حندث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مل يكن يكذب عليه            
  .تركنا احلديث عنه

إمنا : خربنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال          أ. حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   
فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول،      . واحلديث حيفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . كنا حنفظ احلديث  

  .فهيهات
حدثنا رباح، عن قيس بـن      . حدثنا أبو عامر، يعين العقدي    . وحدثين أبو أيوب سليمان بن عبيداهللا الغيالين      

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : فجعل حيدث ويقول  . جاء بشري العدوي إىل ابن عباس     :  عن جماهد؛ قال   سعد،
فقال يا ابن . فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال ينظر إليه. عليه وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

فقـال ابـن    .  وال تسمع  مايل ال أراك تسمع حلديثي؟ أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ! عباس
وأصـغينا  .  ابتدرته أبصارنا-قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : إنا كنا مرة إذا مسعنا رجال يقول      : عباس

  .فلما ركب الناس الصعب والذلول، مل نأخذ من الناس إال ما نعرف. إليه بآذاننا
كتبت إىل ابن عباس أسـأله أن       : قالحدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة؛         . حدثنا داود بن عمرو الضيب    
قال فدعا بقـضاء    . أنا أختار له األمور اختيارا وأخفي عنه      . ولد ناصح : فقال. يكتب يل كتابا وخيفي عين    

  .إال أن يكون ضل. واهللا ما قضى ذا علي: علي، فجعل يكتب منه أشياء، ومير به الشيء فيقول
أتى ابن عباس بكتـاب  :  هشام بن حجري، عن طاوس؛ قالحدثنا سفيان بن عيينة، عن   . حدثنا عمرو الناقد  

  .إال قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. فيه قضاء علي رضي اهللا عنه فمحاه
: حدثنا ابن إدريس، عن األعمش، عن أيب إسحاق؛ قال        . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا حسن بن علي احللواين    

  .قاتلهم اهللا أي علم أفسدوا: قال رجل من أصحاب عليملا أحدثوا تلك األشياء بعد علي رضي اهللا عنه؛ 
مل يكن يصدق على علي     : مسعت املغرية يقول  : قال. أخربنا أبو بكر، يعين ابن عياش     . حدثنا علي بن خشرم   

  .رضي اهللا عنه، إال من أصحاب عبداهللا بن مسعود
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قـال  . وحدثنا فضيل عن هشام   . حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب وهشام، عن حممد        . حدثنا حسن بن الربيع   
فانظروا عمن تأخـذون    . م دين إن هذا العل  : وحدثنا خملد بن حسني، عن هشام، عن حممد بن سريين؛ قال          

  .دينكم
مل : حدثنا إمساعيل بن زكرياء، عن عاصم األحول، عن ابن سريين؛ قال          . حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح     

فينظر إىل أهـل الـسنة فيؤخـذ        . مسوا لنا رجالكم  : فلما وقعت الفتنة، قالوا   . يكونوا يسألون عن اإلسناد   
  . حديثهمحديثهم وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ

حدثنا األوزاعي، عـن سـليمان بـن        . أخربنا عيسى، وهو ابن يونس    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    
  .إن كان صاحبك مليا فخذ عنه: حدثين فالن كيت وكيت قال: لقيت طاوسا فقلت: موسى؛ قال

 سعيد بن عبدالعزيز،    حدثنا. أخربنا مروان، يعين ابن حممد الدمشقي     . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    
إن كان صاحبك مليا فخـذ      : قال. إن فالنا حدثين بكذا وكذا    : عن سليمان ابن موسى؛ قال قلت لطاوس      

  .عنه
أدركت باملدينة مائـة    : حدثنا األصمعي، عن ابن أيب الزناد، عن أبيه؛ قال        . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    

  .هليس من أهل: يقال. ما يؤخذ عنهم احلديث. كلهم مأمون
: قـال . واللفظ لـه  . ح وحدثين أبو بكر بن خالد الباهلي      . حدثنا سفيان . حدثين حممد بن أيب عمر املكي     

ال حيدث عن رسول اهللا صـلى اهللا        : مسعت سعد بن إبراهيم يقول    : قال. مسعت سفيان بن عيينة، عن مسعر     
  .عليه وسلم إال الثقات

مسعت عبداهللا بـن    : مسعت عبدان بن عثمان يقول    : قال. من أهل مرو  . وحدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     
  .ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء. اإلسناد من الدين: املبارك يقول

بيننا وبني القوم القوائم يعين     : مسعت عبداهللا يقول  : حدثين العباس بن أيب رزمة؛ قال     : وقال حممد بن عبداهللا   
  .اإلسناد

! يا أبا عبدالرمحن  : قلت لعبداهللا بن املبارك   : ن عيسى الطالقاين؛ قال   مسعت أبا إسحاق إبراهيم ب    : وقال حممد 
قال فقال  " إن من الرب بعد الرب، أن تصلي ألبويك مع صالتك، وتصوم هلما مع صومك             "احلديث الذي جاء    

وأن جرح الرواة مبا وأن جرح الرواة مبا وأن جرح الرواة مبا وأن جرح الرواة مبا . . . . وأن الرواية ال تكون إال عن الثقاتوأن الرواية ال تكون إال عن الثقاتوأن الرواية ال تكون إال عن الثقاتوأن الرواية ال تكون إال عن الثقات. . . . باب بيان أن اإلسناد من الدينباب بيان أن اإلسناد من الدينباب بيان أن اإلسناد من الدينباب بيان أن اإلسناد من الدين) ) ) ) 5 ( ( ( (
        ....وأنه ليس من الغيبة احملرمة، بل من الذب عن الشريعة املكرمةوأنه ليس من الغيبة احملرمة، بل من الذب عن الشريعة املكرمةوأنه ليس من الغيبة احملرمة، بل من الذب عن الشريعة املكرمةوأنه ليس من الغيبة احملرمة، بل من الذب عن الشريعة املكرمة. . . . هو فيهم جائز، بل واجبهو فيهم جائز، بل واجبهو فيهم جائز، بل واجبهو فيهم جائز، بل واجب
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عمن؟ قـال  . ثقة: فقال. هذا من حديث شهاب بن خراش: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له    : عبداهللا
يا أبـا   : قال. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عمن؟ قال قلت  . ثقة: قال. احلجاج بن دينار  عن  : قلت

إن بني احلجاج بن دينار وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مفاوز، تنقطع فيها أعناق املطي، ولكـن                  ! إسحاق
  ليس يف الصدقة اختالف

دعوا حـديث   : بارك يقول على رؤوس الناس    مسعت عبداهللا بن امل   : مسعت علي بن شقيق يقول    : وقال حممد 
  .عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف

حدثنا أبو عقيل صاحب    . حدثين أبو النضر هاشم بن القاسم     : قال. وحدثين أبو بكر بن النضر بن أيب النضر       
نه قبـيح   إ! يا أبا حممد  : فقال حيىي للقاسم  . كنت جالسا عند القاسم بن عبيداهللا وحيىي بن سعيد        : قال. ية

أو علـم وال    . وال فرج . على مثلك، عظيم أن تسأل عن شئ من أمر هذا الدين، فال يوجد عندك منه علم               
أقبح : قال يقول له القاسم   . ألنك ابن إمامي هدى بن أيب بكر وعمر       : وعم ذاك؟ قال  : فقال له القاسم  .خمرج

  .قال فسكت فما أجابه. أو آخذ عن غري ثقة. من ذاك عند من عقل عن اهللا، أن أقول بغري علم
أخربوين عن أيب عقل صاحب يـة أن  : مسعت سفيان بن عيينة يقول: قال. وحدثين بشر بن احلكم العبدي    

واهللا إين ألعظـم أن     : فقال له حيىي بن سعيد    . أبناء لعبداهللا بن عمر سألوه عن شيء مل يكن  عنده فيه علم            
أعظم : فقال. تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم      . ن عمر يعين عمر واب  . يكون مثلك، وأنت ابن إمامي اهلدى     

قال وشـهدمها   . أو أخرب عن غري ثقة    . من ذلك، واهللا، عند اهللا، وعند من عقل عن اهللا، أن أقول بغري علم             
  .أبو عقيل حيىي بن املتوكل حني قاال ذلك

ي وشعبة ومالكـا    سألت سفيان الثور  : قال. مسعت حيىي بن سعيد   : قال. وحدثنا عمر بن علي، أبو حفص     
  .أخرب عنه أنه ليس بثبت: قالوا. فيأتيين الرجل فيسألين عنه. وابن عيينة، عن الرجل ال يكون ثبتا يف احلديث

سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة          : قال مسعت النضر يقول   . وحدثنا عبيداهللا بن سعيد   
  .إن شهرا نزكوه. إن شهرا نزكوه: فقال. الباب

  . تكلموا فيه. أخذته ألسنة الناس: يقول: لم رمحه اهللاقال مس
وحدثين حممد بن   . وقد لقيت شهرا فلم أعتد به     : قال شعبة : قال. حدثنا شبابة . وحدثين حجاج بن الشاعر   

قلـت  : قال عبداهللا بن املبارك   : قال. أخربين علي بن حسني بن واقد     : قال. عبداهللا بن قهزاذ، من أهل مرو     
ال : فترى أن أقول للنـاس    . وإذا حدث جاء بأمر عظيم    . إن عباد بن كثري من تعرف حاله      : لسفيان الثوري 
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فكنت، إذا كنت يف جملس ذكر فيه عباد، أثنيت عليه يف دينه،            : قال عبداهللا . بلى: تأخذوا عنه؟ قال سفيان   
  .ال تأخذوا عنه: وأقول

هـذا  : فقال. انتهيت إىل شعبة  :  بن املبارك  قال، قال أيب، قال عبداهللا    . حدثنا عبداهللا بن عثمان   : وقال حممد 
  .عباد بن كثري فاحذروه

فأخربين عن  . سألت معلى الرازي عن حممد بن سعيد، الذي روى عنه عباد          : وحدثين الفضل بن سهل قال    
  .فلما خرج سألته عنه، فأخربين أنه كذاب. كنت على بابه وسفيان عنده: عيسى بن يونس؛ قال

مل نـر   : حدثين عفان، عن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، عن أبيه، قال           : قال. بوحدثين حممد بن أيب عتا    
  .الصاحلني يف شئ أكذب منهم يف احلديث

مل تر أهل اخلري يف     : فقال عن أبيه  . فلقيت أنا حممد بن حيىي بن سعيد القطان، فسألته عنه         : قال ابن أيب عتاب   
  .شئ، أكذب منهم يف احلديث

  .الكذب على لسام وال يتعمدون الكذبجيري : يقول: قال مسلم
دخلت علـى   : قال. أخربين اخلليفة بن موسى   : قال. حدثنا يزيد بن هارون   : قال. حدثين الفضل بن سهل   

فأخذه البـول فقـام فنظـرت يف        . حدثين مكحول . حدثين مكحول : فجعل ميلي علي  . غالب بن عبيداهللا  
  . ن فالن، فتركته وقمتالكراسة  فإذا فيها حدثين أبان، عن أنس، وأبان ع

رأيت يف كتاب عفان حديث هشام أيب املقداد، حديث عمـر          : ومسعت احلسن بن علي احللواين يقول     : قال
إـم  : حدثين رجل يقال له حيىي بن فالن، عن حممد بن كعب قال قلت لعفان             : قال هشام . بن عبدالعزيز 

حدثين حيىي عن   : كان يقول . قبل هذا احلديث  إمنا ابتلي من    : فقال. هشام مسعه عن حممد بن كعب     : يقولون
  .مث ادعى، بعد، أنه مسع عن حممد. حممد

: قلت لعبداهللا بن املبـارك    : مسعت عبداهللا بن عثمان بن جبلة يقول      : قال. حدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     
. ان بن احلجاجسليم: قال" يوم الفطر يوم اجلوائز"من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبداهللا بن عمرو         

  .انظر ما وضعت يف يدك منه
: قال عبداهللا، يعين ابن املبارك    : قال. ومسعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبدامللك        . ابن قهزاذ : قال

فجعلت أستحيي من أصـحايب أن     . رأيت روح بن غطيف، صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه جملسا          
  .كره حديثه. يروين جالسا معه
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ولكنـه  . بقية صدوق اللـسان   : مسعت وهبا يقول عن سفيان، عن ابن املبارك؛ قال        : ن قهزاذ قال  حدثين اب 
  .يأخذ عمن أقبل وأدبر
حدثين احلارث األعور اهلمداين، وكـان      : حدثنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب؛ قال      . حدثنا قتيبة بن سعيد   

  .كذابا
مسعت الـشعيب   : أسامة، عن مفضل، عن مغرية؛ قال     حدثنا أبو   . حدثنا أبو عامر، عبداهللا بن براد األشعري      

  .حدثين احلارث األعور، وهو يشهد أنه أحد الكاذبني: يقول
فقال . قرأت القرآن يف سنتني   : قال علقمة : حدثنا جرير، عن مغرية، عن إبراهيم؛ قال      . حدثنا قتيبة بن سعيد   

  .الوحي أشد. القرآن هني: احلارث
حدثنا زائدة عن األعمش، عـن إبـراهيم؛ أن         . محد، يعين ابن يونس   حدثنا أ . وحدثين حجاج بن الشاعر   

والقرآن يف  . الوحي يف ثالث سنني   : أو قال . تعلمت القرآن يف ثالث سنني والوحي يف سنتني       : احلارث قال 
  .سنتني

حدثنا زائدة، عن منصور واملغرية، عن  إبـراهيم؛ أن          . حدثين أمحد، وهو ابن يونس    : قال. وحدثين حجاج 
  .ث اماحلار

: فقال له . مسع مرة اهلمداين من احلارث شيئا     : قال. حدثنا جرير، عن محزة الزيات    . وحدثنا قتيبة بن سعيد   
  .قال، وأحس احلارث بالشر، فذهب. قال، فدخل مرة وأخذ سيفه. اقعد بالباب

: ن عون؛ قـال   حدثنا محاد بن زيد، عن اب     . حدثنا عبدالرمحن، يعين ابن املهدي    . وحدثين عبيداهللا بن سعيد   
  .فإما كذابان. إياكم واملغرية بن سعيد، وأبا عبدالرحيم: قال لنا إبراهيم

كنا نأيت أبا عبـدالرمحن     : قال. حدثنا عاصم : قال. حدثنا محاد، وهو ابن زيد    . حدثنا أبو كامل اجلحدري   
قـال  . م وشقيقا وإياك. ال جتالسوا القصاص غري أيب األحوص     : فكان يقول لنا  . السلمي وحنن غلمة أيفاع   

  .وليس بأيب وائل. وكان شقيق هذا يرى رأي اخلوارج
فلم أكتب . لقيت جابر بن يزيد اجلعفي: مسعت جريرا يقول: قال. حدثنا أبو غسان، حممد بن عمرو الرازي    

  .كان يؤمن بالرجعة. عنه
قبل أن حيـدث مـا      حدثنا جابر بن يزيد،     : قال. حدثنا مسعر . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا احلسن احللواين  

  .أحدث
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كان الناس حيملون عن جابر قبل أن يظهر        : قال. حدثنا سفيان . حدثنا احلميدي . وحدثين سلمة بن شبيب   
اإلميـان  : وما أظهر؟ قال  : فقيل له . وتركه بعض الناس  . فلما أظهر ما أظهر امه الناس يف حديثه       . ما أظهر 
  .بالرجعة

: حدثنا قبيصة وأخوه؛ أما مسعا اجلراح بن ملـيح يقـول  . حلماينحدثنا أبو حيىي ا  . وحدثنا حسن احللواين  
  .إن عندي سبعون ألف حديث عن أيب جعفر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كلها: مسعت جابرا يقول

أو مسعت جـابرا    : قال جابر : قال، مسعت زهريا يقول   . حدثنا أمحد بن يونس   . وحدثين حجاج بن الشاعر   
هذا مـن   : قال مث حدث يوما حبديث فقال     . ما حدثت منها بشيء   .  ألف حديث  إن عندي خلمسني  : يقول

  .اخلمسني ألفا
مسعـت  : مسعت سالم بن أيب مطيع يقول     : قال مسعت أبا الوليد يقول    . وحدثين إبراهيم بن خالد اليشكري    

  .عندي مخسون ألف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: جابرا اجلعفي يقول
فلن {: مسعت سأل جابرا عن قوله عز وجل      : قال. حدثنا سفيان . حدثنا احلميدي . بوحدثين سلمة بن شبي   

. مل جييء تأويل هـذه : فقال جابر. }أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكم األرض يل وهو خري احلاكمني      
رج فال خن . إن عليا يف السحاب   : إن الرافضة تقول  : وما أراد ذا؟ فقال   : وكذب فقال لسفيان  : قال سفيان 

: يقول جـابر  . يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فالن      . مع من خرج من ولده، حىت ينادي مناد من السماء         
  .كانت يف إخوة يوسف صلى اهللا عليه وسلم. وكذب. فهذا تأويل هذه اآلية

ما : مسعت جابرا حيدث بنحو من ثالثني ألف حديث       : قال. حدثنا سفيان . حدثنا احلميدي . وحدثين سلمة 
  .ل أن أذكر منها شيئا، وأن يل كذا وكذاأستح

احلـارث  : فقلت. سألت جرير بن عبداحلميد   : قال. ومسعت أبا غسان، حممد بن عمرو الرازي      : قال مسلم 
  .يصر على أمر عظيم. شيخ طويل السكوت. نعم: بن حصرية لقيته؟ قال

ذكر أيـوب   : قال.  بن زيد  عن محاد . حدثين عبدالرمحن بن مهدي   : قال. حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي    
  .هو يزيد يف الرقم: وذكر آخر فقال. مل يكن مبستقيم اللسان: فقلت. رجال يوما

مث . إن يل جارا  : قال أيوب : قال. حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا سليمان بن حرب   . حدثين حجاج بن الشاعر   
  .ولو شهد عندي على مترتني ما رأيت شهادته جائزة. ذكر من فضله
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ما رأيـت أيـوب     : قال معمر : قال. حدثنا عبدالرزاق : قاال. وحجاج بن الشاعر  . مد بن رافع  وحدثين حم 
لقد سـألين عـن     . كان غري ثقة  . رمحه اهللا : فإنه ذكره فقال  . يعين أبا أمية  . اغتاب أحدا قط إال عبدالكرمي    

  .مسعت عكرمة: مث قال. حديث لعكرمة
فجعل . قدم علينا أبو داود األعمى    : قال. دثنا مهام ح. حدثنا عفان بن مسلم   : قال. حدثين الفضل بن سهل   

إمنا كان  . ما مسع منهم  . كذب: فقال. فذكرنا ذلك لقتادة  . وحدثنا زيد بن أرقم   : قال. حدثنا الرباء : يقول
  .زمن طاعون اجلارف. يتكفف الناس. ذلك سائال

دخل أبو داود األعمى على     : قال. أخربنا مهام . قال حدثنا يزيد بن هارون    . وحدثين حسن بن علي احللواين    
ال . هذا كان سائال قبل اجلارف    : فقال قتادة . إن هذا يزعم أنه لقي مثانية عشر بدريا       : فلما قام قالوا  . قتادة

وال حدثنا سعيد بـن     . فواهللا ما حدثنا احلسن عن بدري مشافهة      . وال يتكلم فيه  . يعرض يف شيء من هذا    
  .مالكاملسيب عن بدري مشافهة، إال عن سعد بن 

. حدثنا جرير، عن رقبة؛ أن أبا جعفر اهلامشي املدين كان يضع أحاديث النـاس             . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    
  .وكان يرويها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وليست من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. كالم حق

وحـدثنا  . راهيم بن حممد بن سـفيان     قال أبو إسحاق إب   . حدثنا نعيم بن محاد   : قال. حدثنا احلسن احللواين  
: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن يونس بن عبيد؛ قـال           . قال حدثنا نعيم بن محاد    . حممد بن حيىي  

  .كان عمرو بن عبيد يكذب يف احلديث
إن عمرو بن   : قلت لعوف بن أيب مجيلة    : قال مسعت معاذ بن معاذ يقول     . حدثين عمرو بن علي، أبو حفص     

: قـال " من محل علينا السالح فليس منـا "نا عن احلسن؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     عبيد حدث 
  ولكنه أراد أن حيوزها إىل قوله اخلبيث. عمرو! كذب، واهللا

ففقـده  . كان رجل قد لزم أيوب ومسع منه      : قال. حدثنا محاد بن زيد   . وحدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    
فبينا أنا يوما مع أيـوب وقـد بكرنـا إىل           : قال محاد . كر إنه قد لزم عمرو بن عبيد      يا أبا ب  : فقالوا. أيوب

قـال  . بلغين أنك لزمت ذاك الرجـل     : مث قال له أيوب   . فسلم عليه أيوب وسأله   . فاستقبله الرجل . السوق
ا نفر أو نفرق    إمن: قال يقول له أيوب   . يا أبا بكر إنه جييئنا بأشياء غرائب      . نعم: قال. مساه، يعين عمرا  : محاد

  .من تلك الغرائب
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إن : قال قيل أليـوب     . حدثنا ابن زيد، يعين محادا    . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين حجاج بن الشاعر   
جيلد : أنا مسعت احلسن يقول .كذب: فقال. ال جيلد السكران من النبيذ      : عمر بن عبيد روى عن احلسن قال      

  .السكران من النبيذ
. بلغ أيوب أين آيت عمرا    : مسعت سالم بن أيب مطيع يقول     : قال. ان بن حرب  حدثنا سليم . وحدثين حجاج 

  أرأيت رجال ال تأمنه على دينه، كيف تأمنه على احلديث؟: فأقبل علي يوما فقال
حدثنا عمرو بـن    : مسعت أبا موسى يقول   : قال. حدثنا سفيان . حدثنا احلميدي . وحدثين سلمة بن شبيب   

  .عبيد قبل أن حيدث
فكتب . كتبت إىل شعبة أسأله عن أيب شيبة قاضي واسط        : قال. حدثنا أيب . اهللا بن معاذ العنربي   حدثين عبيد 

  .ومزق كتايب. ال تكتب عنه شيئا: إيل
. حدثت محاد بن سلمة عن صاحل املري حبـديث عـن ثابـت            : مسعت عفان قال  : قال. وحدثنا احللواين 

  .بتكذ: وحدثت مهاما عن صاحل املري حبديث، فقال. كذب:فقال
ال حيل لـك أن     : إيت جرير بن حازم فقل له     : قال يل شعبة  : قال. حدثنا أو داود  . وحدثنا حممود بن غيالن   

حدثنا عن احلكم   :وكيف ذاك؟ فقال  : قلت لشعبة : قال ألبو داود  . فإنه يكذب . تروي عن احلسن بن عمارة    
 صلى اهللا عليه وسلم علـى       بأي شئ؟ قال قلت للحكم أصلى النيب      : قال قلت له  . بأشياء مل أجد هلا أصال    

فقال احلسن بن عمارة عن احلكم عن مقسم عن ابن عبـاس؛ إن الـنيب               . مل يصل عليهم  : قتلى أحد؟ فقال  
: قلت. يصلى عليهم : ما تقول يف أوالد الزنا؟ قال     : قلت للحكم . صلى اهللا عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم      

حدثنا احلكم بن حيىي بـن      :  احلسن بن عمارة   فقال. يروي عن احلسن البصري   : من حديث من يروي؟ قال    
  .اجلزار عن علي

حلفت أال أروي عنـه     : مسعت يزيد بن هارون، وذكر زياد بن ميمون، فقال        : قال. وحدثنا احلسن احللواين  
. فسألته عن حديث فحدثين به عن بكر املزين       . لقيت زياد بن ميمون   : وقال. وال عن خالد بن حمدوج    . شيئا

  .وكان ينسبهما إىل الكذب. مث عدت إليه فحدثين به عن احلسن. ثين به عن مورقمث عدت إليه فحد
  .مسعت عبدالصمد، وذكرت عنده زياد بن ميمون، فنسبه إىل الكذب: قال احللواين

فمالك مل تسمع   . قد أكثرت عن عباد بن منصور     : قال قلت أليب داود الطيالسي    . وحدثنا حممود بن غيالن   
فأنا لقيت زياد بن ميمون، وعبدالرمحن . اسكت: ي روى لنا النضر بن مشيل؟ قال يلمنه حديث العطارة الذ   

هذه األحاديث اليت ترويها عن أنس؟ فقال أرأيتما رجال يذنب فيتـوب ألـيس   : بن مهدي فسألناه فقلنا له 
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م الناس فأنتما إن كان ال يعل. ما مسعت من أنس، من ذا قليال وال كثريا        : قال. نعم: يتوب اهللا عليه؟ قال قلنا    
  .ال تعلمان أين مل ألق أنسا

  .فتركناه. مث كان، بعد، حيدث. أتوب: فأتيناه أنا وعبدالرمحن فقال. فبلغنا، بعد، أنه يروي: قال أبو داود
: قال شبابة . سويد بن عقلة  : كان عبدالقدوس حيدثنا فيقول   : قال. مسعت شبابة : حدثنا حسن احللواين قال   
أي : قال فقيل لـه   . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا          : ومسعت عبدالقدوس يقول  

  .يعين تتخذ كوة يف حائط ليدخل عليه الروح: شئ هذا؟ قال
مسعت محاد بن زيد يقول لرجل، بعد مـا جلـس           : ومسعت عبيداهللا بن عمر القواريري يقول     : قال مسلم 

  .يا أبا إمساعيل. نعم:  نبعت قبلكم؟ قالما هذه العني املاحلة اليت: مهدي بن هشام بأيام
ما بلغين عن احلسن حديث إال أتيت       : مسعت أبا عوانة قال   : مسعت عفان قال  : قال. وحدثنا احلسن احللواين  

  .به أبان بن أيب عياش، فقرأه علي
ـ          : قال. حدثنا علي بن مسهر   . وحدثنا سويد بن سعيد    وا مسعت أنا، ومحزة الزيات من أبان بن أيب عياش حن

  .من ألف حديث
. فعرض عليه ما مسع من أبـان      . فلقيت محزة فأخربين أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام           : قال علي 

  .مخسة أو ستة. فما عرف منها إال شيئا يسريا
اكتـب  : قال يل أبو إسحاق الفزاري    : قال. أخربنا زكرياء بن عدي   . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    

وال تكتب عنه ما روي عن غري املعروفني وال تكتب عن إمساعيل بن عياش              . ة ما روي عن املعروفني    عن بقي 
  .ما روي عن املعروفني، وال عن غريهم

نعم الرجـل   : قال ابن املبارك  : مسعت بعض أصحاب عبداهللا قال    : قال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    
فنظرنا فإذا هو   . كان دهرا حيدثنا عن أيب سعيد الوحاظي      . كىنلوال أنه كان يكين األسامي ويسمي ال      . بقية

  .عبدالقدوس
كـذاب  : ما رأيت ابن املبارك يفصح بقوله     : قال مسعت عبدالرزاق يقول   . وحدثين أمحد بن يوسف األزدي    

  .كذاب: فإين مسعته يقول له. إال لعبدالقدوس
حدثنا أبو  : قال: فقال.  وذكر املعلى بن عرفان    .مسعت أبا نعيم  : قال. وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    

  أتراه بعث بعد املوت؟: فقال أبو نعيم. خرج علينا ابن مسعود بصفني: وائل قال
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فحدث . كنا عند إمساعيل بن علية    : قال. حدثين عمرو بن علي وحسن احللواين، كالمها عن عفان بن مسلم          
: ما اغتابه ولكنه حكـم    : قال إمساعيل . اغتبته: لقال فقال الرج  . فقلت إن هذا ليس بثبت    . رجل عن رجل  
  .أنه ليس بثبت

سألت مالك بن أنس، عن حممد بن عبدالرمحن الذي         : قال. حدثنا بشر بن عمر   . وحدثنا أبو جعفر الدارمي   
وسألته عن  . ليس بثقة : وسألته عن صاحل موىل التوأمة؟ فقال     . ليس بثقة : يروي عن سعيد بن املسيب؟ فقال     

وسـألته  . ليس بثقة : وسألته عن شعبة الذي روي عنه ابن أيب ذئب؟ فقال         . ليس بثقة : ث؟ فقال أيب احلوير 
. ليسوا بثقة يف حـديثهم    : وسألت مالكا عن هؤالء اخلمسة؟ فقال     . ليس بثقة : عن حرام بن عثمان؟ فقال    

  .ته يف كتيبلو كان ثقة لرأي: قال. ال: هل رأيته يف كتيب؟ قلت: وسألته عن رجل أخر نسيت امسه؟ فقال
حدثنا ابن أيب ذئب عن شرحبيل بـن        . حدثنا حجاج . قال حدثين حيىي بن معني    . وحدثين الفضل بن سهل   

  .سعد، وكان متهما
لـو  : مسعت ابن املبارك يقول   : مسعت أبا إسحاق الطالقاين يقول    : قال. وحدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     

فلمـا رأيتـه،    . بن حمرر، الخترت أن ألقاه مث أدخل اجلنة       خريت بني أن أدخل اجلنة وبني أن ألقى عبداهللا          
  .كانت بعرة أحب إيل منه
: قال زيد، يعين ابن أيب أنيسة     : قال عبداهللا بن عمرو   : قال. حدثنا وليد بن صاحل   . وحدثين الفضل بن سهل   

  .ال تأخذوا عن أخي
دثين عبداهللا بن جعفر الرقـي،      ح: قال. حدثين عبدالسالم الوابصي  : قال. حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي    

  .كان حيىي بن أيب أنيسة كذابا: عن عبيداهللا بن عمرو؛ قال
. ذكر فرقد عنـد أيـوب  : حدثين سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد؛ قال      : قال. حدثين أمحد بن إبراهيم   

  .إن فرقدا ليس صاحب حديث: فقال
 القطان، ذكر عنده حممد بن عبداهللا بن عبيد         مسعت حيىي بن سعيد   : قال. وحدثين عبدالرمحن بن بشر العبدي    

ما كنت أرى   : مث قال . نعم: أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال     : فقيل ليحىي . بن عمري الليثي، فضعفه جدا    
  .أن أحدا يروي عن حممد بن عبداهللا بن عبيد بن عمري

وضـعف  . ألعلىضعف حكيم بن جبري وعبدا    . مسعت حيىي بن سعيد القطان    : قال. وحدثين بشر بن احلكم   
: قال. وضعف موسى بن دهقان، وعيسى بن أيب عيسى املدين        . حديثه ريح : قال. حيىي بن موسى بن دينار    
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إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كلـه إال حـديث   : قال يل ابن املبارك: ومسعت احلسن بن عيسى يقول    
  .وحممد بن سامل. والسري بن إمساعيل. ال تكتب حديث عبيدة بن معتب. ثالثة

. وأشباه  ما ذكرنا من كالم أهل العلم يف متهمي رواة احلديث وإخبارهم عن معايبـهم كـثري       : قال مسلم 
فيما قالوا مـن    . ملن تفهم وعقل مذهب القوم    . وفيما ذكرنا كفاية  . يطول الكتاب بذكره، على استقصائه    

  .ذلك وبينوا
وأفتوا بذلك حني سئلوا، ملا فيه من       . خباروناقلي األ . وإمنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث       

. إذ األخبار يف أمر الدين إمنا تأيت بتحليل، أو حترمي، أو أمر، أو ي، أو ترغيب، أو ترهيـب                  . عظيم اخلطر 
مث أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ومل يبني ما فيه لغريه، . فإذا كان الراوي هلا ليس مبعدن للصدق واألمانة       

إذ ال يؤمن على بعض من مسع تلك األخبـار          . غاشا لعوام املسلمني  . فته، كان أمثا بفعله ذلك    ممن جهل معر  
مع أن األخبار الصحاح مـن      . ال أصل هلا  . ولعلها أو أكثرها أكاذيب   . اليت يستعملها، أو يستعمل بعضها    

  .وال مقنع. وأهل القناعة أكثر من يضطر إىل نقل من ليس بثقة. رواية الثقات
 كثريا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه األحاديث الضعاف واألسانيد اهولة، ويعتد                وال أحسب 

 إال أن الذي حيمله على روايتها، واالعتداد ـا، إرادة           -بروايتها بعد معرفته مبا فيها، من التوهن والضعف         
  .لف من العددما أكثر ما مجع فالن من احلديث، وأ: التكثر بذلك عند العوام، وألن يقال

وكان بأن يسمى جاهال، أوىل من      . وسلك هذا الطريق فال نصيب له فيه      . ومن ذهب يف العلم هذا املذهب     
  .أن ينسب إىل علم

وقد تكلم بعض منتحلي احلديث من أهل عصرنا يف تصحيح األسانيد وتسقيمها بقول، لو ضـربنا عـن                  
  .حيحا لكان رأيا متينا، ومذهبا ص-حكايته وذكر فساده صفحا 

إذ اإلعراض عن القول املطروح، أحرى إلماتته وإمخال ذكر قائله وأجدر أال يكون ذلك تنبيهـا للجهـال                  
غري أنا ملا ختوفنا من شرور العواقب واغترار اجلهلة مبحدثات األمور، وإسراعهم إىل اعتقـاد خطـأ                 . عليه

له، ورد مقالته بقدر ما يليق ا من الرد         املخطئني، واألقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قو         
  . أجدى على األنام، وأمحد للعاقبة إن شاء اهللا-

وزعم القائل الذي افتتحنا الكالم على احلكاية عن قوله، واإلخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد حلديث فيه         
حلـديث الـذي روى   فالن عن فالن، وقد أحاط العلم بأما قد كانا يف عصر واحد، وجائز أن يكـون ا        

غري أنه ال نعلم له منه مساعا ومل جند يف شيء من الروايات             . الراوي عمن روي عنه قد مسعه عنه وشافهه به        
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 أن احلجة ال تقوم عنده بكل خرب جاء هذا ايء، حىت يكون عنـده               -أما التقيا قط، أو تشافها حبديث       
أو يـرد خـرب فيـه بيـان         . تشافها يف احلديث بينهما   أو  . العلم بأما قد اجتمعا يف دهرمها مرة فصاعدا       

فإن مل يكن عنده علم ذلك، ومل تأت رواية صـحيحة         . فما فوقها . اجتماعهما، وتالقيهما، مرة من دهرمها    
 مل يكن قد نقله اخلرب عمن روى عنه ذلـك،  -خترب أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، ومسع منه شيئا    

حىت يرد عليه مساعه منه لشيء من احلديث، قـل أو           . وكان اخلرب عنده موقوفا   . واألمر كما وصفنا، حجة   

  .يف رواية مثل ما ورد. كثر
وال . مستحدث غري مسبوق صـاحبه إليـه      . وهذا القول، يرمحك اهللا، يف الطعن يف األسانيد، قول خمترع         

أن القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبار والروايات قـدميا            وذلك  .مساعد له من أهل العلم عليه     
وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكوما مجيعا كانا                  

. زمةواحلجة ا ال  . يف عصر واحد، وإن مل يأت يف خرب قط أما اجتمعا، وال تشافها بكالم؛ فالرواية ثابتة               
فأما واألمر مبهم   . إال أن يكون هناك داللة بينة، أن هذا الراوي مل يلق من روى عنه، أو مل يسمع منه شيئا                  

  .على اإلمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حىت تكون الداللة اليت بينا
قولك أن خـرب الواحـد      قد أعطيت يف مجلة     : فيقال ملخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه         

حىت نعلم أما قد كانـا      : مث أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت     . الثقة، عن الواحد الثقة، حجة يلزم به العمل       
فهل جتد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قولـه؟ وأال فهلـم              . التقيا مرة فصاعدا، أو مسع منه شيئا      

  .دليال على ما زعمت
ولن جيد هو   . السلف مبا زعم من إدخال الشريطة يف تثبيت اخلرب، طولب به          فإذا ادعى قول أحد من علماء       

قلتـه  : وما ذاك الدليل؟ فإن قال    : وإن هو ادعى فيما زعم دليال حيتج به قيل له         . وال غريه إىل إجياده سبيال    
ئا قط،  ألين وجدت رواة األخبار قدميا وحديثا يروي أحدهم عن األخر احلديث وملا يعاينه وال مسع منه شي                

فلما رأيتهم استجازوا رواية احلديث بينهم هكذا على اإلرسال من غري مساع، واملرسل مـن الروايـات يف                  
 احتجت، ملا وصفت من العلة، إىل البحث عـن مسـاع            -أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس حبجة         

        ....باب صحة االحتجاج باحلديث املعنعنباب صحة االحتجاج باحلديث املعنعنباب صحة االحتجاج باحلديث املعنعنباب صحة االحتجاج باحلديث املعنعن) ) ) ) 6 ( ( ( (
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ه عندي بذلك مجيـع مـا       فإذا أنا هجمت على مساعه منه ألدىن شيء، ثبت عن         . راوي كل خرب عن راويه    
  .فإن عزب عين معرفة ذلك، أوقفت اخلرب ومل يكن عندي موضع حجة إلمكان اإلرسال فيه. يروى عنه بعد

فإن كانت العلة يف تضعيفك اخلرب وتركك االحتجاج به إمكان اإلرسال فيه، لزمـك أال تثبـت            : فيقال له 
  إسنادا معنعنا حىت ترى فيه السماع من أوله إىل آخره؟

لك أن احلديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقني نعلم أن هشاما قد مسع من                    وذ
  .كما نعلم أن عائشة قد مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم. أبيه، وأن أباه قد مسع من عائشة

 بينه وبني أبيه يف تلـك       مسعت أو أخربين، أن يكون    : وقد جيوز، إذ مل يقل هشام، يف رواية يرويها عن أبيه          
وال يسندها إىل   . الرواية إنسان أخر، أخربه ا عن أبيه، ومل يسمعها هو من أبيه، ملا أحب أن يرويها مرسال                

  .من مسعها منه
  .وكما ميكن ذلك يف هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن يف أبيه عن عائشة

  .وكذلك كل إسناد حلديث ليس فيه ذكر مساع بعضهم عن بعض
 كان قد عرف يف اجلملة أن كل واحد منهم قد مسع من صاحبه مساعا كثريا، فجائز لكل واحد منـهم                     وإن

. أن يرتل يف بعض الرواية فيسمع من غريه عنه بعض أحاديثه، مث يرسله عنه أحيانا، وال يسمي من مسع منه                   
ذا موجود يف احلديث    وما قلنا من ه   . وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي محل عنه احلديث ويترك اإلرسال         

وسنذكر من روايام على اجلهة اليت ذكرنـا عـددا          . مستفيض، من فعل ثقات احملدثني، وأئمة أهل العلم       
فمن ذلك، أن أيوب السختياين وابن املبارك ووكيعا وابن منري          . يستدل ا على أكثر منها إن شاء اهللا تعاىل        

كنت أطيب رسـول    : ن عائشة رضي اهللا عنها؛ قالت     ومجاعة غريهم رووا عن هشام بن عروة، عن أبيه، ع         
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلله وحلرمه بأطيب ما أجد

 فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار ومحيد بن األسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن                  
  . عليه وسلمأخربين عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا: هشام؛ قال

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اعتكـف يـدين إيل رأسـه             : وروى هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت      
  .فأرجله وأنا حائض

فرواها بعينها مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، عن الـنيب صـلى اهللا عليـه             
ة، عن عائشة؛ كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم          وروى الزهري وصاحل بن أيب حسان، عن أيب سلم        . وسلم

  .يقبل وهو صائم
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أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخربه          : فقال حيىي بن أيب كثري يف هذا اخلرب يف القبلة         
  .أن عروة أخربه أن عائشة أخربته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلـوم         : ه، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ قال       وروى بن عيينة وغري   
  .اخليل وانا عن حلوم احلمر

  .فرواه محاد بن يزيد، عن عمرو عن حممد بن علي، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الفهموفيما ذكرنا منها كفاية لذوي . يكثر تعداده. وهذا النحو يف الروايات كثري

فإذا كانت العلة عند وصفنا قوله من قبل، يف فساد احلديث وتوهينه، إذا مل يعلم أن الراوي قد مسـع ممـن                      
روي عنه شيئا، إمكان اإلرسال فيه، لزمه ترك االحتجاج يف قياد قوله برواية من يعلم أنه قد مسع ممن روى                    

قبل عن األئمة الذين نقلوا األخبار، أم كانـت         ملا بينا من    . إال يف نفس اخلرب الذي فيه ذكر السماع       . عنه
وتارات ينشطون فيها فيسندون اخلرب     . وال يذكرون من مسعوا منه    . هلم تارات يرسلون فيها احلديث إرساال     

  .كما شرحنا ذلك عنهم. وبالصعود إن صعدوا. فيخربون بالرتول فيه إذا نزلوا. على هيئة ما مسعوا
، ممن يستعمل األخبار ويتفقد صحة األسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياين وما علمنا أحد من أئمة السلف     

وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن احلجاج وحيىي بن سعيد القطان وعبدالرمحن بن مهدي ومن بعدهم من     
  .كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. أهل احلديث، فتشوا عن موضع السماع يف األسانيد

 إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس يف        - تفقد منهم مساع رواة احلديث ممن روى عنهم          وإمنا كان تفقد من   
  :كي ترتاح عنهم علة التدليس. ويتفقدون ذلك منه. فحينئذ يبحثون عن مساعه يف روايته. احلديث وشهر به

ن مسينا،  فمن ابتغى ذلك من غري مدلس، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما مسعنا ذلك عن أحد مم                  
  .ومل نسم، من األئمة

فمن ذلك أن عبداهللا بن يزيد األنصاري، وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد روى عن حذيفة وعن أيب                    
  مسعود األنصاري وعن كل واحد 

وال حفظنا  . وليس يف روايته عنهما ذكر السماع منهما      .  منهما حديثا يسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        
وال وجدنا ذكر رؤيته إيامها     . ء من الروايات أن عبداهللا بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود حبديث قط            يف شي 

  .يف رواية بعينها
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ومل نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى، وال ممن أدركنا، أنه طعن يف هذين اخلربين، اللـذين روامهـا                     
ا وما أشبههما، عند من القينا من أهل العلم         بل مه . عبداهللا بن يزيد عن حذيفة وأيب مسعود، بضعف فيهما        

  .يرون استعمال ما نقل ا، واالحتجاج مبا أتت من سنن وأثار. باحلديث، من صحاح األسانيد وقويها
ولو ذهبنا نعدد   . حىت يصيب مساع الراوي عمن روى     . وهي يف زعم من حكينا قوله، من قبل، واهية مهملة         

 لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها   -ن يهن بزعم هذا القائل، وحنصيها       األخبار الصحاح عند أهل العلم مم     
  .كلها

  .ولكنا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون مسة ملا سكتنا عنه منها
وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومها من أدرك اجلاهلية وصحبا أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا                  

ال عنهم األخبار حىت نزال إىل مثل أيب هريرة وابن عمر وذويهما قـد     ونق. عليه وسلم من البدريني هلم جرا     
ومل نسمع يف رواية بعينـها  . أسند كل واحد منهما عن أيب بن كعب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا              

  .أما عاينا أبيا أو مسعا منه شيئا
وأبو معمر  . صلى اهللا عليه وسلم رجال    وهو ممن أدرك اجلاهلية وكان يف زمن النيب         . وأسند أبو عمر الشيباين   

  . كل واحد منهما عن أيب مسعود األنصاري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خربين. عبداهللا بن سخربة
. وأسند عبيد بن عمري عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حـديثا        

  .ى اهللا عليه وسلموعبيد بن عمري ولد يف زمن النيب صل
وأسند قيس بن أيب حازم، وقد أدرك زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب مسعود األنصاري، عن الـنيب                    

  .صلى اهللا عليه وسلم، ثالثة أخبار
وأسند عبدالرمحن بن أيب ليلى، وقد حفظ عن عمر بن اخلطاب، وصحب عليا، عن أنس بن مالك، عـن                   

  .ديثاالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ح
وعن أيب بكرة عن    . وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثني              

  .وقد مسع ربعي من علي بن أيب طالب، وروى عنه. النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثا
  .وأسند نافع بن جبري بن مطعم، عن أيب شريح اخلزاعي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثا

  .وأسند النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري، ثالثة أحاديث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وأسند عطاء بن يزيد الليثي، عن متيم الداري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثا
  .وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثا
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  .ن عبدالرمحن احلمريي عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أحاديثوأسند محيد ب
فكل هؤالء التابعني الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين مسيناهم، مل حيفظ عنهم مساع علمناه منـهم يف      

  .رواية بعينها وال أم لقوم يف نفس خرب بعينه
وال . ال نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. يات من صحاح األسانيدوهي أسانيد عند ذوي املعرفة باألخبار والروا     

  .التمسوا فيها مساع بعضهم من بعض
  .لكوم مجيعا كانوا يف العصر الذي اتفقوا فيه. إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غري مستنكر

 أقل من أن يعرج     - وصف   وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه يف توهني احلديث، بالعلة اليت            
  .عليه ويثار ذكره

فال حاجة  . إذ كان قوال حمدثا وكالما خلفا مل يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف                
واهللا املستعان على دفـع مـا       . إذ كان قدر املقالة وقائلها القدر الذي وصفناه       . بنا يف رده بأكثر مما شرحنا     

  .التكالنوعليه . خالف مذهب العلماء
  

        كتاب اإلميانكتاب اإلميانكتاب اإلميانكتاب اإلميان    ----    1
 وما توفيقنا إال باهللا     .وإياه نستكفي . بعون اهللا نبتدئ  : ال أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي رمحه اهللا        ق

  .جالله جل
. حدثنا وكيع، عن كهمس، عن عبداهللا بن بريدة، عن حيىي بن يعمر           . أبو خيثمة زهري بن حرب    ) 8 (- 1

حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن حيىي بـن     . حدثنا أيب : وهذا حديثه . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي     
  :يعمر؛ قال

ت أنا ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حـاجني أو         قفانطل. البصرة معبد اجلهين  كان أول من قال يف القدر ب        
لو لقينا أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما يقـول هـؤالء يف                  : معتمرين فقلنا 

ـ    . فاكتنفته أنا وصاحيب  . فوفق لنا عبداهللا بن عمر بن اخلطاب داخال املسجد        . القدر ر أحدنا عن ميينه واألخ

. . . . باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىلباب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىلباب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىلباب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل) ) ) ) 1 ( ( ( (
        ....بيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقهبيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقهبيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقهبيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقهوووو
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إنه قد ظهر قبلنا نـاس يقـرؤون        ! أبا عبدالرمحن : فقلت. فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيل     . عن مشاله 
فإذا لقيت أولئك   : قال. وأن األمر أنف  . وذكر من شأم وأم يزعمون أن ال قدر       . القرآن ويتقفرون العلم  

لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبـا       ! روالذي حيلف به عبداهللا بن عم     . فأخربهم أين بريء منهم، وأم برآء مين      
بينما حنن عند رسـول  : حدثين أيب عمر بن اخلطاب، قال   : مث قال . فأنفقه، ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر       

ال يرى عليه . شديد سواد الشعر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب            
ووضع . فاسند ركبتيه إىل ركبتيه   .  جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       حىت. وال يعرفه منا أحد   . أثر السفر 

اإلسالم أن  : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . أخربين عن اإلسالم  ! يا حممد : وقال. كفيه على فخذيه  
تـصوم  و. وتؤيت الزكاة . وتقيم الصالة . تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

فأخربين : قال. يسأله ويصدقه . قال فعجبنا له  . صدقت: قال" وحتج البيت، إن استطعت إليه سبيال     . رمضان
: قال" وتؤمن بالقدر خريه وشره   . أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر       : "قال. عن اإلميان 

: قـال ". فإن مل تكن تراه، فإنه يراك     . اهأن تعبد اهللا كأنك تر    : "قال. فأخربين عن اإلحسان  : قال. صدقت
أن تلـد   : "قـال . فأخربين عن أمارا  : قال" ما املسؤول عنها بأعلم من السائل     : "قال. فأخربين عن الساعة  

مث . فلبثت مليـا  . قال مث انطلق  ". وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون يف البنيان         . األمة ربتها 
  ".فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: "قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت" أتدري من السائل؟! يا عمر: "قال يل

  
حدثنا محـاد بـن   : قالوا. حدري، وأمحد بن عبدةجلحدثين حممد بن عبيد الغربي، وأبو كامل ا) 8 (- 2

  زيد، عن مطر الوراق، عن عبداهللا بن بريدة، عن حيىي بن يعمر؛ 
قال فحججت أنا ومحيـد بـن عبـدالرمحن         . م به يف شأن القدر، أنكرنا ذلك      ملا تكلم معبد مبا تكل    : قال 

  .يادة ونقصان أحرفزوفيه بعض . مبعىن حديث كهمس وإسناده. وساقوا احلديث. احلمريي حجة
حدثنا عبداهللا بن   . حدثنا عثمان بن غياث   . حدثنا حيىي بن سعيد القطان    . وحدثين حممد بن حامت   ) 8 (- 3

   يعمر، ومحيد بن عبدالرمحن؛ بريدة، عن حيىي بن
عن عمر رضي   . فاقتص احلديث كنحو حديثهم   . فذكرنا القدر وما يقولون فيه    . لقينا عبداهللا بن عمر   : قاال 

  .اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة، وقد نقص منه شيئا
املعتمر عن أبيه، عن حيىي بن يعمـر،        حدثنا  . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 8 (- 4

  .ر، عن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحو حديثهممعن ابن ع
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حدثنا إمساعيـل   : مجيعا عن ابن علية، قال زهري     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب        ) 9 (- 5
  : قالبن إبراهيم، عن أيب حيان، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة؛

أن "ما اإلميان؟ قـال  ! يا رسول اهللا:  بارزا للناس فأتاه رجل فقال مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يو        
" مـا اإلسـالم؟ قـال   ! قال يا رسول اهللا " تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث اآلخر        

". وتصوم رمضان . وتؤدي الزكاة املفروضة  . كتوبةوتقيم الصالة امل  . اإلسالم أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا       
يا رسول  : قال". فإنك إن ال تراه فإنه يراك     . أن تعبد اهللا كأنك تراه    "ما اإلحسان؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قال
ولكن سأحدثك عن أشرا طها إذا ولدت األمة        . ما املسؤول عنها بأعلم من السائل     : "مىت الساعة؟ قال  ! اهللا  

وإذا تطاول رعاء البهم يف . وإذا كانت العراة احلفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها   . شراطهارا فذاك من أ   
ن اهللا عنـده علـم      إ{: مث تال صلى اهللا عليه وسلم     " يف مخس ال يعلمهن إال اهللا     . البنيان فذاك من أشراطها   

 بأي أرض متوت إن     الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري              
  ] 34 لقمان، آية ةسور -31. [}اهللا عليم خبري

. فأخذوا لريدوه فلم يروا شيئا    " ردوا على الرجل  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال مث أدبر الرجل   ق
  "جاء ليعلم الناس دينهم. هذا جربيل"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. حدثنا أبو حيان التيمي، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا حممد بن بشر.  بن منريحدثنا حممد بن عبداهللا ) 9 (- 6
  .يعين السراري" إذا ولدت األمة بعلها"غري أن يف روايته 

، عن أيب زرعة، عن أيب      )وهو ابن القعقاع  (، عن عمارة    .حدثنا جرير . حدثين زهري بن حرب   ) 10 (- 7
  :هريرة؛ قال

يـا  : فقال. كبتيهرفجاء رجل فجلس عند     . سلوين فهابوه أن يسألوه   " وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      
: قـال " وتصوم رمـضان  . وتؤتى الزكاة . وتقيم الصالة . ال تشرك باهللا شيئا   "ما اإلسالم؟ قال    ! رسول اهللا 

 أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتابه، ولقائه، ورسله، وتـؤمن        "ما اإلميان؟ قال    ! يا رسول اهللا    : قال. صدقت
. أن ختشى اهللا كأنك تراه    "ما إلحسان؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قال. صدقت: قال" بالبعث، وتؤمن بالقدر كله   

ما املسئول عنها   " مىت تقوم الساعة؟ قال   ! يا رسول اهللا  : قال  . قال صدقت " فإنك إن ال تكن تراه فإنه يراك      
وإذا رأيت احلفـاة    . ا فذاك من أشراطها   إذا رأيت املرأة تلد ر    . وسأحدثك عن أشراطها  . بأعلم من السائل  

وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون يف البنيان فذاك مـن          . العراة الصم البكم ملوك األرض فذاك من أشراطها       
ن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف إ{: مث قرأ. يف مخس من الغيب ال يعلمهن إال اهللا  . أشراطها
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/ 31. [} خـبري  مذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا علي           األرحام وما تدري نفس ما    
  ]34سورة لقمان، آية 

فقال رسـول اهللا    . فالتمس فلم جيدوه  " ردوه على "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال مث قام الرجل   ق

  ". إذا مل تسألوا. هذا جربيل أراد أن تعلموا"صلى اهللا عليه وسلم 
فيما قـرئ   ( بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبداهللا الثقفي، عن مالك بن أنس               ةحدثنا قتيب ) 11 (- 8

  :، عن أيب سهل، عن أبيه؛ أنه مسع طلحة بن عبيداهللا يقول)عليه
 صوته وال نفقه مـا      نسمع دوي . ثائر الرأس . جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند            

فقال رسول اهللا صـلى اهللا  . فإذا هو يسأل عن اإلسالم  . عليه وسلم  حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا      . يقول
وصيام شـهر   . إال أن تطوع  . ال"هل علي غريهن؟ قال     : فقال" مخس صلوات يف اليوم والليلة    "عليه وسلم   

. كر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزكـاة         وذ" إال أن تطوع  . ال"هل علي غريه؟ فقال     : فقال" رمضان
ال أزيد على هـذا وال      ! واهللا: قال، فأدبر الرجل وهو يقول    " إال أن تطوع  . ال" هل علي غريها؟ قال   : فقال

  ". أفلح إن صدق"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أنقص منه
يل بن جعفر، عن أيب سهيل، عن أبيه،        مجيعا عن إمساع   .حدثن حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد      ) 11 (- 9

فقـال  : غري أنه قال. حنو حديث مالك. ذا احلديث. عن طلحة بن عبيداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".دخل اجلنة، وأبيه، إن صدق"أو " أفلح، وأبيه، إن صدق"
حدثنا سليمان بن . حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر. دثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد   ح) 12 (- 10

  :املغرية، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ قال
. فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهـل الباديـة   . ينا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء           

فزعم لنا أنك تزعم    . أتانا رسولك ! يا حممد : فقال.  البادية جاء رجل من أهل   ف. فيسأله وحنن نسمع  . العاقل

        الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالمالصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالمالصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالمالصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالمباب بيان باب بيان باب بيان باب بيان ) ) ) ) 2 ( ( ( (

        ممممالالالالباب السؤال عن أركان اإلسباب السؤال عن أركان اإلسباب السؤال عن أركان اإلسباب السؤال عن أركان اإلس) ) ) ) 3 ( ( ( (
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فمـن  :  قال"  اهللا: "فمن خلق األرض؟ قال   : "فمن خلق السماء؟ قال   : قال"  صدق: "أن اهللا أرسلك؟ قال   
فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب هـذه        : قال" اهللا: "قال. نصب هذه اجلبال، وجعل فيها ما جعل      

" صدق: "قال. وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا        : قال" نعم: "قال. اجلبال آهللا أرسلك  
  :قال

: قال" صدق: "قال. وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا       : قال" نعم: "آهللا أمرك ذا؟ قال   . بالذي أرسلك ف
  قال. ن يف سنتناا صوم شهر رمضانوزعم رسولك أن علي: قال" نعم: " آهللا أمرك ذا؟ قال. فبالذي أرسلك

وزعم رسولك أن علينا حج البيت مـن        : قال" نعم: " آهللا أمرك ذا؟ قال   . فبالذي أرسلك : قال" صدق"
. ال أزيد عليهن وال أنقص منـهن      ! والذي بعثك باحلق  : مث وىل قال  : قال" صدق: "قال. استطاع إليه سبيال  

  ".دخلن اجلنةيلئن صدق ل"النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال
  

قال : حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت؛ قال      . حدثنا ز . حدثين عبداهللا بن هاشم العبدي    ) 12 (- 11
  :أنس

  .وساق احلديث مبثله. كنا ينا يف القرآن أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء 
حـدثنا موسـى بـن     . حدثنا عمرو بن عثمان   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 13 (- 12
فأخذ خبطام  . حدثين أبو أيوب؛ أن أعرابيا عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف سفر              : قال. طلحة

  :مث قال. ناقته أو بزمامها
فكف النيب صلى اهللا عليه     : قال. ة وما يباعدين من النار    ن اجل أخربين مبا يقربين من   ! أو يا حممد  ! يا رسول اهللا   

  فقال. فأعاد: قال" كيف قلت؟"قال " لقد وفق أو لقد هدي: "مث قال. مث نظر يف أصحابه. وسلم
دع . وتصل الـرحم  . وتؤيت الزكاة . وتقيم الصالة . تعبد اهللا ال تشرك به شيئا     : "لنيب صلى اهللا عليه وسلم    ا

  ".الناقة

        باب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنةباب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنةباب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنةباب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنة) ) ) ) 4 ( ( ( (
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حدثنا حممد بن . حدثنا شعبة . حدثنا ز : مت، وعبدالرمحن بن بشر؛ قاال    اوحدثين حممد بن ح   ) 13 (- 13
عثمان بن عبداهللا بن موهب، وأبوه عثمان؛ أما مسعا موسى بن طلحة حيدث عن أيب أيوب، عن النيب صلى   

  .مبثل هذا احلديث: اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو . ا أبو بكر بن أيب شيبةنح وحدث.  أبو األحوصأخربنا. دثنا حيىي بن حيىي التيميح (13) - 14

  :األحوص، عن أيب إسحاق، عن موسى بن طلحة، عن أيب أيوب؛ قال
. دلين على عمل أعمله يدنيين من اجلنة ويباعدين من النـار : فقال. جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  

فلما أدبر، قال رسـول اهللا      " محكروتصل  . وتؤيت الزكاة . وتقيم الصالة . تعبد اهللا ال تشرك به شيئا     : "قال
  ".إن متسك به"ويف الرواية ابن أيب شيبة " . إن متسك مبا أمر به دخل اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حيىي بن سعيد، عـن أيب       . حدثنا وهيب . حدثنا عفان . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 14 (- 15
  : صلى اهللا عليه وسلم فقاليا جاء إىل رسول اهللازرعة، عن أيب هريرة؛ أن أعراب

وتقـيم الـصالة    . تعبد اهللا ال تشرك به شيئا     : "قال. دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة      ! يا رسول اهللا   
ال أزيد على هذا شيئا أبـدا،       ! والذي نفسي بيده  : قال" وتصوم رمضان . وتؤدي الزكاة املفروضة  . املكتوبة

من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة، فلينظر          : "وىل، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      فلما  . وال أنقض منه  
  ".إىل هذا
حدثنا أبو معاوية، عن    : قاال. واللفظ أليب كريب  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب       ) 15 (- 16

  :األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر؛ قال
وحرمـت  . أرأيت إذا صليت املكتوبة   ! ول اهللا سيا ر :  بن قوقل فقال   تى النيب صلى اهللا عليه وسلم النعمان      أ 

  ".نعم: "أأدخل اجلنة؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وأحللت احلالل. احلرام
حدثنا عبيداهللا بن موسـى، عـن       : قاال. وحدثين حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكرياء      ) 15 (- 17 

  :سفيان، عن جابر؛ قالشيبان، عن األعمش، عن أيب صاحل، وأيب 
  .ومل أزد على ذلك شيئا: وزادا فيه. مبثله! يا رسول اهللا: قال النعمان بن قوقل 

عـن أيب  ) وهو ابن عبيداهللا(حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 15 (- 18
  :الزبري، عن جابر؛ أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ومل أزد علـى    . وأحللت احلالل وحرمت احلرام   .  إذا صليت الصلوات املكتوبات وصمت رمضان      أرأيت 
  .ال أزيد على ذلك شيئا! واهللا: قال" نعم: "أأدخل اجلنة؟ قال. ك شيئالذ
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، عن  )يعين سليمان بن حيان األمحر    (حدثنا أبو خالد    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري اهلداين      ) 16 (- 19
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب مالك األشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن

فقـال  " واحلج. وصيام رمضان . وإيتاء الزكاة . وإقام الصالة . على أن يوحد اهللا   . بين اإلسالم على مخسة    "
هكذا مسعته من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . صيام رمضان واحلج  . ال: احلج وصيام رمضان؟ قال   : رجل
  .وسلم
: حدثنا حيىي بن زكرياء حدثنا سعد بن طارق؛ قـال         . يروحدثنا سهل بن عثمان العسك    ) 16 (- 20

  :حدثين سعد بن عبيدة السلمي، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
. وحـج البيـت   . وإيتاء الزكاة . وإقام الصالة . هعلى أن يعبد اهللا ويكفر مبا دون      . بين اإلسالم على مخس    "

  ".وصوم رمضان
وهو ابن حممد بن زيد بن عبداهللا بـن         (حدثنا عاصم . حدثنا أيب . بن معاذ  وحدثنا عبيداهللا ) 16 (- 21
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبداهللا: ، عن أبيه؛ قال)عمر
. وإيتاء الزكـاة  . وإقام الصالة .  اهللا وأن حممدا عبده ورسوله     شهادة أن ال إله إال    . بين اإلسالم على مخس    "

  ".وصوم رمضان. وحج البيت
مسعت عكرمة بن خالد حيدث طاوسا؛ أن       : قال. حدثنا حنظلة . حدثنا أيب . وحدثين ابن منري  ) 16 (- 22

  :رجال قال لعبداهللا بن عمر
شـهادة أن  . إن اإلسالم بين على مخس: "لإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو    : أال تغزو؟ فقال   

  ".وحج البيت. وصيام رمضان. وإيتاء الزكاة. وإقام الصالة. ال إله إال اهللا
ح . مسعت ابـن عبـاس    : حدثنا محاد بن زيد، عن أيب محزة؛ قال       . ف بن هشام  حدثنا خل ) 17 (- 23

  :أخربنا عباد بن عباد، عن أيب مجرة، عن ابن عباس؛ قال. ىي واللفظ لهوحدثنا حيىي بن حي

        باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظامباب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظامباب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظامباب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام) ) ) ) 5 ( ( ( (

باب األمر باألميان باهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرائع الدين، والدعاء إليه، باب األمر باألميان باهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرائع الدين، والدعاء إليه، باب األمر باألميان باهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرائع الدين، والدعاء إليه، باب األمر باألميان باهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وشرائع الدين، والدعاء إليه، ) ) ) ) 6 ( ( ( (
        والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغهوالسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغهوالسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغهوالسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغه
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إنا، هذا احلي من ربيعـة،      ! يا رسول اهللا  : فقالوا. قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
يه من  لفمرنا بأمر نعمل به، وندعو إ     . فال خنلص إليك إال يف شهر احلرام      . يننا وبينك كفار مضر   وقد حالت ب  

شهادة أن ال إلـه إال اهللا       ) مث فسرها هلم فقال   (اإلميان باهللا   . وأاكم عن أربع  . آمركم بأربع : "وقال. وراءنا
. واحلنتم. وأاكم عن الدباء. ما غنمتموأن تؤدوا مخس    . وإيتاء الزكاة . وإقام الصالة . وأن حممدا رسول اهللا   

  .وعقد واحدة" شهادة أن ال إله إال اهللا"زاد خلف يف روايته " واملقري. والنقري
قال  أبو   . وألفاظهم متقاربة . ن بشار بحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن املثىن، وحممد           ) 17 (- 24
  :حممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيب مجرة؛ قالحدثنا : وقال اآلخران. حدثنا غندور، عن شعبة: بكر

إن وفد عبدالقيس أتوا    : فقال. كنت أترجم بني يدي ابن عباس، وبني الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ اجلر              
  :قالوا" من الوفد؟ أو من القوم؟: "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقف. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنا نأتيك بشقة   ! يا رسول اهللا  : فقالوا: قال". غري خزايا وال الندامى   . أو بالوفد . با بالقوم مرح: "ربيعة، قال  
فمرنا بـأمر  . موإنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف شهر احلرا      . وإن بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر       . بعيدة

أمرهم باألميـان بـاهللا     : قال. عفأمرهم بأربع واهم عن أرب    : قال. فصل خنرب به من وراءنا، ندخل به اجلنة       
شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن         : "اهللا ورسوله أعلم قال   : قالوا" هل تدرون ما اإلميان باهللا؟    : "وقال. وحده

وـاهم عـن   " وأن تؤدوا مخسا من املغنم. وصوم رمضان. وإيتاء الزكاة. وإقام الصالة  . حممدا رسول اهللا  
احفظوه وأخربوا  : "وقال. املقري: ورمبا قال : قال شعبة . النقري: ورمبا قال : قال شعبة . الدباء واحلنتم واملزفت  

  .وليس يف روايته املقري" من ورائكم"وقال أبو بكر يف روايته ". به من ورائكم
. أخربين أيب : قال. ح وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي     . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 17 (- 25

. رة بن خالد، عن أيب مجرة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا احلديث                حدثنا ق : قاال مجيعا 
  :وقال. حنوا حديث شعبة

وقال رسـول اهللا    : أاكم عما ينبذ يف الدباء والنقري واحلنتم املزفت وزاد ابن معاذ يف حديثه عن أبيه قال                "
  ".احللم واألناة:  حيبهما اهللاإن فيك خصلتني"صلى اهللا عليه وسلم لألشج، أشج عبدالقيس 

حـدثنا  : حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، قال       . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 18 (- 26
وذكر قتادة أبـا  : قال سعيد. من لقي الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبدالقيس            

ا على رسول اهللا صلى اهللا عليـه        و أن أناسا من عبدالقيس قدم     نضرة، عن أيب سعيد اخلدري يف حديثه هذا؛       
  :وسلم فقالوا
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وال نقدر عليك إال يف أشهر احلرم فمرنا بأمر نأمر          . وبيننا وبينك كفار مضر   . إنا حي من ربيعة   ! يا نيب اهللا   
. مركم بـأربع  آ: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . به من وراءنا، وندخل به اجلنة، إذا حنن أخذنا به         

وأعطوا . وصوموا رمضان . وآتوا الزكاة . وأقيموا الصالة . اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا     . عبوأاكم عن أر  
ما علمكـم   ! يا نيب اهللا  : قالوا". واملزفت والنقري . واحلنتم. عن الدباء . وأاكم عن أربع  . اخلمس من الغنائم  

مث تصبون فيه   ) من التمر "أو قال   : قال سعيد "(يه من القطيعاء  فتقذفون ف . جذع تنقرونه . بلى: "بالنقري؟ قال 
قال ". ليضرب ابن عمه بالسيف   ) أو إن أحدهم  (حىت إن أحدكم    . حىت إذا سكن غليانه شربتموه    . من املاء 

: فقلت. قال وكنت أخبأها حياء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ويف القوم رجل أصابته جراحة كذلك
إن أرضـنا   ! يا رسول اهللا  : قالوا" يف أسقية األدم، اليت يالث على أفواهها      : "سول اهللا؟ قال  ففيم نشرب يا ر   

إن فيك خلـصلتني    "نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألشج عبدالقيس         . وال تبقى ا أسقية األدم    . كثرية اجلرذان 
  ".احللم واألناة. حيبهما اهللا

: حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتـادة؛ قـال      : االق. حدثين حممد بن املثىن وابن بشار     ) 18 (- 27
وذكر أبا نضرة عن أيب سعيد اخلدري؛ أن وفد عبدالقيس ملا قدموا علـى  .  واحد لقي ذاك الوفدحدثين غري 

" وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر واملاء"غري أن فيه . مبثل حديث ابن علية. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).سعيد أو قال من التمرقال (ومل يقل
ح وحدثين حممـد بـن      . حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج     . حدثين حممد بن بكار البصري    ) 18 (- 28

أخربين أبو قزعة؛ أن أبا نضرة أخربه، وحـسنا         : قال. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . رافع واللفظ له  
  :توا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالواأا أخربمها؛ أن أبا سعيد اخلدري أخربه؛ أن وفد عبدالقيس مل

جعلنا ! يا نيب اهللا  : قالوا" ال تشربوا يف النقري   "ماذا يصلح لنا من األشربة؟ فقال       . جعلنا اهللا فداءك  ! يا نيب اهللا   
وال يف الـدباء وال يف احلنتمـة وعلـيكم    . اجلذع ينقر وسـطه . نعم"أو تدري ما النقري؟ قال     . اهللا فداءك 

  ".باملُوكَى
أبـو   قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، مجيعا عن وكيع             ) 19 (- 29
حدثين حيىي بن عبداهللا بن صيفي عن ابن معبد، عن ابـن            : قال. حدثنا وكيع عن زكرياء بن إسحاق     : بكر

        باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمباب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمباب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمباب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم) ) ) ) 7 ( ( ( (
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بعـثين رسـول اهللا     : عن ابن عباس؛ أن معاذا قال     : رمبا قال وكيع  :  بكر قال أبو . عباس، عن معاذ بن جبل    
  :قال. صلى اهللا عليه وسلم

فإن هـم أطـاعوا     . هادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا        شفادعهم إىل   . إنك تأيت قوما من أهل الكتاب      "
. فإن هم أطاعوا لـذلك    . همفأعلمنهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائ           . لذلك

فـأعلمهم أن اهللا    . فإن هم أطاعوا لـذلك    . فأعلمنهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة          
. فإياك وكـرائم أمـواهلم    . فإن هم أطاعوا لذلك   . افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم        

  ".واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب
ح وحدثنا عبد بن    . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا بشر بن السري   . حدثنا ابن أيب عمر   ) 19 (- 30
حدثنا أبو عاصم، عن زكرياء بن إسحاق، عن حيىي بن عبداهللا بن صيفي، عن أيب معبد، عـن ابـن                    . محيد

  :فقال.  اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمنىعباس؛ أن النيب صل
  .مبثل حديث وكيع" ماإنك ستأيت قو "

، عـن   )وهو ابن القاسم  (حدثنا روح . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 19 (- 31
إمساعيل بن أمية، عن حيىي بن عبداهللا بن صيفي، عن أيب معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه                     

  :وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال
فإذا عرفوا اهللا، فأخربهم . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا عز وجل. وم أهل الكتابإنك تقدم على ق  "

فإذا فعلوا، فأخربهم أن اهللا قد فرض علـيهم زكـاة           . أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم        

  ."فإذا أطاعوا ا، فخذ منهم وتوق كرائم أمواهلم. لى فقرائهمعتؤخذ من أغنيائهم فترد 
أخربين عبيـداهللا   : قال. حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 20 (- 32

  :بن عبداهللا بن عتبة ابن مسعود، عن أيب هريرة؛ قال

ويقيموا الصالة ويؤتوا ويقيموا الصالة ويؤتوا ويقيموا الصالة ويؤتوا ويقيموا الصالة ويؤتوا . . . . باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاباب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاباب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاباب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا) ) ) ) 8 ( ( ( (
الزكاة، يؤمنوا جبميع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله الزكاة، يؤمنوا جبميع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله الزكاة، يؤمنوا جبميع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله الزكاة، يؤمنوا جبميع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله 

ق اإلسالم، ق اإلسالم، ق اإلسالم، ق اإلسالم، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقووقتال من منع الزكاة أو غريها من حقووقتال من منع الزكاة أو غريها من حقووقتال من منع الزكاة أو غريها من حقو. . . . ريرته إىل اهللا تعاىلريرته إىل اهللا تعاىلريرته إىل اهللا تعاىلريرته إىل اهللا تعاىلسسسسإال حبقها، ووكلت إال حبقها، ووكلت إال حبقها، ووكلت إال حبقها، ووكلت 
        واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالمواهتمام اإلمام بشعائر اإلسالمواهتمام اإلمام بشعائر اإلسالمواهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم
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العرب، قال عمر بن     صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من              ملا تويف رسول اهللا    
أمرت أن أقاتل النـاس     : "كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : اخلطاب أليب بكر  

". وحسابه على اهللا  . ال إله إال اهللا فقد عصم مىن ماله ونفسه إال حبقه          : فمن قال . ال إله إال اهللا   : حىت يقولوا 
لو منعوين عقاال كانوا    ! واهللا. لصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال     ألقتلن من فرق بني ا    ! واهللا: فقال أبو بكر  

مـا هـو إال   ! فواهللا: فقال عمر بن اخلطاب   . يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه          
  .فعرفت أنه احلق. رأيت اهللا عز وجل قد شرح صدر أيب بكر للقتال

: وقال اآلخـران  . أمحد، حدثنا : بن حيىي وأمحد بن عيسى قال     وحدثنا أبو الطاهر وحرملة     ) 21 (- 33
حدثين سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة أخربه؛        : قال. أخربين يونس، عن ابن شهاب    : قال. أخربنا ابن وهب  

  :اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى
. اهللا عصم مىن ماله ونفسه إال حبقـه ال إله إال : فمن قال. ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا    "

  ".وحسابه على اهللا
ح وحدثنا أمية   . ، عن العالء  )يعين الداوردي (أخربنا عبدالعزيز   . حدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 21 (- 34

حدثنا روح عن العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب، عن أبيه، عن . حدثنا يزيد بن زريع. هلبن بسطام، واللفظ 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأيب هريرة، عن

فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن . ويؤمنوا يب ومبا جئت به. أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا         "
  ".حسام على اهللاو. دماءهم وأمواهلم إال حبقها

 سفيان، عـن    حدثنا حفص بن غياث، عن األعمش، عن أيب       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 21 (- 35
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال. وعن أيب صاحل، عن أيب هريرة. جابر

حـدثنا  . يب شيبة أح وحدثين أبو بكر بن      . مبثل حديث ابن املسيب عن أيب هريرة      " أمرت أن أقاتل الناس    "
دثنا سـفيان عـن أيب   ح: قاال مجيعا) يعين ابن مهدي(حدثنا عبدالرمحن . ح وحدثين حممد بن املثىن  . وكيع

ال إلـه إال    : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : الزبري، عن جابر؛ قال   
منا أنت  إ{: مث قرأ ". وحسام على اهللا  . ال إله إال اهللا عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبقها         : فإذا قالوا . اهللا

  ].       22، 21آية / الغاشية  / 88[} لست عليهم مبسيطر. مذكر



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-34 

حدثنا عبدامللك بن الصباح، عن شـعبة،       . ، مالك بن عبدالواحد   يحدثنا أبو غسان املسمع   ) 22 (- 36
قال رسول اهللا صلى اهللا     : عن واقد بن حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر، عن أبيه، عن عبداهللا بن عمر؛ قال                

  :عليه وسلم
ؤتـوا  يو. ويقيمـوا الـصالة   . دوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا         أمرت أن أقاتل الناس حىت يشه      "

  ".وحسام على اهللا. فإذا فعلوا عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبقها. الزكاة
، عن أيب مالك،    )يعنيان الفزاري (حدثنا مروان   : قاال. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أيب عمر      ) 23 (- 37

  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رس: عن أبيه؛ قال
  ".وحسابه على اهللا. فر مبا يعبد من دون اهللا، حرم ماله ودمهكال إله إال اهللا، و: من قال "

حـدثنا  . ح وحدثنيه زهري بن حرب    . حدثنا أبو خالد األمحر   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 23 (- 38
  : مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولكالمها عن أيب مالك عن أبيه؛ أنه. يزيد بن هارون

  .مث ذكر مبثله" من وحد اهللا "
أخربين يونس عـن ابـن      : قال. وهب أخربنا عبداهللا بن  . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 24 (- 39

جاءه رسول اهللا صلى    . ملا حضرت أبا طالب الوفاة    : أخربين سعيد بن املسيب، عن أبيه؛ قال      : قال. شهاب
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال . اهللا عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، وعبداهللا بن أيب أمية بن املغرية

! يا أبا طالب  : فقال أبو جهل وعبداهللا بن أيب أمية      " ة أشهد لك ا عند اهللا     مكل. ال إله إال اهللا   : قل! يا عم  "
أترغب عن ملة عبداملطلب؟ فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك املقالـة،                   

فقال رسول اهللا   . ال إله إال اهللا   : وأيب أن يقول  . هو على ملة عبداملطلب   : مهمحىت قال أبو طالب آخر ما كل      
ا كان للنيب والذين    م{: فأنزل اهللا عز وجل   " ألستغفرن لك ما مل أنه عنك     ! أما واهللا : "صلى اهللا عليه وسلم   

التوبة  / 9 [}آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىب من بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم               

. . . . باب الدليل على صحة إسالم من حضرة املوت، ما مل يشرع يف الرتع، وهو الغرغرةباب الدليل على صحة إسالم من حضرة املوت، ما مل يشرع يف الرتع، وهو الغرغرةباب الدليل على صحة إسالم من حضرة املوت، ما مل يشرع يف الرتع، وهو الغرغرةباب الدليل على صحة إسالم من حضرة املوت، ما مل يشرع يف الرتع، وهو الغرغرة) ) ) ) 9 ( ( ( (
والدليل على أن من مات على الشرك، فهو يف أصحاب والدليل على أن من مات على الشرك، فهو يف أصحاب والدليل على أن من مات على الشرك، فهو يف أصحاب والدليل على أن من مات على الشرك، فهو يف أصحاب . . . . ونسخ جواز االستغفار للمشركنيونسخ جواز االستغفار للمشركنيونسخ جواز االستغفار للمشركنيونسخ جواز االستغفار للمشركني

        ائلائلائلائلوال ينقذه من ذلك شيء من الوسوال ينقذه من ذلك شيء من الوسوال ينقذه من ذلك شيء من الوسوال ينقذه من ذلك شيء من الوس. . . . اجلحيماجلحيماجلحيماجلحيم
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نك ال دي من    إ{: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      وأنزل اهللا تعاىل يف أيب طالب، فقال      ]. 113اآلية  / 
  ].56آية / القصص /28. [}أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين

ح . نـا معمـر   أخرب. أخربنا عبـدالرزاق  : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 24 (- 40
حدثين أيب عن   : قال) وهو ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   : قاال. وحدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد     

فأنزل اهللا عز وجـل     : هلغري أن حديث صاحل انتهى عند قو      . مثله. كالمها عن الزهري ذا اإلسناد    . صاحل
فلم . ويف حديث معمر مكان هذه الكلمة     . قالةويعودان يف تلك امل   : وقال يف حديثه  . ومل يذكر اآليتني  . فيه

  .يزاال به
عن أيب  ) وهو ابن كيسان  (حدثنا مروان عن يزيد     : قاال. حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 25 (- 41

  : صلى اهللا عليه وسلم لعمه، عند املوتهللاقال رسول ا: حازم، عن أيب هريرة؛ قال
 / 28. [اآليـة . إنك ال دي من أحببت    : فأنزل اهللا . فأيب"  القيامة ال إله إال اهللا، أشهد لك ا يوم       : قل "

  ]. 56آية / القصص 
حدثنا يزيد بن كيـسان، عـن أيب        . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 25 (- 42

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه: ي، عن أيب هريرة؛ قالعحازم األشج
إمنا محله، على ذلـك،     : يقولون. لوال أن تعريين قريش   : قال"  اهللا، أشهد لك ا يوم القيامة      ال إله إال  : قل "

 / 28. [}نك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يـشاء          إ{: فأنزل اهللا . ألقررت ا عينك  . اجلزع

  ].56آية / ص صالق
قـال أبـو    . كالمها عن إمساعيل بن إبراهيم    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب        ) 26 (- 43
قال رسول اهللا   : حدثين الوليد بن مسلم، عن محران، عن عثمان؛ قال        : قال. حدثنا ابن علية عن خالد    : بكر
  :لى اهللا عليه وسلمص
  ".من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة "
: حدثنا خالد احلذاء، عن الوليد أيب بـشر؛ قـال         . حدثنا بشر بن املفضل   . مد بن أيب بكر املقدمي    دثنا حم ح

  .مثله سواء... مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت عثمان يقول: مسعت محران يقول

        باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا) ) ) ) 10 ( ( ( (
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ـ : قال. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر    ) 27 (- 44 حـدثنا  . محدثين أبو النضر هاشم بن القاس
كنا مع  : عبيداهللا األشجعي، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال                

قال فقـال   . قال حىت هم بنحر بعض محائلهم     . قال فنفذت أزواد القوم   . النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسري      
  :عمر

. قال فجاء ذو الرب بـربه     . قال ففعل .  عليها لو مجعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت اهللا        ! يا رسول اهللا   
كانوا ميصونه  : وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال    : قلت) وقال جماهد وذو النواة بنواه    (قال  . وذو التمر بتمره  

أشهد أن ال إله إال اهللا      : "قال فقال عند ذلك   .  مأل القوم أزودم   حىت. قال فدعا عليها  . ويشربون عليه املاء  
  ".ال يلقي اهللا ما عبد، غري شاك فيهما، إال دخل اجلنة. وأين رسول اهللا

: قال أبو كريب  . معاوية حدثنا سهل بن عمان وأبو كريب حممد بن العالء، مجيعا عن أيب           ) 27 (- 45
ملا كان  : قال) شك األعمش (حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد                

  :قالوا. لناس جماعةغزوة تبوك، أصاب ا
" افعلـوا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا      ! يا رسول اهللا   

وادع اهللا هلم عليها    . ولكن ادعهم بفضل أزوادهم   . إن فعلت قل الظهر   ! يا رسول اهللا  : فجاء عمر، فقال   قال
م . قال فدعا بنطع فبـسطه    " نعم"سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال ر . لعل اهللا أن جيعل يف ذلك     . بالربكة

قال وجييء اآلخـر    . قال وجييء اآلخر بكف متر    . قال فجعل الرجل جييء بكف ذرة     . دعا بفضل أزوادهم  
م . قال فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالربكة        . حىت اجتمع على النطع من ذلك شيء يسري       . بكسرة

قال فـأكلوا   . حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال مألوه       . قال فأخذوا يف أوعيتهم   " كمخذوا يف أوعيت  "قال  
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسـول         : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . وفضلت فضلة . حىت شبعوا 

  ".ال يلقى اهللا ما عبد، غري شاك، فيحجب عن اجلنة. اهللا
حدثين عمري بـن  : قال. عن ابن جابر ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الوليد   . حدثنا داود بن رشيد   ) 28 (- 46

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا عبادة بن الصامت؛ قال. حدثين جنادة بن أيب أمية: قال. ئنها
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا وابـن   : من قال  "

، أدخله اهللا مـن أي أبـواب اجلنـة    قأمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، وأن النار ح       
  ".   الثمانية شاء
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حدثنا مبشر بن إمساعيل، عن األوزاعي، عن عمري بن هـانئ، يف   . وحدين أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 28(
  :هذا اإلسناد مبثله غري أنه قال

  ".من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء"ومل يذكر " على ما كان من عملألدخله اهللا اجلنة  "
حدثنا ليث عن ابن عجالن، عن حممد بن حيىي بن حيان، عن ابـن              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 29 (- 47

مل . مهال: دخلت عليه وهو يف املوت، فبكيت فقال      : حمرييز، عن الصناحبي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال        
  :مث قال. ولئن استطعت ألنفعنك. ولئن شفعت ألشفعن لك. لئن استشهدت ألشهدن لك! تبكي؟ فواهللا

ما من حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكم فيه خري إال حـدثتكموه إال حـديثا                    ! واهللا 
مـن  : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       . وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي     . واحدا

  ".حرم اهللا عليه النار. هد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللاش
حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن . حدثنا قتادة . حدثنا مهام . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 30 (- 48

  :فقال. ليس بيين وبينه إال مؤخرة الرحل. كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم: جبل؛ قال
لبيك : قلت!" يا معاذ بن جبل"مث قال . مث سار ساعة. لبيك رسول اهللا وسعديك   : قلت" !يا معاذ بن جبل    "

هل : "قال. لبيك رسول اهللا وسعديك : قلت!" يا معاذ بن جبل   "مث قال   . مث سار ساعة  . رسول اهللا وسعديك  
ن يعبـدوه وال    فإن حق اهللا على العباد أ     "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قال قلت " تدري ما حق اهللا على العباد؟     

هـل  : "قال. لبيك رسول اهللا وسعديك   : قلت!" يا معاذ بن جبل   "ل  امث ق . مث سار ساعة  " يشركوا به شيئا  
  ".أن ال يعذم"قال . اهللا ورسوله أعلم: قال قلت" تدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك

ليم، عن أيب إسحاق، عن عمرو حدثنا أبو األحوص سالم بن س. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة (30) - 49
. على محار يقال له عفري    . كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : ون، عن معاذ بن جبل؛ قال     مبن مي 
  :فقال: قال
فـإن  : "قال. اهللا ورسوله أعلم  : قال قلت " تدري ما حق اهللا على العباد وما حق اهللا على العباد؟          ! يا معاذ  "

لعباد على اهللا عز وجل أن ال يعذب مـن ال           اوحق  . وا اهللا وال يشركوا به شيئا     حق اهللا على العباد أن يعبد     
  ".فيتكلموا. ال تبشرهم: "أفال أبشر الناس؟ قال! يا رسول اهللا: قال قلت" يشرك به شيئا

حدثنا شعبة، عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 30 (- 50
  : ود بن هالل حيد ث عن معاذ بن جبل؛ قالسواألشعث ابن سليك؛ أما مسعا األأيب حصني 
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. اهللا ورسـوله أعلـم    : قال" أتدري ماحق اهللا على العباد؟    ! يا معاذ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 ورسوله  اهللا: فقال" أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟      : "قال.  أن تعبد اهللا وال يشرك به شئ      ] "قال؟؟[

  . مأن ال يعذ: "قال.  أعلم
حدثنا حسني، عن زائدة، عن أيب حصني، عن األسود بن هالل؛           . حدثنا القاسم بن زكرياء   ) 30 (- 51
  . دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجبته: مسعت معاذا يقول: قال

  .حنو حديثهم" هل تدري ماحق اهللا على الناس" فقال 
قال حدثين  . حدثنا عكرمة بن عمار   . نفيحلحدثنا عمر بن يونس ا    . زهري بن حرب  حدثين  ) 31 (- 52

  :حدثين أبو هريرة؛ قال: أبو كثري قال
فقام رسول اهللا صـلى اهللا      . معنا أبو بكر وعمر، يف نفر     . كنا قعودا حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

. فـزع  فكنت أول مـن   . وفزعنا فقمنا . دونناوخشينا أن يقتطع    . فأبطأ علينا . عليه وسلم من بني أظهرنا    
فدرت به أجد لـه     . حىت أتيت حائطا لألنصار لبين النجار     . فخرجت أبتغي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فاحتفزت كمـا حيتفـز     ) والربيع اجلدول (فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة          . فلم أجد . بابا
" قال. يا رسول اهللا  . نعم: فقلت" أبو هريرة؟ " فقال.  عليه وسلم  فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا     . الثعلب

فكنت أول من   . ففزعنا. فخشينا أن تقطع دوننا   . فقمت فأبطأت علينا  . كنت بني أظهرنا  : قلت" ما شأنك؟ 
!" يـا أبـا هريـرة     : "فقال. وهؤالء الناس ورائي  . فاحتفزت كما حيتفز الثعلب   . فأتيت هذا احلائط  . فزع

. فمن لقيت من وراء هذا احلـائط يـشهد أن ال إلـه إال اهللا              . اذهب بنعلي هاتني  : "قال). يهوأعطاين نعل (
: فقلـت ! ما هاتان النعالن يا أبا هريـرة      : فقال. فكان أول من لقيت عمر    " فبشره باجلنة . مستيقنا ا قلبه  

ال اهللا مستيقنا ا قلبـه،      من لقيت يشهد أن ال إله إ      . بعثين ما . هاتان نعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فرجعت إىل رسـول    . ارجع يا أبا هريرة   : فقال. فخررت ألسيت . فضرب عمر بيده بني ثديي    . بشرته باجلنة 

فقال يل رسـول اهللا عليـه       . فإذا هو على أثرى   . وركبين عمر . فأجهشت بكاء . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
خررت . فضرب بني ثديي ضربة   . ته بالذي بعثتين به   لقيت عمر فأخرب  : قلت" ما لك يا أبا هريرة؟      : "وسلم
يـا  : قال" ما محلك على ما فعلت؟    ! يا عمر : "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ارجع: قال. ألسيت

أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه، بشره                . بأيب أنت وأمي  ! رسول اهللا 
قال رسول اهللا صلى    . فخلهم يعملون . فإين أخشى أن يتكل الناس عليها     . فال تفعل : قال" نعم"باجلنة؟ قال   

  ".فخلهم" اهللا عليه وسلم
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: وقال اآلخـران  . أمحد، حدثنا : وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن حيىي وأمحد بن عيسى قال         ) 21 (- 33
؛ هعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة أخرب      حدثين س : قال. أخربين يونس، عن ابن شهاب    : قال. أخربنا ابن وهب  

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
حـدثنا  : حدثين أيب، عن قتادة قال    : قال. أخربنا معاذ بن هشام   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 32 (- 53

  أنس بن مالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، 
يـا  : "قال.  رسول اهللا وسعديك كقال لبي !" يا معاذ : "قال.  لبيك رسول اهللا وسعديك    قال!" يا معاذ " قال 

ما من عبد يشهد أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا عبـده               : "قال. لبيك رسول اهللا وسعديك   : قال!" معاذ
" إذا يتكلـوا  ": أفال أخرب ا الناس فيستبشروا؟  قال      ! يا رسول اهللا  : قال" ورسوله، إال حرمه اهللا على النار     

  .فأخرب ا معاذ عند موته، تأمثا
حدثنا ثابت، عن أنس بن مالـك؛       : قال) يعين ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . خوحدثنا بن فر  ) 33 (- 54
حديث بلغين  : فقلت. فلقيت عتبان . قدمت املدينة : حدثين حممود بن الربيع، عن عتبان بن مالك؛ قال        : قال

  :قال. عنك
 فتـصلى يف    فبعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أىن أحب أن تأتيين           . بعض الشيء أصابين يف بصري     

فدخل وهو يـصلى يف  . قال فأتى النيب صلى اله عليه وسلم ومن شاء اهللا من أصحابه      . فأختذه مصلى . مرتيل
نه دعا عليه ودوا أ: قالوا. مث أسندوا عظم ذلك وكربه إىل مالك بن دخشم. وأصحابه يتحدثون بينهم. مرتيل
أليس يشهد أن ال إله     : "وقال. فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة       . وودوا أنه أصابه شر   . فهلك

ال يشهد أحد أن ال إلـه إال اهللا وأين  : "قال. وما هو يف قلبه. إنه يقول ذلك: قالوا" إال اهللا وأين رسول اهللا؟ 
  .فكتبه. اكتبه: فقلت البين. عجبين هذا احلديثقال أنس فأ". رسول اهللا فيدخل النار، أو تطعمه

: حدثنا ثابت، عن أنـس؛ قـال      . حدثنا محاد . حدثنا ز . حدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 33 (- 55
  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاللفأرسل إىل رسو. حدثين عتبان بن مالك؛ أنه عمي 

ونعت رجل منهم يقال له مالك      . وجاء قومه .ه وسلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا علي     . تعاىل فخط يل مسجدا    
  .مث ذكر حنو حديث سليمان بن املغرية. بن الدخشم
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وهو ابن  (حدثنا عبدالعزيز   : قاال.  املكي، وبشر بن احلكم    حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر      ) 34 (- 56
زيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبداملطلب؛               يالدراوردي، عن   ) حممد

  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ".ذاق طعم اإلميان، من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال" يقول 
حدثنا سليمان بن   . حدثنا أبو عامر العقدي   : قاال. ، وعبد بن محيد   دحدثنا عبيداهللا بن سعي   ) 35 (- 57

  م بالل، عن عبداهللا ابن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  ". واحلياء شعبة من اإلميان. اإلميان بضع وسبعون شعبة: "قال 

حدثنا جرير، عن سهيل، عن عبداهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب . حدثنا زهري بن حرب (35) - 58
  : هريرة؛ قال

أدناها إماطة و. فأفضلها قول ال إله إال اهللا. اإلميان بضع وستون شعبة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ".واحلياء شعبة من اإلميان. األذى عن الطريق

حدثنا سفيان بن عيينة،    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وزهري بن حرب          ) 36 (- 59
  :فقال. عن الزهري، عن سامل، عن أبيه؛ مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يعظ أخاه يف احلياء

  ".اناحلياء من اإلمي "
مر برجل  : وقال. أخربنا معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 36 (

  .من األنصار يعظ أخاه
حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر: قاال) واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن، وحممد بن بشار) 37) - 60

دث؛ أنه مسع عمران بن حصني حيدث عن النيب صلى اهللا عليـه             عن قتادة؛ قال مسعت أبا السوار حي       شعبة،
  وسلم أنه 

باب الدليل على أن من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم  باب الدليل على أن من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم  باب الدليل على أن من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم  باب الدليل على أن من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم  ) ) ) ) 11 ( ( ( (
        رسوال، فهو مؤمن، وإن ارتكب املعاصي الكبائررسوال، فهو مؤمن، وإن ارتكب املعاصي الكبائررسوال، فهو مؤمن، وإن ارتكب املعاصي الكبائررسوال، فهو مؤمن، وإن ارتكب املعاصي الكبائر

        باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميانباب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميانباب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميانباب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميان) ) ) ) 12 ( ( ( (
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فقال . أن منه وقار ومنه سكينة    : إنه مكتوب يف احلكمة   : فقال بشري بن كعب   " احلياء ال يأيت إال خبري    : "قال 
حدثنا حيىي بـن    ) 37 (- 61.كأحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتدثين عن صحف          : عمران

كنـا عنـد    : أن أبا قتادة حدث؛ قال    ) وهو ابن سويد  (ارثي حدثنا محاد بن زيد، عن إسحاق؛        حبيب احل 
  : فحدثنا عمران يومئذ قال. وفينا بشري بن كعب. عمران بن حصني يف رهط منا

إنا لنجد  : فقال بشري بن كعب    "احلياء كله خري  : "قال أنه قال  " احلياء خري كله  : "قال رسول اهللا عليه وسلم     
. قال فغضب عمران حىت امحرتا عينـاه      . ض الكتب أو اخلدمة أن منه سكينة ووقارا للهز ومنه ضعف          يف بع 

قـال  . وقال أال أراين أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران احلديث                
  . س بهإنه ال بأ! إنه منا يا أبا جنيد: قال، فمازلنا نقول فيه. فغضب عمران. فأعاد بشري

مسعت حجري بن الربيع العـدوى      : قال. حدثنا أبو نعامة العدوى   . أخربنا النضر . دثنا إسحاق بن إبراهيم   ح

  .حنو حديث محاد بن زيد. يقول، عن عمران ابن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد      . حدثنا ابن منري  : القا. بن أيب شيبة، وأبو كريب     حدثنا أبو بكر  ) 38 (- 62

حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام بن عروة،        . ح وحدثنا أبو كريب   . وإسحاق بن إبراهيم، مجيعا عن جرير     
قل يل يف اإلسالم قوال، ال أسأل عنه أحدا         ! يا رسول اهللا  : قلت: عن أبيه، عن سفيان بن عبداهللا الثقفي؛ قال       

  ) سامة غريكويف حديث أيب أ(بعدك 

  ". قل آمنت باهللا فاستقم" قال  
أخربنا الليث عن   . ح وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر      . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 39 (- 63

أي :  اهللا عليه وسلمل اهللا صلىويزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عبداهللا بن عمرو؛ أن رجال سأل رس         
  اإلسالم خري؟ قال

  ".وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف. تطعم الطعام "

        باب جامع أوصاف اإلسالمباب جامع أوصاف اإلسالمباب جامع أوصاف اإلسالمباب جامع أوصاف اإلسالم) ) ) ) 13 ( ( ( (

        باب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضلباب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضلباب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضلباب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل) ) ) ) 14 ( ( ( (
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أخربنا ابن وهب، . وحدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح املصري         ) 40 (- 64
إن : مرو بن العاص يقول   داهللا بن ع  بعن عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، أنه مسع ع              

  :أي املسلمني خري؟ قال: رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".من سلم املسلمون من لسانه ويده "

أنبأنا أبو عاصم، عن    : قال عبد . لواين وعبد بن محيد، مجيعا عن أيب عاصم       حلحدثنا حسن ا  ) 41 (- 65
  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ولمسعت جابرا يق: ابن جريج؛ أنه مسع أبا الزبري يقول

  ".املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده " 
حدثنا أبو بردة بن عبداهللا بن أيب . يبأحدثين : قال. وحدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي     ) 42 (- 66

  :فضل؟ قالأي اإلسالم أ! يا رسول اهللا: قلت: بردة بن أيب موسى، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قال
حـدثين  : حدثنا أبو أسامة قال   . وحدثنيه إبراهيم بن سعيد اجلوهري    ". من سلم املسلمون من لسانه ويده      "

  .أي املسلمني أفضل؟ فذكر مثله: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال. بريد بن عبداهللا ذا اإلسناد
حدثنا إسحاق بن إلبراهيم، وحممد بن حيىي بن أيب عمر، وحممد بن بـشار، مجيعـا عـن                  ) 43 (- 67

حدثنا عبدالوهاب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه               : قال ابن أيب عمر   . الثقفي
  :وسلم قال

وأن حيب املرء ال . ه مما سوامهامن كان اهللا ورسوله أحب إلي. ثالث من كن فيه  وجد ن حالوة اإلميان    " 
  ".وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه، كما يكره أن يقذف يف النار. حيبه إال هللا

  :حدثنا شعبة قال. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. وابن بشار. حدثنا حممد بن املثىن) 43 (- 68
  :هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: مسعت قتادة حيدث عن أنس، قال 

ومن كان اهللا ورسوله أحب إليه      . من كان حيب املرء ال حيب إال هللا       . ثالث من كن فيه وجد طعم اإلميان       "
  ".ومن كان أن يلقى يف النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه. مما سوامها

قـال  : نا محاد، عن ثابت، عن أنس، قـال       أنبأ. أنبأنا النضر بن مشيل   . نصورمحدثنا إلسحاق بن    ) 43 (
  :غري أنه قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو حديثهم

        باب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة اإلميانباب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة اإلميانباب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة اإلميانباب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة اإلميان) ) ) ) 15 ( ( ( (
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  ".من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا "
حـدثنا  . ح وحدثنا شيبان بن أيب شيبة     . حدثنا إمساعيل بن علية   . وحدثين زهري بن حرب   ) 44 (- 69

  :عبدالوارث، كالمها عن عبدالعزيز، عن أنس؛ قال
ب إليه  ححىت أكون أ  ) ويف حديث عبدالوارث الرجل   (ال يؤمن عبد    : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".نيمن أهله وماله والناس أمجع
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار، قاال      ) 44 (- 70

ال يؤمن أحدكم حىت أكـون      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قتادة حيدث عن أنس بن مالك؛ قال      

  ."أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار، قاال      ) 45 (- 71

  :قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".سهما حيب لنف) و قال جلارهأ(ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه  "

حدثنا حيىي بن سعيد عن حسني املعلم، عن قتادة، عن أنس، عـن  . وحدثين زهري بن حرب   ) 45 (- 72
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ما حيب لنفسه) أو قال ألخيه(ال يؤمن عبد حىت حيب جلاره ! والذي نفسي بيده "
أخربين العالء  : ب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، مجيعا عن إمساعيل قال          حدثنا حيىي بن أيو   ) 46 (- 73

  : عليه وسلم قالعن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا

باب وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس باب وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس باب وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس باب وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس ) ) ) ) 16 ( ( ( (
        حملبةحملبةحملبةحملبةعدم اإلميان على من مل حيبه هذه اعدم اإلميان على من مل حيبه هذه اعدم اإلميان على من مل حيبه هذه اعدم اإلميان على من مل حيبه هذه ا    وإلطالقوإلطالقوإلطالقوإلطالق. . . . أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني

         اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلريب الدليل على أن من خصالب الدليل على أن من خصالب الدليل على أن من خصالب الدليل على أن من خصالاااابببب) ) ) ) 17 ( ( ( (

        باب بيان حترمي إيذاء اجلارباب بيان حترمي إيذاء اجلارباب بيان حترمي إيذاء اجلارباب بيان حترمي إيذاء اجلار) ) ) ) 18 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-44 

  ".ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه "
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب سلمة        : لقا. أنبأنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 47 (- 74

  بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره       . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت          "

  ".ان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفهومن ك
حدثنا أبو األحوص عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عـن أيب            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 47 (- 75

  :هريرة؛ قال
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ومن كان يؤمن باهللا             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت. رم ضيفهواليوم اآلخر فليك
أخربنا عيسى بن يونس عن األعمش، عن أيب صاحل، عـن أيب            . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 47 (- 76

  :هريرة؛ قال
  ".فليحسن إىل جاره: "غري أنه قال. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث أيب حصني 

حـدثنا  : ا عن ابن عيينة، قال ابن منري      عحدثنا زهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري، مجي          )48 (- 77
  سفيان بن عمرو؛ أنه مسع نافع بن جبري خيرب عن ابن شريح اخلزاعي؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن . آلخر فلكرم ضيفه  ومن كان يؤمن باهللا واليوم ا     . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره         "

  ".فليقل خريا أو ليسكت كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر
حدثنا حممد . د بن املثىنح وحدثنا حمم. حدثنا وكيع بن سفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 49( - 78
  :قال. وهذا حديث أيب بكر. ا عن لقيس بن مسلم، عن طارق بن شهابحدثنا شعبة كالمه. بن جعفر

باب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري، وكون ذلك كله باب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري، وكون ذلك كله باب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري، وكون ذلك كله باب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري، وكون ذلك كله ) ) ) ) 19 ( ( ( (
        من اإلميانمن اإلميانمن اإلميانمن اإلميان

وأن األمر وأن األمر وأن األمر وأن األمر . . . . وأن اإلميان يزيد وينقصوأن اإلميان يزيد وينقصوأن اإلميان يزيد وينقصوأن اإلميان يزيد وينقص. . . . باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميانباب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميانباب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميانباب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان) ) ) ) 20 ( ( ( (
        باملعروف، والنهي عن املنكر واجبانباملعروف، والنهي عن املنكر واجبانباملعروف، والنهي عن املنكر واجبانباملعروف، والنهي عن املنكر واجبان
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قـد  : فقال. الصالة قبل اخلطبة  : فقال. فقام إليه رجل  . أول من بدأ باخلطبة، يوم العيد قبل الصالة، مروان         
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول         . عليهأما هذا فقد قضى ما      : فقال أبو سعيد  . ترك ما هنالك  

  ".وذلك أضعف اإلميان. ومن مل يستطع فبقلبه. فإن مل يستطع فبلسانه. رأى منكم منكرا فليغريه بيده من"
حدثنا األعمش عن إمساعيل بن رجاء،      . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 49 (- 79

يف . يد اخلـدري  عوعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب س          . دريعن أبيه، عن أيب سعيد اخل     
  .قصة مروان، وحديث أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثل حديث شعبة وسفيان

حدثنا يعقوب  : قالوا. حدثين عمرو الناقد، وأبو بكر بن النضر، وعبد بن محيد،واللفظ لعبد          ) 50 (- 80
بن عبداهللا بن احلكـم،   حدثين أيب عن صاحل بن كيسان، عن احلارث، عن جعفر     : قال. بن إبراهيم بن سعد   

  :عن عبدالرمحن بن املسور، عن أيب رافع، عن عبداهللا بن مسعود؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. بأمرهيأخذون بسنته ويقتدون    . ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي، إال كان له من أمته حواريون وأصحاب               "

فمن جاهدهم بيـده فهـو   . ويفعلون ما ال يؤمرون. فعلونييقولون ما ال . مث إا ختلف من بعدهم خلوف 
فقدم . فحدثت عبداهللا بن عمر فأنكره علي     : قال أبو رافع  ". وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل      . مؤمن

فلما جلسنا سألت ابن مسعود     . قت معه فانطل. فاستتبعين إليه عبداهللا بن عمر يعوده     . ابن مسعود فرتل بقناة   
  .وقد حتدث بنحو ذلك عن أيب رافع: قال صاحل. عن هذا احلديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر

:  قـال . حدثنا عبدالعزيز بـن حممـد  . أخربنا ابن أيب مرمي. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن حممد ) 50 (
 بن احلكم، عن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمـة،      هللاعن جعفر بن عبد   . أخربين احلارث بن الفضيل اخلطمي    

عن أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن عبداهللا بن مسعود؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                     
  :قال
ومل يـذكر   . مثل حديث صاحل  " ما كان من نيب إال وقد كان له حواريون يهتدون دية ويستنون بسنته             "

  .تماع ابن عمر معهجاقدوم ابن مسعود و



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-46 

ح وحـدثنا   . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 51 (- 81
فظ ح وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي، والل      . كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد     . حدثنا ابن إدريس  . أبو كريب 

  :، قاللحدثنا معتمر، عن إمساعي. له
أال إن  : "أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده حنو اليمن، فقـال          : قال. مسعت قيسا يروي عن أيب مسعود      

. حيث يطلع قرنا الـشيطان    . عند أصول أذناب اإلبل   . وإن القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين     . اإلميان ههنا 
  ".يف ربيعة ومضر

  : قال. حدثنا حممد عن أيب هريرة. يوبأحدثنا . نا أبو الربيع الزهراين أنبأنا محادحدث) 52 (- 82
واحلكمـة  . والفقه ميان . اإلميان ميان . هم أرق أفئدة  . جاء أهل اليمن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".ميانية
حدثنا إسـحاق بـن   . قدح وحدثين عمرو النا . حدثنا ابن أيب عدي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 52 (- 83

  :كالمها عن ابن عون، عن حممد، عن أيب هريرة؛ قال. يوسف األزرق
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثله قال رسول 

) . وهو ابن إبراهيم ابن سـعد     (حدثنا يعقوب   : وحدثين عمرو الناقد وحسن احللواين، قاال     ) 52 (- 84
  :حدثنا أيب عن صاحل، عن األعرج، قال

 الفقه. هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة    . أتاكم أهل اليمن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ريرةقال أبو ه   
  ".ميان واحلكمة ميانية

قرأت على مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛ أن            : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 52 (- 85
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

والسكينة يف أهـل    . والفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل، الفدادين، أهل الوبر        . رقرأس الكفر حنو الش    "
  ".الغنم
حـدثنا  : إمساعيل بن جعفر، قال ابن أيوب      وحدثين حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر، عن       ) 52 (- 86

  :قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة: قال. إمساعيل
  ".والفخر والرياء يف الفدادين أهل اخليل والوبر. والسكينة يف أهل الغنم. والكفر قبل املشرق. اإلميان ميان "

        اضل أهل اإلميان فيه، ورجحان أهل اليمن فيهاضل أهل اإلميان فيه، ورجحان أهل اليمن فيهاضل أهل اإلميان فيه، ورجحان أهل اليمن فيهاضل أهل اإلميان فيه، ورجحان أهل اليمن فيهففففباب تباب تباب تباب ت) ) ) ) 21 ( ( ( (
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أخربين : أخربين يونس عن ابن شهاب؛ قال: أخربنا ابن وهب؛ قال. ىيحيوحدثين حرملة بن ) 52 (- 87
  :لى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا ص: أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال

  ".والسكينة يف أهل الغنم. الفخر واخليالء يف الفدادين أهل الوبر "
أخربنا شعيب عن الزهري، ذا     . خربنا أبو اليمان  أ. وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 52 (- 88

  ".اإلميان ميان واحلكمة ميانية"وزاد . مثله. اإلسناد
حدثين سعيد بـن  . أخربنا أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري      .  بن عبدالرمحن  حدثنا عبداهللا ) 52 (- 89

  :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: املسيب؛ أن أبا هريرة قال
والفخر . السكينة يف أهل الغنم   . اإلميان ميان واحلكمة ميانية   . هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا    . هل اليمن أجاء   "

  ".قبل مطلع الشمس. لوبرواخليالء يف الفدادين أهل ا
حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن أيب         :  قاال ،حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 52 (- 90

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل، عن أيب هريرة؛ قال
  ".ل املشرقرأس الكفر قب. اإلميان ميان واحلكمة ميانية. هم ألني قلوبا وأرق أفئدة. أتاكم أهل اليمن "
ومل يـذكر   . عن األعمش ذا اإلسناد    حدثنا جرير : وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب، قاال       ) 52 (
  ".رأس الكفر قبل املشرق"

يعين (حدثنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . حدثنا ابن أيب عدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 52 (- 91
والفخـر واخلـيالء يف     "وزاد  . مثل حديث جرير  . ذا اإلسناد حدثنا شعبة عن األعمش     : قاال) ابن جعفر 

  ".كينة والوقار يف أصحاب الشاءسوال. أصحاب اإلبل
: أخربنا عبداهللا بن احلارث املخزومي، عن ابن جـريج، قـال          . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 53 (- 92

  : عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
  ".زاواإلميان يف أهل احلج. غلظ القلوب، واجلفاء، يف املشرق "
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 صاحل، عن أيب    حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش، عن أيب       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 54 (- 93
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة؛ قال

أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفـشوا         . وال تؤمنوا حىت حتابوا   . ون اجلنة حىت تؤمنوا   لال تدخ  "
  ".السالم بينكم

 صلى اهللا قال رسول اهللا: قال. أنبأنا جرير عن األعمش ذا اإلسناد. وحدثين زهري بن حرب) 54( - 94
  :عليه وسلم

  .مبثل حديث أيب معاوية ووكيع"  اجلنة حىت تؤمنوانال تدخلو! والذي نفسي بيده "
إن عمرا حدثنا عن القعقاع،     : قلت لسهيل : قال. حدثنا سفيان . حدثنا حممد بن عباد املكي    ) 55 (- 95

  : قال. عن أبيك
مث حـدثنا  . ا له بالشام قكان صدي . مسعته من الذي مسعه منه أيب     : قال فقال . جالورجوت أن يسقط عىن ر     

" الدين النصيحة : "سفيان عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن متيم الداري؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                
  .هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعاماهم"ملن؟ قال : قلنا
حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل، عن عطاء         . حدثنا ابن مهدي  . امتحدثين حممد بن ح   ) 55 (- 96

  .مبثله. بن يزيد الليثي، عن متيم الداري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ل يحدثنا سه ) وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 55 (

  .با صاحل عن متيم الداري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممسعه وهو حيدث أ. عن عطاء بن يزيد
  .ثلهمب

حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة، عن إمساعيل بن أيب خالـد،            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 56 (- 97
  :عن قيس، عن جرير؛ قال

  .ل مسلمبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لك 

وأن إفشاء وأن إفشاء وأن إفشاء وأن إفشاء . . . . وأن حمبة املؤمنني من اإلميانوأن حمبة املؤمنني من اإلميانوأن حمبة املؤمنني من اإلميانوأن حمبة املؤمنني من اإلميان. . . . باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون) ) ) ) 22 ( ( ( (
        السالم سبب حلصوهلاالسالم سبب حلصوهلاالسالم سبب حلصوهلاالسالم سبب حلصوهلا

        باب بيان أن الدين النصيحةباب بيان أن الدين النصيحةباب بيان أن الدين النصيحةباب بيان أن الدين النصيحة) ) ) ) 23 ( ( ( (
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حدثنا سفيان عن زيـاد بـن   : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري، قالوا ) 56 (- 98
  : مسع جرير بن عبداهللا يقول. عالقة

  .بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسلم 
ن الشعيب، عـن    حدثنا هشيم عن سيار، ع    : دورقي، فاال لحدثنا سريج بن يونس ويعقوب ا     ) 56 (- 99

  :جرير؛ قال
قـال  . والنصح لكل مسلم  " فيما استطعت "فلقنين  . بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة         

  .حدثنا سيار: قال: يعقوب يف روايته
أخربين يونس  : قال. أنبأنا ابن وهب  . ملة بن حيىي بن عبداهللا بن عمران التجييب       حدثين حر ) 57 (- 100

إن رسول  : قال أبو هريرة  : مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب يقوالن        : قال. عن ابن شهاب  
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وال يشرب اخلمر حـني    . وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق      . هو مؤمن وال يزين الزاين حني يزين       "
فأخربين عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن؛ أن أبا بكر كان حيدثهم            : قال ابن شهاب  ". يشرا وهو مؤمن  

وال ينهب بة ذات شرف، يرفع الناس إليـه    "وكان أبو هريرة يلحق معهن      : مث يقول . هؤالء عن أيب هريرة   
  ".فيها أبصارهم، حني ينتهبها، وهو مؤمن

حـدثين  : حدثين أيب عن جدي، قال    : قال. وحدثين عبدامللك بن شعيب الليث بن سعد      ) 57 (- 101
أخربين أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن أيب هريرة؛            : قال ابن شهاب  : قال. عقيل بن خالد  

  : صلى اهللا عليه وسلم قالإن رسول اهللا: أنه قال
  .ومل يذكر ذات شرف. يذكر مع ذكر النهبة. ثلهواقتص احلديث مب" ال يزين الزاين "
حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا      : ال ابن شهاب  ق

  .إال النهبة. مبثل حديث أيب بكر هذا. عليه وسلم
 األوزاعي، عـن    حدثنا. أخربين عيسى بن يونس   : قال. وحدثين حممد بن مهران الرازي    ) 57 (- 102

الزهري، عن ابن املسيب وأيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى اهللا   

        رادة نفي كمالهرادة نفي كمالهرادة نفي كمالهرادة نفي كمالهإإإإباب بيان نقصان اإلميان باملعاصي، ونفيه عن املتلبس باملعصية، على باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي، ونفيه عن املتلبس باملعصية، على باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي، ونفيه عن املتلبس باملعصية، على باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي، ونفيه عن املتلبس باملعصية، على ) ) ) ) 24 ( ( ( (
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ومل . وذكر النهبة . مبثل حديث عقيل، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة            . عليه وسلم 
  .ذات شرف: يقل

حدثنا عبدالعزيز بن املطلب    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثين حسن بن علي احللواين    ) 57 (- 103
عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، موىل ميمونة، ومحيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، عن الـنيب                   

أخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب        . اقزحدثنا عبدالر . ح وحدثنا حممد ابن رافع    . صلى اهللا عليه وسلم   
  .ى اهللا عليه وسلمهريرة، عن النيب صل

عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيـه،       ) يعين الدراوردي؟؟ (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 57 (
صفوان بـن  وغري أن العالء . كل هؤالء مبثل حديث الزهري. عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

يرفع إليه املؤمنون أعينهم فيها وهو " ويف حديث مهام "يرفع الناس إليه فيها أبصارهم   "سليم ليس يف حديثهم     
  ".فإياكم إياكم. وال يغل أحدكم حني يغل وهو مؤمن"وزاد " حني ينتهبها مؤمن

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أيب            . حدثين حممد بن املثىن   ) 57 (- 104
  :هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وال يشرب اخلمر حني يـشرا      .  يسرق وهو مؤمن   وال يسرق حني  . يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن     ال   "
  ".والتوبة معروضة بعد. وهو مؤمن
أخربنا سفيان عن األعمش، عن ذكوان، عن أيب . حدثنا عبدالرزاق .حدثين حممد بن رافع ) 57 (- 105

  .شعبةمث ذكر مبثل حديث " ال يزين الزاين"هريرة، رفعه، قال 
حدثنا . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 58 (- 106

عن األعمش، عن عبداهللا بن مرة، عـن    . حدثنا سفيان . حدثنا وكيع .  زهري بن حرب   ح وحدثين . األعمش
  :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: مسروق، عن عبداهللا بن عمرو قال

باب بيان خصال باب بيان خصال باب بيان خصال باب بيان خصال ) ) ) ) 25((((     
        املنافقاملنافقاملنافقاملنافق
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إذا : حىت يدعها . ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق         . أربع من كن فيه كان منافق خالصا       "
وإن كانت  "غري أن يف حديث سفيان      " وإذا خاصم فجر  . ذا وعد أخلف  إو. وإذا عاهد غدر  . حدث كذب 

  ".فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق
. حدثنا إمساعيل بـن جعفـر    : قاال. اللفظ ليحىي وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد،        ) 59 (- 107

أخربين أبو سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     : قال
  :وسلم قال

  ".وإذا ائتمن خان. وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب: آية املنافق ثالث "
أخـربين  : قـال . أخربنا حممد بن جعفر   . أخربنا ابن أيب مرمي   . حدثنا أبو بكر بن إسحاق    ) 59 (- 108

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب، موىل احلرقة، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قال            
  :وسلم

  ".خانوإذا ائتمن . وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب: من عالمات املنافق ثالثة "
مسعت العالء  : قال. حدثنا حيىي بن حممد بن قيس أبو زكري       . لعمىاحدثنا عقبة بن مكرم     ) 59 (- 109

  وقال. بن عبدالرمحن حيدث ذا اإلسناد
  ".وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية املنافق ثالث "

لمة، عن داود بـن     حدثنا محاد بن س   : وحدثين أبو نصر التمار وعبداألعلى بن محاد، قاال       ) 59 (- 110
  : ملسيب، عن أيب هريرة؛ قالاأيب هند، عن سعيد بن 

وإن صام وصلى وزعم "ذكر فيه . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث حيىي بن حممد عن العالء     

  ".أنه مسلم
حدثنا عبيداهللا بن : ري، قاالمنحدثنا حممد بن بشر وعبداهللا بن  . شيبةحدثنا أبو بكر بن أيب      ) 60 (- 111

  :عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إذا كفر الرجل أخاه فقد باء ا أحدمها "

يا يا يا يا : : : : باب بيان حال إميان من قال ألخيه املسلمباب بيان حال إميان من قال ألخيه املسلمباب بيان حال إميان من قال ألخيه املسلمباب بيان حال إميان من قال ألخيه املسلم) ) ) ) 26 ( ( ( (
        كافركافركافركافر
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وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي، وحيىي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجـر، مجيعـا عـن                   ) 60 (
: بداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول    عأخربنا إمساعيل بن جعفر عن      : قال حيىي بن حيىي   . مساعيل بن جعفر  إ

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وإال رجعت عليه. إن كان كما قال. فقد باء ا أحدمها. يا كافر: أميا امرئ قال ألخيه "
حـدثنا حـسني    . حدثنا أيب . عبدالوارث حدثنا عبدالصمد بن  . وحدثين زهري بن حرب   ) 61 (- 112

املعلم، عن ابن بريدة، عن حيىي بن يعمر؛ أن أبا األسود حدثه عن أيب ذر؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه                      
  :وسلم يقول

وليتبوأ مقعده مـن    . ن ادعى ما ليس له فليس منا      وم. ليس من رجل ادعي لغري أبيه وهو يعلمه، إال كفر          "
  ".إال حار عليه. عدو اهللا، وليس كذلك: ال بالكفر، أو قالجومن دعا ر. النار

أخربين عمرو، عن جعفر بـن      : حدثنا ابن وهب، قال   . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 62 (- 113 
  :ربيعة، عن عراك بن مالك؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

  ".رغب عن أبيه فهو كفر فمن. ال ترغبوا عن آبائكم: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالإن رسول 
  :قال. أخربنا خالد عن أيب عثمان. حدثين هشيم بن بشري. حدثين عمرو الناقد) 63 (- 114

مسـع  : ما هذا الذي صنعتم؟ إين مسعت سعد بن أيب وقاص يقول          : ملا ادعي زياد، لقيت أبا بكرة فقلت له        
 يف اإلسالم غري أبيه، يعلم أنه غري أبيه،         امن ادعى أب  : "ي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول         أذنا

  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو بكرة" فاجلنة عليه حرام
ة، عن عاصم، ن أيب زائدة وأبو معاويبحدثنا حيىي بن زكرياء . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 63 (- 115

  : عن أيب عثمان، عن سعد وأيب بكرة، كالمها يقول
من ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه، : يقول. حممدا صلى اهللا عليه وسلم. ووعاه قليب. مسعته أذناي 

  ".فاجلنة عليه حرام

        يه وهو يعلميه وهو يعلميه وهو يعلميه وهو يعلمباب بيان حال إميان من رغب عن أبباب بيان حال إميان من رغب عن أبباب بيان حال إميان من رغب عن أبباب بيان حال إميان من رغب عن أب) ) ) ) 27 ( ( ( (
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ح وحدثنا  . حدثنا حممد بن طلحة   : حدثنا حممد بن بكار بن الريان، وعون بن سالم، قاال         ) 64 (- 116
حدثنا حممـد بـن     . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . يانفحدثنا س . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حممد بن املثىن  

  :حدثنا شعبة كلهم عن زبيد، عن أيب وائل، عن عبداهللا بن مسعود؛ قال. جعفر
أنت : فقلت أليب وائل  : قال زبيد " وقتاله كفر . سباب املسلم فسوق  : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال رس  

  .نعم: ليه وسلم؟ قالعمسعته من عبداهللا يرويه عن رسول اهللا صلى اهللا 
  .ليس يف حديث شعبة قول زبيد أليب وائلو

ح . فر، عن شعبة، عن منـصور     حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن املثىن، عن حممد بن جع           ) 64 (- 117
ا عن أيب وائل، عن عبداهللا، عن النيب صلى         حدثنا شعبة عن األعمش، كالمه    . حدثنا عفان . وحدثنا ابن منري  

  .اهللا عليه وسلم، مبثله
بكر بن أيب شيبة، وحممد بن الليثي، وابن بشار، مجيعا، عن حممد بن جعفـر،               حدثنا أبو   ) 65 (- 118

حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، مسع أبـا         . حدثنا أيب . واللفظ له . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   وح  . عن شعبة 
  : زرعة حيدث عن جده جرير؛ قال

ال ترجعوا بعـدي كفـارا      " قال   مث" استنصت الناس . "قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع          
  ".يضرب بعضكم رقاب بعض

حدثنا شعبة عن واقد بن حممد عن أبيه، عن ابـن           . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 66 (- 119
  .عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

  :باهلي، قااللوحدثين أبو بكر بن أيب شيبة وأبو بكر بن خالد ا) 66 (- 120
حدثنا شعبة عن واقد بن حممد بن زيد؛ أنه مسع أباه حيدث، عن عبداهللا بن عمـر،                 . ا حممد بن جعفر   حدثن 

ال ترجعوا بعدي كفـارا     ) ويلكم. أو قال (وحيكم  "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حجة الوداع            
  ".يضرب بعضكم رقاب بعض

        باب بيان قول النيب صلى اهللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفرباب بيان قول النيب صلى اهللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفرباب بيان قول النيب صلى اهللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفرباب بيان قول النيب صلى اهللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفر) ) ) ) 28 ( ( ( (

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم """"باب بيان معىن قول النيب صلى اله عليه وسلم باب بيان معىن قول النيب صلى اله عليه وسلم باب بيان معىن قول النيب صلى اله عليه وسلم باب بيان معىن قول النيب صلى اله عليه وسلم ) ) ) ) 29 ( ( ( (
        """"رقاب بعضرقاب بعضرقاب بعضرقاب بعض
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حدثين عمر بن حممد؛ أن أباه حدثه عن ابن         : الق. أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 66 (

  . عليه وسلم، مبثل حديث شعبة عن واقدهللاعمر، عن النيب صلى ا
حـدثنا  ) واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 67 (- 121

  :كلهم عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال. د بن عبيدأيب وحمم

  ".الطعن يف النسب والنياحة على امليت. اثنتان يف الناس مها م كفر: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملقا 
عن منصور بن عبدالرمحن، ) يةيعين ابن عل  (حدثنا إمساعيل   . حدثنا علي بن حجر السعدي    ) 68 (- 122

  :عن الشعيب، عن جرير؛ أنه مسعه يقول
قد واهللا روي عن النيب صلى اهللا عليـه         : قال منصور ". أميا عبد أبق من مواليه فقد كفر حىت يرجع إليهم          "

  .ولكين أكره أن يروي عين ههنا بالبصرة. وسلم
ث، عن داود، عن الشعيب، عن جرير؛       حدثنا حفص بن غيا   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 69 (- 123

  :ه وسلميقال رسول اهللا صلى اهللا عل: قال
  ".أميا عبد أبق فقد برئت منه الذمة "

  :أخربنا جرير عن مغرية، عن الشعيب؛ قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 70 (- 124

  ".ل له صالةإذا أبق العبد مل تقب: "كان جرير بن عبداهللا حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
قرأت على مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيداهللا بن عتبة،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 71 (- 125

  : عن زيد بن خالد اجلهين؛ قال

        باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحةباب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحةباب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحةباب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة) ) ) ) 30 ( ( ( (

باب تسمية العبد اآلبق باب تسمية العبد اآلبق باب تسمية العبد اآلبق باب تسمية العبد اآلبق ) ) ) ) 31 ( ( ( (
        كافراكافراكافراكافرا

        باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوءباب بيان كفر من قال مطرنا بالنوءباب بيان كفر من قال مطرنا بالنوءباب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء) ) ) ) 32 ( ( ( (
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فلمـا  . صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية يف إثر السماء كانت مـن الليـل                   
أصـبح  : قال: "الق. اهللا ورسوله أعلم  : قالوا" هل تدرون ماذا قال ربكم؟    : "انصرف أقبل على الناس فقال    

مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأمـا           : فأما من قال  . من عبادي مؤمن يب وكافر    
  ".مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب: من قال
: املرادي: قال. ن حيىي وعمرو بن سواد العامري وحممد بن سلمة املرادي         بحدثين حرملة   ) 72 (- 126

. أخربين يونس عن ابن شـهاب     : قال. أخربنا ابن وهب  : وقال اآلخران . حدثنا عبداهللا بن وهب عن يونس     
  :حدثين عبيداهللا بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال: قال

ما أنعمت على عبادي من نعمـة إال        : ل ربكم؟ قال  اأمل توا إىل ما ق     ":قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".الكواكب وبالكواكب: يقولون. أصبح فريق منهم ا كافرين

ح وحدثين عمرو   . حدثنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث       . وحدثين حممد بن سلمة املرادي    ) 72) 
ارث؛ أن أبا يونس موىل أيب هريرة حدثه، عـن أيب           أخربنا عمرو بن احل   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . بن سواد 

  :هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: فيقولـون . يـرتل اهللا الغيـث    . ما أنزل اهللا من السماء من بركة إال أصبح فريق من الناس ا كافرين              "

  ".بكوكب كذا وكذا"، ويف حديث املرادي "الكوكب كذا وكذا
وهو ابـن   (حدثنا عكرمة   . حدثنا النضر بن حممد   . عنربيلباس بن عبدالعظيم ا   وحدثين ع ) 73 (- 127
  :حدثين ابن عباس قال: قال. حدثنا أبو زميل) عمار

أصبح من الناس شـاكر  : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. مطر الناس على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم   
فـال  : فرتلت هذه اآلية  : قال" ذاك لقد صدق نوء كذا و     :وقال بعضهم . هذه رمحة اهللا  : قالوا. ومنهم كافر 

  .[82 - 75آية / الواقعة[وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون : أقسم مبواقع النجوم، حىت بلغ
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن عبداهللا بن عبداهللا بن           . ىنحدثنا حممد بن املث   ) 74 (- 128

  :مسعت أنسا قال: جرب، قال

وبغضهم وبغضهم وبغضهم وبغضهم . . . . وعالماتهوعالماتهوعالماتهوعالماته    باب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي اهللا عنهم من اإلميانباب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي اهللا عنهم من اإلميانباب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي اهللا عنهم من اإلميانباب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي اهللا عنهم من اإلميان) ) ) ) 33 ( ( ( (
        من عالمات النفاقمن عالمات النفاقمن عالمات النفاقمن عالمات النفاق
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  ".وآية املؤمن حب األنصار. آية املنافق بغض األنصار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
،  بن عبداهللا  حدثنا شعبة عن عبداهللا   ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 74 (

  :عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ".وبغضهم آية النفاق. حب األنصار آية اإلميان "

واللفظ (ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ . حدثين معاذ بن معاذ: قال. وحدثين زهري بن حرب) 75 (- 129
  :حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، قال. حدثنا أيب) له
ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال       "حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، يف األنصار            مسعت الرباء    

إياي : مسعته من الرباء؟ قال   : قلت لعدي : قال شعبة ". ومن أبغضهم أبغضه اهللا   . من أحبهم أحبه اهللا   . منافق
  .حدث
، عن أبيه،   لعن سهي ) قارييعين ابن عبدالرمحن ال   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 76 (- 130

  :عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر "
حدثنا أبـو   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا جرير . وحدثنا عثمان بن حممد بن أيب شيبة      ) 77 (

  : لأيب سعيد؛ قاكالمها عن األعمش، عن أيب صاحل، عن . أسامة
  ".ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ح وحدثنا حيىي بـن  . حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن األعمش. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 78) - 131
  :يلقال ع: ، قالأخربنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر) واللفظ له(حيىي 

أن ال حيبين إال مـؤمن، وال       "إنه لعهد النيب األمي صلى اهللا عليه وسلم إىل          ! والذي فلق احلبة وبرأ النسمة     

  ".يبغضين إال منافق
أخربنا الليث، عن ابن اهلاد، عن عبـداهللا بـن        . ا حممد بن رمح بن املهاجر املصري      حدثن) 79 (- 132

  :دينار، عن عبداهللا بن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهللا، اعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهللا، اعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهللا، اعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهللا، ططططباب بيان نقصان اإلميان بنقص الباب بيان نقصان اإلميان بنقص الباب بيان نقصان اإلميان بنقص الباب بيان نقصان اإلميان بنقص ال) ) ) ) 34 ( ( ( (
        ككفر النعمة واحلقوقككفر النعمة واحلقوقككفر النعمة واحلقوقككفر النعمة واحلقوق



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-57 

وما : فقالت امرأة منهن، جزلة   " فإين رأيتكن أكثر أهل النار    . االستغفار تصدقن وأكثرن ! يا معشر النساء   "
وما رأيت من ناقصات عقل وديـن       . وتكفرن العشري . تكثرن اللعن : "قال.  أكثر أهل النار   لنا يا رسول اهللا   

أما نقصان العقـل فـشهادة      "وما نقصان العقل والدين؟ قال      ! يا رسول اهللا  : قالت" أغلب لذي لب منكن   
قـصان  فهذا ن . وتفطر يف رمضان  . ومتكث الليايل ما تصلي   . فهذا نقصان العقل  . امرأتني تعدل شهادة رجل   

  ".الدين
  .أخربنا ابن وهب عن بكر بن مضر، عن ابن اهلاد، ذا اإلسناد، مثله. حدثنيه أبو الطاهرو
أخربنا حممد بن   . حدثنا ابن أيب مرمي   : وحدثين احلسن بن علي احللواين، وأبو بكر بن إسحاق، قاال         ) 80 (

اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليـه       أخربين زيد بن أسلم، عن عياض بن عبداهللا، عن أيب سعيد            : جعفر، قال 
عن عمرو بـن    ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. رح وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حج       . وسلم

أيب عمرو، عن املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثل معىن حديث ابن عمر عن النيب                    

  .صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن أيب        :  كريب، قاال  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأب      ) 81 (- 133

  : صاحل، عن أيب هريرة؛ قال
يـا  : يقول. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وأمرت بالسجود فأبيت فلي    . أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة      ). ية أيب كريب يا ويلي    ويف روا . (ويله
  ".النار
  :غري أنه قال. حدثنا األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا وكيع. هري بن حربزحدثين ) 81 (
  ".فعصيت فلي النار "

أخربنـا  : قال حيىي . مها عن جرير  حدثنا حيىي بن حيىي التميمي، وعثمان بن أيب شيبة، كال         ) 82 (- 134
  :مسعت جابرا يقول: جرير، عن األعمش، عن أيب سفيان قال

  ".إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة: "عليه وسلم يقول مسعت النيب صلى اهللا 

        طالق اسم الكفر على من ترك الصالةطالق اسم الكفر على من ترك الصالةطالق اسم الكفر على من ترك الصالةطالق اسم الكفر على من ترك الصالةباب بيان إباب بيان إباب بيان إباب بيان إ) ) ) ) 35 ( ( ( (
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 مسع أخربين أبو الزبري؛ أنه: يج، قالرحدثنا الضحاك بن خملد، عن أيب ج. حدثنا أبو غسان املسمعي) 82 (
  :جابر بن عبداهللا يقول

  ".بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حدثين حممد بن جعفر بـن      وح  . حدثنا إبراهيم بن سعد   . وحدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 83 (- 135

  :عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ قال) يعين ابن سعد(نا إبراهيم أخرب. زياد
اجلهـاد يف   "مث ماذا؟ قال    : قال" إميان باهللا "أي األعمال أفضل؟ قال     : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ". ورسولهإميان باهللا"ية حممد بن جعفر قال اويف رو". حج مربور"مث ماذا؟ قال : قال" سبيل اهللا
  .أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. حدثنيه حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاقو

ح وحدثنا خلف   . حدثنا هشام بن عروة   . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين أبو الربيع الزهراين   ) 84 (- 136
 عن أيب مرواح الليثي، عن أيب ذر؛   حدثنا محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،         ) واللفظ له (بن هشام   

  : قال
أي الرقـاب   : قال قلـت  " ، واجلهاد يف سبيله   هللاإلميان با : "أي األعمال أفضل؟ قال   ! يا رسول اهللا  : قلت 

" تعني صانعا أو تصنع ألخرق    : فإن مل أفعل؟ قال   : قال قلت " أنفسها عند أهلها، وأكثرها مثنا    : "أفضل؟ قال 
تكف شرك عن الناس، فإـا صـدقة        : "أيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال      أر! يا رسول اهللا  : قال قلت 

  ".منك على نفسك
أخربنـا  ) حدثنا عبدالرزاق : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 84 (

ذر عـن   ، عن حبيب موىل عروة بن الزبري، عن عروة بن الزبري، عن أيب مراوح، عن أيب                 يمعمر عن الزهر  
  :غري أنه قال. بنحوه. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".فتعني الصانع أو تصنع ألخرق "
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن الوليد بن العيـزار،           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 85 (- 137

  :ياس أيب عمرو الشيباين، عن عبداهللا بن مسعود؛ قالإعن سعد بن 

        باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمالباب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمالباب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمالباب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال) ) ) ) 36 ( ( ( (
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بـر  "مث أي؟ قال    : قال قلت " الصالة لوقتها " عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال        سألت رسول اهللا صلى اهللا     
  .فما تركت أستزيده إال إرعاء عليه" اجلهاد يف سبيل اهللا"مث أي؟ قال : قال قلت" الوالدين
حدثنا أبو يعفور، عن الوليد بـن       . حدثنا مروان الفزاري  . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 85 (- 138
  :  عن أيب عمرو الشيباين، عن عبداهللا بن مسعود، قال قلتالعيزار،

بـر  "وماذا يا نـيب اهللا؟ قـال        : قلت" الصالة على مواقيتها  "أي األعمال أقرب إىل اجلنة؟ قال       ! يا نيب اهللا   
  ".اجلهاد يف سبيل اهللا"وماذا يا نيب اهللا؟ قال : قلت" الوالدين
حدثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار؛ أنه مسع        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 85 (- 139

  :لاق) وأشار إىل دار عبداهللا(حدثين صاحب هذه الدار : أبا عمرو الشيباين قال
مث أي؟  : قلت" الصالة على وقتها  "أي األعمال أحب إىل اهللا؟ قال       : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .حدثين ن، ولو استزدته لزادين: قال" مث اجلهاد يف سبيل اهللا" قال مث أي؟: قلت" مث بر الوالدين"قال 
وأشار إىل دار   : وزاد. ذا اإلسناد، مثله  حدثنا شعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 85 (

  .عبداهللا، وما مساه لنا
ن أيب عمرو الـشيباين،  حدثنا جرير عن احلسن بن عبيداهللا، ع. حدثنا عثمان بن أيب شيبة  ) 85 (- 140

  :عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الصالة لوقتها، وبر الوالدين) أو العمل(أفضل األعمال  "
: ثمانوقال ع . أخربنا جرير : قال إسحاق . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 86 (- 141

  : حدثنا جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبداهللا قال
قال " أن جتعل هللا ندا وهو خلقك     " عند اهللا؟ قال     مأي الذنب أعظ  : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

مث أي؟  : تقال قل " مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك       : "مث أي؟ قال  : قال قلت . إن ذلك لعظيم  : قلت له 
  ".مث أن تزاين حليلة جارك"قال 

حـدثنا  : قال عثمـان  . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم، مجيعا عن جرير          ) 86 (- 142
  : قال رجل: قال عبداهللا: جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل، قال

        باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهباب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهباب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهباب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده) ) ) ) 37 ( ( ( (
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أن تقتـل   : "مث أي؟ قال  : قال"  ندا وهو خلقك   أن تدعو هللا  : "أي الذنب أكرب عند اهللا؟ قال     ! يا رسول اهللا   
: نزل اهللا عـز وجـل تـصديقها       أف" أن تزاين حليلة جارك   : "مث أي؟ قال  : قال" ولدك خمافة أن يطعم معك    

الذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق                     و{

  ].68الفرقان، آية [} أثاما
حدثنا إمساعيل بن علية، عن سعيد بـن        . حدثين عمرو بن حممد بن بكري بن حممد الناقد        ) 87 (- 143
  :حدثنا عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، قال. اجلريري

وعقـوق  . شراك باهللا اإل) ثالثا(أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟     : " صلى اهللا عليه وسلم فقال     هللاكنا عند رسول ا    
فمـا زال   . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متكئا فجلس        )" أو قول الزور  (وشهادة الزور،   . الوالدين

  .ليته سكت: يكررها حىت قلنا
أخربنـا  . حدثنا شعبة ) وهو ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 88 (- 144

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف الكبائر قالعبيداهللا بن أيب بكر، عن أنس، 
  ".وقول الزور. وقتل النفس. قوق الوالدينعو. الشرك باهللا "
بيداهللا بن عحدثين : قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر. وحدثنا حممد بن الوليد بن عبداحلميد ) 88 (

  :مسعت أنس بن مالك قال: أيب بكر قال
. وقتـل الـنفس   . الشرك بـاهللا  "فقال  ) أو سئل عن الكبائر   ( عليه وسلم الكبائر     ذكر رسول اهللا صلى اهللا     

: قـال شـعبة   )" أو قال شهادة الزور   (قول الزور   "قال  " أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟   "وقال  " وعقوق الوالدين 
  .لزوراوأكرب ظين أنه شهادة 

 سليمان بن بالل، عن ثور      حدثين: قال. حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 89 (- 145
  :بن زيد، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

س اليت حرم   فوقتل الن . والسحر. الشرك باهللا : "وما هن؟ قال  ! يا رسول اهللا  : قيل" اجتنبوا السبع املوبقات   "
  ".وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات. لزحفوالتويل يوم ا. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. اهللا إال باحلق

        باب بيان الكبائر وأكربهاباب بيان الكبائر وأكربهاباب بيان الكبائر وأكربهاباب بيان الكبائر وأكربها) ) ) ) 38((((
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يـد بـن    مححدثنا الليث عن ابن اهلاد، عن سعد بن إبراهيم، عن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 90 (- 146
  :عبدالرمحن، عن عبداهللا ابن عمرو بن العاص؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يـسب أبـا    . نعـم "وهل يشتم الرجل والديه؟ قال      ! يا رسول اهللا  : قالوا" من الكبائر شتم الرجل والديه     "
  ".ويسب أمه، فيسب أمه. الرجل، فيسب أباه

ح . عن شعبة . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار، مجيعا، عن حممد بن جعفر               ) 90 (
، ذا اإلسـناد،    حدثنا سفيان، كالمها، عن سعد بن إبراهيم      .  سعيد نحدثنا حيىي ب  . وحدثين حممد بن حامت   

  .مثله
قـال  . وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار وإبراهيم بن دينار، مجيعا عن حيىي بن محاد              ) 91 (- 147

يل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي،     ضأخربنا شعبة عن أبان بن تغلب، عن ف       . حدثين حيىي ابن محاد   : ابن املثىن 
  :بداهللا بن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن علقمة، عن ع

إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله        : قال رجل " ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب           "
  ".الكرب بطر احلق وغمط الناس. إن اهللا مجيل حيب اجلمال: "قال. حسنة
قـال  .  بن سعيد، كالمها عن علي بن مسهر       حدثنا منجاب بن احلارث التميمي وسويد     ) 91 (- 148
  :  عبداهللا قالنأخربنا ابن مسهر، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، ع: منجاب

وال يـدخل   . ال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان          : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كربياء

حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب، عن فضيل، عن         . حدثنا أبو داود  . وحدثنا حممد بن بشار   ) 91 (- 149
  :علقمة، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إبراهيم، عن

  ".ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب "

        باب حترمي الكرب وبيانهباب حترمي الكرب وبيانهباب حترمي الكرب وبيانهباب حترمي الكرب وبيانه) ) ) ) 39 ( ( ( (
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. داهللابحدثنا أيب ووكيع، عن األعمش، عن شقيق، عن ع        . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 92 (- 150
) مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : وقال ابن منري  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال وكيع (

  :يقول
  .ت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنةومن ما: وقلت أنا" من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار "

حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب       : وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب، قاال        ) 93 (- 151
  :سفيان، عن جابر، قال

من مات ال يشرك باهللا شيئا      : "ما املوجبتان؟ فقال  ! يا رسول اهللا  : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال        
  ".ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار. دخل اجلنة
حـدثنا  : وحدثين أبو أيوب الغيالين، سليمان بن عبداهللا، وحجاج بن الـشاعر، قـاال            ) 93 (- 152

  :حدثنا جابر بن عبداهللا قال. حدثنا قرة، عن أيب الزبري. عبدامللك بن عمرو
 به ك شيئا دخل اجلنة، ومن لقيه يشرمن لقي اهللا ال يشرك به: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  

  .عن جابر: قال أبو الزبري: قال أبو أيوب". دخل النار
حدثين أيب، عن أيب الزبري، عـن       : قال) وهو ابن هشام  (أخربنا معاذ   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 93 (

  .جابر؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، مبثله
حدثنا شـعبة،   . ثنا حممد بن جعفر   دح: قال ابن املثىن  .  وابن بشار  وحدثنا حممد بن املثىن   ) 94 (- 153

  :عن واصل األحدب، عن املعرور بن سويد، قال
فبشرين أنـه مـن     . أتاين جربيل عليه السالم   : "مسعت أبا ذر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال            

  "وإن زىن وإن سرق: سرق؟ قالوإن زىن وإن : قلت. مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة
حـدثنا  . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث : حدثين زهري بن حرب وأمحد بن خراش، قاال       ) 94 (- 154

حدثين حسني املعلم، عن ابن بريدة؛ أن حيىي بن يعمر حدثه؛ أن أبا األسود الدؤيل حدثه؛ أن أبا                  : أيب، قال 
  :ذر حدثه قال

. مث أتيته وقد اسـتيقظ    . ته فإذا هو نائم   يمث أت . عليه ثوب أبيض  . هو نائم أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم و       
وإن زىن وإن   : قلت" ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة          : ما من عبد قال   : "فقال. فجلست إليه 

        ا دخل النارا دخل النارا دخل النارا دخل النارباب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات مشركباب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات مشركباب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات مشركباب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات مشرك) ) ) ) 40 ( ( ( (
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مث قال يف   . ثالثا" وإن زىن وإن سرق   : "وإن زىن وإن سرق؟ قال    : قلت" وإن زىن وإن سرق     : "سرق؟ قال 

  .وإن رغم أنف أيب ذر: قال، فخرج أبو ذر وهو يقول" على رغم أنف أيب ذر"الرابعة 
أخربنـا  ) واللفظ متقارب (ح وحدثنا حممد بن رمح      . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 95 (- 155

يثي، عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار، عن املقداد بن األسود؛ أنه    الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الل        
  :أخربه أنه قال

مث الذ مين   . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها    . فقاتلين. ت إن لقيت رجال من الكفار     يأرأ! يا رسول اهللا   
ال تقتله "ه وسلم  بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا علي        ! أفأقتله يا رسول اهللا   . أسلمت هللا : بشجرة، فقال 

أفأقتله؟ قال رسول اهللا صـلى اهللا       . مث قال ذلك بعد أن قطعها     . إنه قد قطع يدي   ! يا رسول اهللا  : قال فقلت 
  ".فإن قتلته فإنه مبرتلتك قبل أن تقتله وإنك مبرتلته قبل أن يقول كلمته اليت قال. ال تقتله: "عليه وسلم
ح . أخربنا معمر : أخربنا عبدالرزاق قال  : محيد، قاال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن       ) 95 (- 156

. ح وحدثنا حممد بن رافـع     . حدثنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي     .  بن موسى األنصاري   قوحدثنا إسحا 
أما األوزاعي وابـن جـريج ففـي        . أخربنا ابن جريج، مجعا عن الزهري، ذا اإلسناد       . حدثنا عبدالرزاق 

ال إله : فلما أهويت ألقتله قال: وأما معمر ففي حديثه.  قال الليث يف حديثهكما. أسلمت هللا : حديثهما قال 
  .إال اهللا

: قـال . أخربين يونس عن ابن شـهاب     : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 95 (- 157
 وابـن   حدثين عطاء بن يزيد الليثي، مث اجلندعي؛ أن عبيداهللا بن عدي اخليار أخربه؛ أن املقداد بن عمـرو                 

  :ي، وكان حليفا لبين زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قالداألسود الكن
  .أرأيت إن لقيت رجال من الكفار؟ مث ذكر مبثل حديث الليث! يا رسول اهللا 

ق بن  ح وحدثنا أبو كريب وإسحا    . حدثنا أبو خالد األمحر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 96 (- 158
وهذا حـديث ابـن أيب      . يب معاوية، كالمها عن األعمش، عن أيب ظبيان، عن أسامة بن زيد           أإبراهيم، عن   

  :قال. شيبة

        ال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللا: : : :  الكافر بعد أن قال الكافر بعد أن قال الكافر بعد أن قال الكافر بعد أن قالللللباب حترمي قتباب حترمي قتباب حترمي قتباب حترمي قت) ) ) ) 41 ( ( ( (
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ال إله  : فقال. فأدركت رجال . فصبحنا احلرقات من جهينة   . بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية          
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . لى اهللا عليه وسلم   فذكرته للنيب ص  . فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك     . إال اهللا 
أفال شـققت   " قال. إمنا قاهلا خوفا من السالح    ! يا رسول اهللا  : قال قلت " ال إله إال اهللا وقتلته؟    : أقال" وسلم

وأنـا  : قال فقال سعد  . فما زال يكررها علي حىت متنيت أين أسلمت يومئذ        ". عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال      
قاتلوهم حىت ال تكون و{: أمل يقل اهللا: قال رجل: قال. له ذو البطني يعين أسامة  تأقتل مسلما حىت يق   واهللا ال   

وأنت وأصحابك تريدون أن تقـاتلوا      . قد قاتلنا حىت ال تكون فتنة     : فتنة ويكون الدين كله هللا؟ فقال سعد      
  ]19آية / األنفال/ 8[} .حىت تكون فتنة

مسعـت  : حدثنا أبو ظبيان، قـال    . أخربنا حصني .  حدثنا هشيم  .حدثنا يعقوب الدورقي  ) 96 (- 159
  : أسامة بن زيد بن حارثة حيدث، قال

وحلقت أنا ورجـل  . فهزمناهم. فصبحنا القوم.  جهينة نبعثنا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم إىل احلرقة م           
. وطعنته برحمي حىت قتلتـه    . فكف عنه األنصاري  . ال إله إال اهللا   : فلما غشيناه قال  . من األنصار رجال منهم   

" أقتلته بعد ما قال ال إلـه إال اهللا؟        ! يا أسامة " بلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل          . قال فلما قدمنا  
قال فما زال يكررها    " أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا؟       " قال، فقال . إمنا كان متعوذا  ! يا رسول اهللا  : قال قلت 

  . أكن أسلمت قبل ذلك اليومعلى حىت متنيت أين مل
مسعت أيب  : قال. حدثنا معتمر . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش     ) 97 (- 160

حيدث؛ أن خالدا األثبج، ابن أخي صفوان بن حمرز، أنه حدث؛ أن جندب بن عبداهللا البجلـي بعـث إىل                    
  : عسعس بن سالمة، زمن فتنة ابن الزبري، فقال

. فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. فبعث رسوال إليهم . فرا من إخوانك حىت أحدثهم    أمجع يل ن   
: فقـال . فلما دار احلديث إليه حسر الربنس عن رأسه       . حىت دار احلديث  .  حتدثون به  محتدثوا مبا كنت  : فقال

ثا من املـسلمني إىل     إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بع        . إين أتيكم وال أريد أن أخربكم عن نبيكم       
وإم التقوا فكان رجل من املشركني إذا شاء أن يقصد إىل رجل من املسلمني قصد لـه                 . قوم من املشركني  

: فلما رفع عليه السيف قال    . قال وكنا حندث أنه أسامة بن زيد      . وإن رجال من املسلمني قصد غفلته     . فقتله
حىت أخربه خرب الرجل كيف    . فسأله فأخربه . لى اهللا عليه وسلم   فجاء البشري إىل النيب ص    . ال إله إال اهللا، فقتله    

ومسى لـه   . وقتل فالنا وفالنا  . يا رسول اهللا أوجع يف املسلمني     : قال" مل قتلته؟ " فقال. فسأله. فدعاه. صنع
  .ال إله إال اهللا: فلما رأى السيف قال. وإين محلت عليه. نفرا
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فكيف تصنع بال إلـه إال اهللا إذا جـاءت يـوم            " نعم: قال" ه؟أقتلت" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بال" فجعل ال يزيده على أن يقول"القيامة؟ 
ح وحدثنا أبـو    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. ملثىنزهري بن حرب وحممد بن ا      حدثين) 98 (- 161

حدثنا أبو أسامة وابن منري، كلهم عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا                 . بكر بن أيب شيبة   
  : قال. ح وحدثنا حيىي بن حيىي واللفظ له. عليه وسلم

من محل علينا السالح فليس     : " عليه وسلم قال   عمر؛ أن النيب صلى اهللا     قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن       
  ".منا

حـدثنا  ) وهو ابن املقـدام   (عب  صحدثنا م : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري، قاال        ) 99 (- 162
  عكرمة بن عمار، عن إياس ابن سلمة، عن أبيه، 

  ".من سل علينا السيف فليس منا" ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالع
  :ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب، قالواحد) 100 (- 163

مـن محـل   " أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن         

  ".        علينا السالح فليس منا
ح وحـدثنا أبـو     ). وهو ابن الرمحن القـاري    (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 101 (- 164

  حدثنا ابن أيب حازم، كالمها عن سهل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ . األحوص حممد بن حيان
  ".ليس مناومن غشنا ف. من محل علينا السالح فليس منا: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حـدثنا  : قال ابن أيوب  . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . وحدثين حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 102 (
  : الق. إمساعيل

        """"من محل علينا السالح فليس منامن محل علينا السالح فليس منامن محل علينا السالح فليس منامن محل علينا السالح فليس منا"""" باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ----))))42((((

            """"من غشنا فليس منامن غشنا فليس منامن غشنا فليس منامن غشنا فليس منا" " " " باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ) ) ) ) 43 ( ( ( (
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. فأدخل يده فيهـا   . أخربين العالء عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على صربة طعام                
أفال جعلته  " قال  ! يا رسول اهللا  . أصابته السماء : قال" ؟ما هذا يا صاحب الطعام    "فقال  . فنالت أصابعه بلال  

  ".فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين
حدثنا أبـو   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ح. أخربنا أبو معاوية  .  حدثنا حيىي بن حيىي    )103 (- 165
مجيعا عن األعمش، عن عبداهللا بن مرة، عن مسروق، عـن       . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . ووكيعمعاوية  

  : عبداهللا، قال
". أودعا بدعوى اجلاهلية. أو شق اجليوب. ليس منا من ضرب اخلدود"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  .ألفبغري " وشق ودعا" وأما ابن منري وأبو بكر فقاال .هذا حديث حيىي
يم وعلـي بـن   هح وحدثنا إسحاق بن إبرا. حدثنا جرير. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة   ) 103 (- 166

  ".وشق ودعا: "وقاال. ذا اإلسناد. خشرم، قاال؛ حدثنا عيسى بن يونس، مجيعا عن األعمش
حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالرمحن بن يزيـد بـن           . حدثنا احلكم بن موسى القنطري    ) 104 (- 167

  : قال. حدثين أبو بردة بن أيب موسى: ابر؛ أن القاسم بن خميمرة حدثه قالج
فلم يستطع أن . فصاحت امرأة من أهله. ورأسه يف حجر امرأة من أهله  . وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه      

 صلى  فإن رسول اهللا  . أنا بريء مما برئ منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فلما أفاق قال  . يرد عليها شيئا  
  .اهللا عليه وسلم برئ من الصالقة واحلالقة والشاقة

: قال. أخربنا أبو عميس  . أخربنا جعفر بن عون   : حدثنا عبد بن محيد وإسحاق بن منصور، قاال       ) 104 (
  : وأيب بردة بن أيب موسى، قاالدمسعت أبا صخرة يذكر عن عبدالرمحن بن يزي

) وكان حيدثها (أمل تعلمي   : قال. مث أفاق : قاال. تصيح برنة أغمي على أيب موسى وأقبلت امرأته أم عبداهللا          
  ".أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا هشيم عن حصني، عن عياض األشعري، عن امرأة أيب موسـى،            . حدثنا عبداهللا بن مطيع   ) 104 (
حدثين  : حدثنا عبدالصمد قال. ه حجاج بن الشاعرح وحدثني. عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى ) ) ) ) 44 ( ( ( (
        اجلاهليةاجلاهليةاجلاهليةاجلاهلية
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حدثنا عاصم، عن صفوان بن حمرز، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا             ) يعين ابن أيب هند   (حدثنا داود   . أيب
أخربنا شعبة، عن عبدامللك بن عمـري،       . حدثنا عبدالصمد . ح وحدثين احلسن بن علي احللواين     . عليه وسلم 

غري أن يف حديث عياض .  موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث        عن ربعي بن حراش، عن أيب     

  ".بريء"ومل يقل " ليس منا"األشعري قال 
وهو (حدثنا مهدي   : وحدثين شيبان بن فروخ وعبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي، قاال          ) 105 (- 168

  :دب عن أيب وائل، عن حذيفة؛ أنه بلغه أن رجال ينم احلديث فقال حذيفةحدثنا واصل األح) ابن ميمون
  ".ال يدخل اجلنة منام" هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولامسعت رسول   

أخربنا جرير،  عـن     : قال إسحاق . حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم       ) 105 (- 169
  : منصور، عن إبراهيم ، عن مهام بن احلارث، قال

. ل احلديث إىل األمري   قهذا ممن ين  : فقال القوم . فكنا جلوسا يف املسجد   . كان رجل ينقل احلديث إىل األمري      
ال يـدخل اجلنـة     "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول          : قال فجاء حىت جلس إلينا فقال حذيفة      

  ".قتات
ح وحـدثنا  . ع، عـن األعمـش  حدثنا أبو معاوية ووكي. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 105 (- 170

أخربنا ابن مسهر، عن األعمش، عن إبراهيم، عـن مهـام بـن             . واللفظ له . منجاب بن احلارث التميمي   
  :احلارث، قال

إن هذا يرفع إىل الـسلطان      : فقيل حلذيفة . فجاء رجل حىت جلس إلينا    . ا جلوسا مع حذيفة يف املسجد     نك 

  ".ال يدخل اجلنة قتات" سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت ر: فقال حذيفة، إرادة أن يسمعه. أشياء
حدثنا حممد بن جعفر،    : وحممد بن املثىن، وابن بشار، قالوا     حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة،       ) 106 (- 171

  عن شعبة، عن علي ابن مدرك، عن أيب زرعة، عن خرشة بن احلر، عن أيب ذر، 

        باب بيان غلظ حترمي النميمةباب بيان غلظ حترمي النميمةباب بيان غلظ حترمي النميمةباب بيان غلظ حترمي النميمة) ) ) ) 45 ( ( ( (

وبيان الثالثة وبيان الثالثة وبيان الثالثة وبيان الثالثة . . . . ففففللللباب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحلباب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحلباب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحلباب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحل) ) ) ) 46 ( ( ( (
        الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليمالذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليمالذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليمالذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم
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ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلـم             "  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      نع 
من هم يا   . خابوا وخسروا : قال أبو ذر  . صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرار     قال فقرأها رسول اهللا     " عذاب أليم 

  ".املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب" رسول اهللا؟ قال
حـدثنا سـليمان    . حدثنا سفيان ) وهو القطان (حدثنا حيىي    . يحدثين أبو بكر بن خالد الباهل     ) 106 (

  :ر، عن أيب ذر، عن النيب صلى اله عليه وسلم قالاألعمش، عن سليمان ابن مسهر، عن خرشة بن احل
واملسبل . واملنفق سلعته باحللف الفاجر   . املنان الذي ال يعطي شيئا إال منة      : ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة      "

مسعـت سـليمان، ـذا      : عن شعبة، قال    ) يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . وحدثنيه بشر بن خالد    ".إزاره
  ". ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم" وقال. اإلسناد
حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن األعمش، عن أيب حازم،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 107 (- 172
  :هريرة، قال عن أيب

وال : ل أبو معاويـة   قا(ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".وعائل مستكرب. وملك كذاب. شيخ زان: وهلم عذاب أليم) ينظر إليهم
حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عـن       : قاال وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب،       ) 108 (- 173

  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ وهذا حديث أيب بكر
ث ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلـم             ثال" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

بسلعة بعد العصر فحلف له  ورجل بايع رجال . رجل على فضل ماء بالفالة مينعه من ابن السبيل        : عذاب أليم 
ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه منها          . باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غري ذلك        

  ".، وإن مل يعطه منها مل يفوىف
أخربنا عبثر كالمها   . ح وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي     . حدثنا جرير . وحدثين زهري بن حرب   ) 108 (

 ،ورجل ساوم رجال بسلعة" غري أن يف حديث جرير. ا اإلسناد، مثلهذعن األعمش."  
، عن أيب هريرة؛ قال أراه      حدثنا سفيان عن عمرو، عن أيب صاحل      . وحدثين عمرو الناقد  ) 108 (- 174
  :قال. مرفوعا

رجل حلف على ميني بعد صالة العصر على مـال          : ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم          "
  .وباقي حديثه حنو حديث األعمش" مسلم فاقتطعه
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حدثنا وكيع، عن األعمش، عـن      : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج، قاال         ) 109 (- 175
  :ريرة قالهأيب صاحل، عن أيب 

من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ ا يف بطنه يف نار جهنم              "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
ومن تردى . ومن شرب مسا فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خاال خملدا فيها أبدا            .  أبدا خالدا خملدا فيها  

  ".من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا
ح . حـدثنا عبثـر   . ح وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي     . حدثنا جرير . وحدثين زهري بن حرب   ) 109 (

ويف . إلسناد، مثلهاكلهم ذا . حدثنا شعبة) يعين ابن احلارث(حدثنا خالد . يوحدثين حيىي بن حبيب احلارث
  .مسعت ذكوان: رواية شعبة عن سليمان قال

أخربنا معاوية بن سالم بن أيب سالم الدمشقي، عن حيىي بـن أيب             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 110 (- 176
بايع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم حتـت           كثري؛ أن أبا قالبة أخربه؛ أن ثابت بن الضحاك أخربه؛ أنه            

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن رسول. الشجرة
ومن قتل نفسه بشيء عـذب بـه يـوم          . من حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال          : "قال 

  .       وليس على رجل نذر يف شيء ال ميلكه. القيامة
حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري،       : قال) وهو ابن هشام  (اذ  حدثنا مع . حدثنا أبو غسان املسمعي   ) 110 (
  :حدثين أبو قالبة، عن ثابت بن الضحاك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الق

ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب بـه يـوم           . ولعن املؤمن كقتله  . ليس على رجل نذر فيما ال ميلك       "
  ."ومن حلف على ميني صرب فاجرة. ا ما مل يزده اهللا إال قلةومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر . القيامة
كلـهم  . لوارث بن عبدالصمد  احدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد       ) 110 (- 177

ح . عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن ثابت بن الضحاك األنـصاري             
زاق، عن الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن ثابت بن الضحاك             وحدثنا حممد بن رافع، عن عبدالر     

  : قال

    باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار وأنه الباب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار وأنه الباب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار وأنه الباب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار وأنه ال) ) ) ) 47(((( 
        يدخل اجلنة إال نفس مسلمةيدخل اجلنة إال نفس مسلمةيدخل اجلنة إال نفس مسلمةيدخل اجلنة إال نفس مسلمة
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ومن قتل نفسه   . سوى اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال       من حلف مبلة  : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 وسلم وأما شعبة فحديثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  . هذا حديث سفيان  ". بشيء عذبه اهللا به يف نار جهنم      

  :قال
  ".ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذبا فهو كما قال"

حـدثنا  : قال ابن رافـع   . مد بن رافع وعبد بن محيد، مجيعا عن عبدالرزاق        وحدثنا حم ) 111 (-178
  :أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، قال. عبدالرزاق

فلما " هذا من أهل النار   "فقال لرجل ممن يدعى باإلسالم      .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا       شهدنا مع  
إنه "الرجل الذي قلت له آنفا      ! يا رسول اهللا  : فقيل. تاال شديدا فأصابته جراحة   قحضرنا القتال قاتل الرجل     

فكاد بعض  " إىل النار "هللا عليه وسلم    فقال النيب صلى ا   . وقد مات . فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا    " من أهل النار  
فلما كان من الليل مل ! ولكن به جراحا شديدا. إنه مل ميت: فبينما هم على ذلك إذ قيل    . املسلمني أن يرتاب  

أشهد أين عبـد اهللا     ! اهللا أكرب : فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال       . يصرب على اجلراح فقتل نفسه    
وإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل      . إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة      "دى يف الناس    مث أمر بالال فنا   " ورسوله
  ".الفاجر
) وهو ابن عبدالرمحن القاري، حي من العـرب       (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 112 (- 179

ن عن أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التقى هـو واملـشركو                   
ويف أصحاب  . عسكرهم ومال اآلخرون إىل  . فلما مال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عسكره         . فاقتتلوا

  :فقالوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل ال يدع هلم شاذة إال اتبعها يضرا بسيفه
فقال " أنه من أهل النار   أما  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ما أجزأ منا  اليوم أحد كما أجزأ فالن         

قال فجرح . وإذا أسرع أسرع معه. ف معهقكلما وقف و . قال فخرج معه  . أنا صاحبه أبدا  : رجل من القوم  
مث حتامل علـى سـيفه   . فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه       . الرجل جرحا شديدا  

" وما ذاك؟"قال . أشهد أنك رسول اهللا: م فقالفخرج الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل        . فقتل نفسه 
فخرجت يف طلبه   . أنا لكم به  : فقلت. فأعظم الناس ذلك  . الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار       : قال

مث حتامل عليه فقتل    . فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه      . فاستعجل املوت . حىت جرح جرحا شديدا   
إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للنـاس          " عليه وسلم، عند ذلك      فقال رسول اهللا صلى اهللا    . نفسه

  ".وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة. وهو من أهل النار
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حدثنا شـيبان   ) وهو حممد بن عبداهللا بن الزبري     (حدثنا الزبريي   . حدثين حممد بن رافع   ) 113 (- 180
  :  يقولمسعت احلسن: قال
فلم يرقأ الدم حىت    . فنكأها. هتفلما آذته انتزع سهما من كنان     . إن رجال ممن كان قبلكم خرجت به قرحة        "

إي واهللا لقد حدثين ذا احلـديث       : مث مد يده إىل املسجد فقال     ". قد حرمت عليه اجلنة   : قال ربكم . مات
  .جندب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا املسجد

مسعـت  : قـال . حدثنا أيب  .حدثنا وهب بن جرير   . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 113 (- 181
وما خنشى أن يكـون جنـدب       . فما نسينا . حدثنا جندب بن عبداهللا البجلي يف هذا املسجد       : احلسن يقول 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فذكر حنوه"  فيمن كان قبلكم خراجخرج برجل "
حدثين : قال. حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثين زهري بن حرب   ) 114 (- 182

  : حدثين عمر بن اخلطاب قال: قال. حدثين عبداهللا بن عباس: قال. مساك احلنفي، أبو زميل
حـىت  . فالن شهيد . فالن شهيد : فقالوا. ملا كان يوم خيرب أقبل نفر من صحابه النيب صلى اهللا عليه وسلم             

يف بردة  . إين رأيته يف النار   . كال: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فالن شهيد : مروا على رجل فقالوا   
 يدخل  اذهب فناد يف الناس إنه ال     ! ابن اخلطاب يا  " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       " أو عباءة . غلها

  ".أال إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون"قال فخرجت فنادت "اجلنة إال املؤمنون 
أخربين ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن ثـور بـن زيـد              : قال. حدثين أبو الطاهر  ) 115 (- 183

حدثنا : وهذا حديثه. وحدثنا قتيبة بن سعيدح . الدؤيل، عن سامل أيب الغيث، موىل ابن مطيع، عن أيب هريرة  
  : عن ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة؛ قال) يعين ابن حممد(ز يعبدالعز

غنمنـا املتـاع   . فلم نغنم ذهبا وال ورقـا     . ففتح اهللا علينا  . خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خبري         
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد له، وهبه له رجـل مـن             ومع رسول   . مث انطلقنا إىل الوادي   . والطعام والثياب 

فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيل            . يدعى رفاعة بن زيد من بين الضبيب      . ذامج
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ! هنيئا له الشهادة يا رسول اهللا     : فقلنا. فكان فيه حتفه  . فرمي بسهم . رحله

        باب غلظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب غلظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب غلظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنونباب غلظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون) ) ) ) 48 ( ( ( (
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مل تصبها  . لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خبري       . إن الشملة ! لذي نفس حممد بيده   وا. كال"وسلم  
فقـال  . أصبت يوم خـبري   ! يا رسول اهللا  : فقال. فجاء رجل بشراك أو شراكني    . قال ففزع الناس  " املقاسم

  ".شراك من نار أو شراكان من نار" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: قال أبو بكـر   . مجيعا عن سليمان  . نا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ثحد) 116 (- 184

حدثنا محاد بن زيد، عن حجاج الصواف، عن أيب الزبري، عن جابر؛ أن الطفيـل             . حدثنا سليمان بن حرب   
  :بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فأىب ذلك الـنيب    ) حصن كان لدوس يف اجلاهلية    (ل  ا ق 0هل لك يف حصن حصني ومنعة ؟      ! ول اهللا يا رس  
هاجر إليـه   . فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة        . للذي ذخر اهللا لألنصار   . صلى اهللا عليه وسلم   

مشاقص له، فقطع ا    فمرض، فجزع، فأخذ    . فاجتووا املدينة . وهاجر معه رجل من قومه    . الطفيل بن عمرو  
. ورآه مغطيا يديـه   . فرآه وهيئته حسنة  . فرآه الطفيل ابن عمرو يف منامه     . برامجه، فشخبت يداه حىت مات    

ما يل أراك مغطيـا     : فقال. غفر يل جريت إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم        : ما صنع بك ربك؟ فقال    : فقال له 
فقال . لطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقصها ا . لن نصلح منك ما أفسدت    : يديك؟ قال قيل يل   

  ".وليديه فاغفر! اللهم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ـ حدثنا عبدالعزيز بن حممد وأبو علقمة ال      . حدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 117 (- 185 : قـاال . رويف

  :دثنا صفوان بن سليم، عن عبداهللا بن سلمان، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالح
قال أبـو   (إن اهللا يبعث رحيا من اليمن، ألني من احلرير، فال تدع أحدا يف قلبه               " قال رسول اهللا عليه وسلم     

  ".من إميان إال قبضته) مثقال ذرة: وقال عبدالعزيز. مثقال حبة: علقمة

        ى أن قاتل نفسه ال يكفرى أن قاتل نفسه ال يكفرى أن قاتل نفسه ال يكفرى أن قاتل نفسه ال يكفرباب الدليل علباب الدليل علباب الدليل علباب الدليل عل) ) ) ) 49 ( ( ( (

        باب يف الريح اليت تكون قرب القيامة تقبض من يف قله شيء من اإلميان باب يف الريح اليت تكون قرب القيامة تقبض من يف قله شيء من اإلميان باب يف الريح اليت تكون قرب القيامة تقبض من يف قله شيء من اإلميان باب يف الريح اليت تكون قرب القيامة تقبض من يف قله شيء من اإلميان ) ) ) ) 50((((
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: قال ابن أيوب  . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . حدثين حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 118 (- 186
  أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حدثنا إمساعيل

أو ميسي مؤمنا ويـصبح     . صبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا    ي. يل املظلم لبادروا باألعمال فتنا كقطع ال    "قال   

  ". يبيع دينه بعرض من الدنيا. كافرا
حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت      . حدثنا احلسن بن موسى   .حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 119 (- 187

  :البناين، عن أنس بن مالك؛ أنه قال
] 2آية  / احلجرات/ 49[} ا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب         ي{: يةملا نزلت هذه اآل    

. واحتبس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      . أنا من أهل النار   : جلس ثابت بن قيس يف بيته وقال      . إىل آخر اآلية  
وما علمت له   . اريإنه جل : قال سعد " ما شأن ثابت؟ أشتكى؟   ! يا أبا عمرو  " فسأل النيب سعد بن معاذ فقال     

أنزلت هذه اآلية ولقد    : فقال ثابت . هللا صلى اهللا عليه وسلم    اقال فأتاه سعد فذكر له قول رسول        . بشكوى
فأنا من أهل النار؛ فذكر ذلك سعد للنيب        . علمتم أين من أرفعكم صوتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  ".بل هو من أهل اجلنة" يه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عل. صلى اهللا عليه وسلم
  : حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك قال. حدثنا جعفر بن سليمان. وحدثنا قطن بن نسري) 119 (- 188

ليس يف حديثه   و. بنحو حديث محاد  . فلما نزلت هذه اآلية   . كان ثابت بن قيس بن مشاس خطيب األنصار        
  .ذكر سعد بن معاذ

حدثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنـس،         . حدثنا حبان . ارميوحدثنيه أمحد بن سعيد بن صخر الد       
ومل يذكر سـعد بـن   ] 2-اآلية/ احلجرات/ 49[}  ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب   ال}ملا نزلت   : قال

  .معاذ يف احلديث
مسعت أيب يـذكر عـن      : قال. حدثنا املعتمر بن سليمان   .  األسدي ىوحدثنا هرمي بن عبداألعل   ) 119 (

فكنا نراه ميشي   : وزاد. ومل يذكر سعد بن معاذ    . واقتص احلديث . ملا نزلت هذه اآلية   : قال. عن أنس ثابت،  
  .بني أظهرنا رجل من أهل اجلنة

        بادرة باألعمال قبل تظاهر الفنتبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنتبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنتبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنت احلث على امل احلث على امل احلث على امل احلث على املبببببابابابا) ) ) ) 51 ( ( ( (

        اب خمافة املؤمن أن حيبط عملهاب خمافة املؤمن أن حيبط عملهاب خمافة املؤمن أن حيبط عملهاب خمافة املؤمن أن حيبط عملهبببب) ) ) ) 52((((
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  : حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا؛ قال.حدثنا عثمان بن أيب شيبة) 120 (- 189
أما من أحسن مـنكم  : "أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟ قال! يا رسول اهللا : رسول اهللا عليه وسلم   قال أناس ل   

  ".المسومن أساء أخذ بعمله يف اجلاهلية واإل. يف اإلسالم فال يؤاخذ ا
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . حدثنا أيب ووكيع  . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 120 (- 190

  :قلنا:  حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا؛ قال.واللفظ له
. من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهليـة          : "أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟ قال     ! يا رسول اهللا   

  ".ومن أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر
مسهر، عن األعمش، ذا اإلسناد،     حدثنا منجاب بن احلارث التميمي أخربنا علي بن         ) 120 (- 191

  .مثله
كلهم عن أيب   . إسحاق بن منصور  وحدثنا حممد بن املثىن العنـزي وأبو معن الرقاشي         ) 121 (- 192
حدثين يزيد  : قال. أخربنا حيوة بن شريح   : قال) يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . واللفظ البن املثىن  . عاصم

  :بن أيب حبيب، عن ابن مشاسة املهري، قال
ا ي: فجعل ابنه يقول  . فبكى طويال وحوله وجهه إىل اجلدار     . حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت        

أبتاه أما بشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا ؟ أما بشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكـذا ؟                      
إين قد كنت علـى  . إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا       :  بوجهه فقال  قال فأقبل 

وال أحب إيل أن أكون     . لقد رأيتين وما أحد أشد بغضا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين            . أطباق ثالث 
اهللا اإلسالم يف قليب أتيت     فلما جعل   . فلو مت على تلك احلال لكنت من أهل النار        . قد استمكنت منه فقتلته   

مالـك يـا    "قال  . قال فقبضت يدي  . فبسط ميينه . ابسط ميينك فألبايعك  : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت     
أما علمت أن اإلسـالم     " قال. أن يغفر يل  : قلت" تشترط مباذا؟ " قال. أردت أن أشترط  : قال قلت " عمرو؟

وما كان أحد أحب إيل     " ؟ وأن احلج يهدم ما كان قبله؟      يهدم ما كان قبله؟ وأن اهلجرة دم ما كان قبلها         
ولو . وما كنت أطيق أن أمأل عيين منه إجالال له        . من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أجل يف عيين منه           

        لية ؟لية ؟لية ؟لية ؟ههههباب هل يؤاخذ بأعمال اجلاباب هل يؤاخذ بأعمال اجلاباب هل يؤاخذ بأعمال اجلاباب هل يؤاخذ بأعمال اجلا) ) ) ) 53 ( ( ( (

        باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلجباب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلجباب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلجباب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج) ) ) ) 54 ( ( ( (
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ولو مت على تلك احلال لرجوت أن أكون من أهل          . ألين مل أكن أمأل عيين منه     . سئلت أن أصفه ما أطقت    
فإذا دفنتموين فـشنوا  . فإذا أنا مت، فال تصبحين نائحة وال نار  . شياء ما أدري ما حايل فيها     مث ولينا أ  . اجلنة

وأنظر ماذا  . حىت أستأنس بكم  . ويقسم حلمها . مث أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور       . علي التراب شنا  
  .أراجع به رسل ريب

حـدثنا  : قاال). واللفظ إلبراهيم (حدثين حممد بن حامت بن ميمون، وإبراهيم بن دينار          ) 122 (- 193
بن اأخربين يعلى بن مسلم؛ أنه مسع سعيد بن جبري حيدث عن            : عن ابن جريج، قال   ) وهو ابن حممد  (حجاج  

  : فقالوا. وزنوا فأكثروا مث أتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم. عباس؛ أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا
الذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال        و{: فرتل! نا أن ملا عملنا كفارة    ولو خترب . إن الذي تقول وتدعو حلسن     

ـ {:  ونزل68آية / الفرقان[} عل ذلك يلق أثامافيقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن ي        ا ي

  ]53آية / الزمر/39[} عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا
: أخربين يونس، عن ابن شهاب، قـال      : قال. أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 123 (- 194

  : صلى اهللا عليه وسلمهللاأخربين عروة بن الزبري؛ أن حكيم بن حزام أخربه؛ أنه قال لرسول ا
" ال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        أرأيت أمورا كنت أحتنث ا يف اجلاهلية، هل يل فيها من شئ؟ فق             

  ".أسلمت على ما أسلفت من خري
  .التحنث التعبدو

) حـدثين : وقـال عبـد   . حدثنا: قال احللواين (د  يوحدثنا حسن احللواين وعبد بن مح     ) 123 (- 195
  :حدثنا أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب، قال) وهو ابن إبراهيم بن سعيد(يعقوب 

! أي رسول اهللا: ؛ أن حكيم بن حزام أخربه؛ أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين عروة بن الزبري    
أفيها أجر؟ فقـال رسـول اهللا   . ه أو عتاقة أو صلة رحم    قمن صد . أرأيت أمورا كنت أحتنث ا يف اجلاهلية      

  " . أسلمت على ما أسلفت من خري"صلى اهللا عليه وسلم 

         عمل الكافر إذا أسلم بعده عمل الكافر إذا أسلم بعده عمل الكافر إذا أسلم بعده عمل الكافر إذا أسلم بعدهباب بيان حكمباب بيان حكمباب بيان حكمباب بيان حكم) ) ) ) 55 ( ( ( (
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أخربنا معمر، عن الزهـري،     . أخربنا عبدالرزاق : قاال.  بن محيد  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد    ) 123 (
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم        احدثن. أخربنا أبو معاوية  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . ذا اإلسناد 

  :قال، قلت. بن حزام
اهللا صلى اهللا عليـه     فقال رسول   ) يعين أتربر ا  : قال هشام . (أشياء كنت أفعلها يف اجلاهلية    ! يا رسول اهللا   

ال أدع شيئا صنعته يف اجلاهليـة إال فعلـت يف   ! فواهللا: قلت" أسلمت على ما أسلفت لك من اخلري"وسلم  
  . هلاإلسالم مث
حدثنا عبداهللا بن منري، عن هشام بن عروة، عن أبيـه؛ أن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 123 (- 196

ومحل على  . ة رقبة ئمث أعتق يف اإلسالم ما    . ومحل على مائة بعري   . ةحكيم بن حزام أعتق يف اجلاهلية مائة رقب       

  .مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنو حديثهم. مائة بعري
عـن  . حدثنا عبداهللا بن إدريس وأبو معاويـة ووكيـع        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 124 (- 197

  :ن علقمة، عن عبداهللا، قالاألعمش، عن إبراهيم، ع
شق ذلك على أصحاب رسول اهللا ] 82آية / األنعام/6[} لذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم    ا{: ملا نزلت  

. ليس هو كما تظنون"أينا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : صلى اهللا عليه وسلم وقالوا    
  ]. 13آية / لقمان/31" [} ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيما بيني{: إمنا هو كما قال لقمان البنه

ح ) وهو ابن يـونس   (أخربنا عيسى   : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم      ) 124 (- 198
 عن  مكله. أخربنا ابن إدريس  . ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا ابن مسهر  . وحدثنا منجاب بن احلارث التيمي    

  : قال ابن إدريس: قال أبو كريب. األعمش ذا اإلسناد

  . حدثنيه أوال أيب، عن أبان بن تغلب، عن األعمش، مث مسعته منه 
حـدثنا  : قاال) واللفظ ألمية(حدثين حممد بن منهال الضرير، وأمية بن بسطام العيشي،        ) 125 (- 199

  :عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال) وهو ابن القاسم(ح حدثنا رو. يزيد بن زريع

        باب صدق اإلميان وإخالصهباب صدق اإلميان وإخالصهباب صدق اإلميان وإخالصهباب صدق اإلميان وإخالصه) ) ) ) 56((((

        باب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاقباب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاقباب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاقباب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق) ) ) ) 57 ( ( ( (
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 ما يف السماوات ومـا يف األرض وإن تبـدوا مـا يف    هللا{: ملا نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
/ البقرة/2[ } يردأنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا على كل شيء ق                

قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ] 284آية  
الصالة والصيام واجلهاد   . كلفنا من األعمال ما نطيق    ! أي رسول اهللا  : فقالوا. مث بركوا على الركب   . وسلم

أتريدون أن تقولوا   "سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و      قال. وال نطيقها . وقد أنزلت عليك هذه اآلية    . والصدقة
فلمـا  . مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري     : مسعنا وعصينا؟ بل قولوا   : كما قال أهل الكتابني من قبلكم     

من الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمـن           آ{: فأنزل اهللا يف إثرها   . اقترأها القوم ذلت ا ألسنتهم    
} رق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املـصري            مالئكته وكتبه ورسله ال نف    وباهللا  

ال يكلـف اهللا نفـسا إال   : وأنزل اهللا عز وجل  . فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا تعاىل     ] 285آية  / البقرة /2[
ربنا وال حتمـل    ) نعم: قال(وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا               

واعـف  ) نعم: قال(ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به         ) نعم: قال(لينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا         ع
  ].286آية / البقرة/ 2) [ نعم: قال(عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين 

قـال  . (هيم واللفظ أليب بكر    وأبو كريب وإسحاق بن إبرا     ةحدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 126 (- 200
  :وكيع عن سفيان، عن آدم بن سليمان، موىل خالد؛ قال) وقال اآلخران حدثنا. أخربنا: إسحاق

إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفـوه        و{: مسعت سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس قال ملا نزلت هذه اآلية             
فقـال  .  منها شيء مل يدخل قلوم من شيء       قال، دخل قلوم  ] 284آية  / البقرة/ 2[} حياسبكم به اهللا  

: فأنزل اهللا تعـاىل . قال، فألقى اهللا اإلميان يف قلوم" مسعنا وأطعنا وسلمنا  : قولوا"النيب صلى اهللا عليه وسلم      
: قال(ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا                    

واغفر لنا وارمحنا أنت    ) قد فعلت : قال( وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا            ربنا) قد فعلت 

  ].286-آية/ البقرة/ 2) [قد فعلت: قال(موالنا 
) واللفـظ لـسعيد   (د الغربي   يبة بن سعيد، وحممد بن عبي     تحدثنا سعيد بن منصور، وق    ) 127 (- 201

  :قالوا

        باب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقرباب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقرباب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقرباب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر) ) ) ) 58 ( ( ( (
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  : حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن أيب هريرة؛ قال 
  ".إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا أو يعملوا به"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

ح وحدثنا أبـو    . اعيل بن إبراهيم  حدثنا إمس : حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب قاال      ) 127 (- 202
حدثنا ابن  : ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار قاال      . حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان      . بكر بن أيب شيبة   

  : كلهم عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أيب هريرة؛ قال. أيب عدي
اوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمـل أو           إن اهللا عز وجل جت    " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رقال   

. ح وحدثين إسحاق بن منـصور     . حدثنا مسعر وهشام  . حدثنا وكيع . وحدثين زهري بن حرب   ". تكلم به 

  .أخربنا احلسني بن علي، عن زائدة، عن شيبان، مجيعا عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله
) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم             ) 128 (- 203

ابن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج ، عن أيب هريرة؛           ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا سفيان : قال إسحاق (
  : قال

ا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه فإن عملـها          إذ: قال اهللا عز وجل   "  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     لقال رسو  
  ".فإن عملها فاكتبوها عشرا. وإذا هم حبسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فاكتبوها سيئة

حدثنا إمساعيل، وهو ابن جعفـر، عـن        : حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا       ) 128 (- 204
  :ى اهللا عليه وسلم؛ قاللعالء، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلا

فإن عملها كتبتها عشر حسنات إىل      . إذا هم عبدي حبسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة          : قال اهللا عز وجل    "
  ". فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وإذا هم بسيئة ومل يعملها مل أكتبها عليه. سبعمائة ضعف 

  :خربنا معمر عن مهام بن منبه؛ قالأ. حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع) 129 (- 205
  : ذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها قاله
 إذا حتدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها لـه         : قال اهللا عز وجل   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وإذا حتدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها لـه مـا مل            . أمثاهلافإذا عملها فأنا أكتبها بعشر      . حسنة ما مل يعمل   
رب ذاك  : قالت املالئكـة  " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ". فإذا عملها فأنا أكتبها له مبثلها     . يعملها

 تكتب   تكتب   تكتب   تكتب  باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة ملباب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة ملباب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة ملباب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل) ) ) ) 59 ( ( ( (
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وإن تركها فاكتبوها   . فإن عملها فاكتبوها له مبثلها    . ارقبوه: فقال) وهو أبصر به  (عبدك يريد أن يعمل سيئة      
إذا أحسن أحدكم إسالمه فكـل      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ". إمنا تركها من جراي   .  حسنة له

  ".وكل سيئة تكتب مبثلها حىت يلقى اهللا. حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف
هريرة؛ حدثنا أبو خالد األمحر، عن هشام ، عن ابن سريين، عن أيب . وحدثنا أبو كريب  ) 130 (- 206
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال 

. ومن هم حبسنة فعملها كتبت له عشرا إىل سبعمائة ضعف           . من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة         " 
  " : وإن عملها كتبت . ،مل تكتب  ومن هم بسيئة فلم يعملها

حدثنا أبـو رجـاء     . ثمانحدثنا عبدالوارث، عن اجلعد أيب ع     . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 131 (- 207
  :العطاردي، عن ابن عباس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل؛ قال

.  هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة         نفم. مث بني ذلك  . إن اهللا كتب احلسنات والسيئات     "
وإن هم  . سنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية      وإن هم ا فعملها كتبها اهللا عز وجل عنده عشر ح          

  ".وإن هم ا فعملها، كتبها اهللا سيئة واحدة. بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة
حدثنا جعفر بن سليمان، عن اجلعد أيب عثمان، يف هذا اإلسناد،           . ىيحيوحدثنا حيىي بن    ) 131 (- 208

  ". وال يهلك على اهللا إال هالك. ها اهللاوحما" وزاد. مبعىن حديث عبدالوارث
جـاء  : حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قال           . حدثين زهري بن حرب   ) 132 (- 209

  :ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألوه
ذاك صـريح   " قـال . نعـم : قالوا" وقد وجدمتوه؟ : "قال. أن يتكلم به  إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا         

  ".اإلميان
ح وحدثين حممد بن عمرو بن      . حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة     . وحدثنا حممد بن بشار   ) 132 (- 210

كالمها عن األعمش،   . حدثنا أبو اجلواب، عن عمار بن زريق      : جبلة بن أيب رواد وأبو بكر بن إسحاق، قاال        
  .  صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديثعن أيب

        باب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدهاباب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدهاباب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدهاباب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها) ) ) ) 60((((
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حدثين علي بن عثام، عن سعري بن اخلمـس، عـن       .  الصفار بحدثنا يوسف بن يعقو   ) 133( - 211
  :مغرية، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا؛ قال

  ".تلك حمض اإلميان: "قال. سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوسوسة 
حدثنا سفيان، عـن    : قاال) واللفظ هلارون ( حدثنا هارون بن معروف وحممد بن عباد         )134 (- 212

  : بيه، عن أيب هريرة؛ قالأهشام، عن 
هذا، خلق اهللا اخللق، فمن خلـق       : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".اهللاآمنت ب: اهللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل
حدثنا أبو سعيد املؤدب، عن هشام بـن        . حدثنا أبو النضر  . وحدثنا حممود بن غيالن   ) 134 (- 213

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. عروة، ذا اإلسناد
وزاد . مث ذكـر مبثلـه    " اهللا: من خلق السماء؟ من خلق األرض ؟ فيقـول        : يأيت الشيطان أحدكم فيقول    "
  ".لهسور"

حدثنا يعقوب بن : قال زهري. مجيعا عن يعقوب. حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد) 134( - 214 
  : أخربين عروة بن الزبري؛ أن أبا هريرة قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال. إبراهيم

 من  :حىت يقول له   من خلق كذا وكذا؟   : يأيت الشيطان أحدكم فيقول   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته

. حدثين عقيل بن خالد   : قال. حدثين أيب، عن جدي   : حدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث قال      ) 134 (
  : أخربين عروة بن الزبري أن أبا هريرة قال: قال ابن شهاب: قال

مثل حديث ابـن    " من خلق كذا وكذا؟   : قولالعبد الشيطان في   يأيت" ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ق
  .أخي ابن شهاب

حدثين أيب عن جدي، عن أيوب، عن حممد بن         : قال. حدثين عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 135 (- 215
  :سريين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

قال، وهو آخذ بيد رجل     ".  اهللا؟ فمن خلق .  خلقنا هذا اهللا : الزال الناس يسألونكم عن العلم، حىت يقولوا       "
  .سألين واحد وهذا الثاين: أو قال. قد سألين اثنان وهذا الثالث. صدق اهللا ورسوله: فقال
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: حدثنا إمساعيل، وهو ابن علية، عن أيوب، عن حممد؛ قال         : حدثنيه زهري بن حرب ويعقوب الدورقي قاال      و
 غري أنه مل يذكر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف             . حديث عبدالوارث  لال يزال الناس، مبث   " قال أبو هريرة  

  .صدق اهللا ورسوله: ولكن قد قال يف آخر احلديث. اإلسناد
. حدثنا حيىي . حدثنا عكرمة، وهو ابن عمار    . حدثنا النضر بن حممد   . وحدثين عبداهللا بن الرومي   ) 135 (

  : حدثنا أبو سلمة، عن أيب هريرة؛ قال
فمن خلـق   . هذا اهللا : ال يزال يسألونك، يا أبا هريرة، حىت يقولوا       " يه وسلم  اهللا عل  ىقال يل رسول اهللا صل     

فمن خلق اهللا ؟    . هذا اهللا   ! يا أبا هريرة  : فقالوا  . قال،فبينا أنا يف املسجد إذ جاءين ناس من األعراب          " اهللا؟
  .صدق خليلي. قوموا. قوموا: مث قال. قال ، فأخذ حصى بكفه فرماهم

حدثنا يزيد بـن    . حدثنا جعفر بن برقان   . حدثنا كثري بن هشام   . مد بن حامت  حدثين حم ) 135 (- 216
  :مسعت أبا هريرة يقول: األصم، قال

فمـن  . اهللا خلق كل شئ   : ليسألنكم الناس عن كل شيء حىت يقولوا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".خلقه؟
نا حممد بن فضيل، عن خمتار بن فلفل،        حدث. رميضحدثنا عبداهللا بن عامر بن زرارة احل      ) 136 (- 217

  عن أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. هذا اهللا خلق اخللـق    : ما كذا؟ ما كذا؟ حىت يقولوا     : إن أمتك ال يزالون يقولون    : قال اهللا عز وجل   : "قال 

  ".فمن خلق اهللا؟
حدثنا حسني بن علـي، عـن       . يب شيبة ح وحدثنا أبو بكر بن أ     . أخربنا جرير . دثناه إسحاق بن إبراهيم   ح

غري أن إسحاق مل يذكر     . كالمها عن املختار،عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث           . زائدة

  ".قال قال اهللا إن أمتك"
. مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . ن حجر حدثنا حيىي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي ب        ) 137 (- 218

أخربنا العالء، وهو ابن عبدالرمحن موىل احلرقة عن معبد بن          : قال. حدثنا إمساعيل بن جعفر   : قال ابن أيوب  
   أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبكعب السلمي، عن أخيه عبداهللا بن كعب، عن أ

        باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنارباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنارباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنارباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار) ) ) ) 61 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-82 

وإن : فقال له رجـل   " جب اهللا له النار، وحرم عليه اجلنة      من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أو       : "قال 
  ".وإن قضيبا من أراك: "كان شيئا يسري، يا رسول اهللا؟ قال

مجيعا عن أيب   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبداهللا           ) 137 (- 219
بداهللا بن كعب حيدث؛ أن أبا أمامة احلارثي أسامة، عن الوليد ابن كثري، عن حممد بن كعب؛ أنه مسع أخاه ع           

  . عليه وسلم، مبثلهحدثه؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا
حدثنا أبـو معاويـة   . ح وحدثنا ابن منري. حدثنا وكيع. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة    ) 138 (- 220
عمش عن أيب وائـل،     حدثنا األ . أخربنا وكيع ) واللفظ له   (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي       . ووكيع

  :عن عبداهللا، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
قـال،  "  حلف على ميني صرب يقتطع ا مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي اهللا وهو عليه غـضبان                  نم "

. صدق أبو عبـدالرمحن   : قال. كذا وكذا : ما حيدثكم أبو عبدالرمحن؟ قالوا    : فدخل األشعث ابن قيس فقال    
" هل لك بينة؟  : "قال. فخاصمته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      . كان بيين وبني رجل أرض باليمن     . لتيف نز 
من حلف على   " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عند ذلك        . إذن حيلف : قلت" فيمينه" قال. ال: فقلت

ن الـذين   إ{: فرتلـت " ميني صرب، يقتطع ا مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي اهللا وهو عليه غـضبان               
  .إىل آخر اآلية] 77ية آلا/ آل عمران/3[} يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال

: أخربنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا؛ قال         . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 138 (- 221
      ذكر حنو حديث األعمش   مث  . ا ماال هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان         من حلف على ميني يستحق .

  : غري أنه قال
شـاهداك أو  : "فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال   . كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر       

  ".ميينه
حدثنا سفيان عن جامع بن أيب رشيد، وعبدامللك بن أعني، . حدثنا ابن أيب عمر املكيو (138) - 222

  :بن مسعود يقولمسعت ا: مسعا شقيق بن سلمة يقول
من حلف على مال امرئ مسلم بغري حقه، لقي اهللا وهـو            : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

ن الذين  إ{:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مصداقه من كتاب اهللا         لمث قرأ علينا رسو   : قال عبداهللا " عليه غضبان 
  .إىل آخر اآلية] 77اآلية / آل عمران/ 3[} يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال
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حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم احلنفـي                ) 139 (- 223
  :حدثنا أبو األحوص عن مساك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: قالوا) واللفظ لقتيبة(
! يا رسـول اهللا   : فقال احلضرمي . جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم             

. هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حـق         : فقال الكندي . إن هذا قد غلبين على أرض يل كانت أليب        
يا رسول اهللا إن    : قال" فلك ميينه "قال  . ال: قال!" ألك بينة "سلم للحضرمي   وفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

فـانطلق  " ليس لك منه إال ذلك    : "فقال. يس يتورع من شيء   ول. الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه       
أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمـا، لـيلقني اهللا   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا أدبر   . ليحلف

  ".وهو عنه معرض
حدثنا : قال زهري . مجيعا عن ابن الوليد   . وحدثين زهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم      ) 139 (- 224
  :حدثنا أبو عوانة، عن عبدامللك بن عمري، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر؛ قال.  بن عبدامللكهشام

إن هذا انتـزى  : فقال أحدمها. ان يف أرضمفأتاه رجالن خيتص. كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
). مه ربيعة بن عبـدان    وخص. وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي     . (على أرضي، يا رسول اهللا، يف اجلاهلية      

قال، فلمـا قـام   " ليس لك إال ذاك: "قال. إذن يذهب ا: قال" ميينه"قال . ليس يل بينة: قال" بينتك"قال  
  :ليحلف، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ربيعة بن عيدان: قال إسحاق يف روايته" من اقتطع أرضا ظاملا، لقي اهللا وهو عليه غضبان "
حدثنا حممد بن جعفر،    ) يعين ابن خملد  (حدثنا خالد   . حدثين أبو كريب حممد بن العالء     ) 140 (- 225

  :قالعن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟       ! يا رسول اهللا  : القف. جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

: قـال " فأنت شـهيد "أرأيت إن قتلين؟ قال : قال" قاتله"أرأيت إن قاتلين؟ قال : قال" فال تعطه مالك "قال  
  ".هو يف النار"أرأيت إن قتلته؟ قال 

مهدر الدم يف حقه، مهدر الدم يف حقه، مهدر الدم يف حقه، مهدر الدم يف حقه،     ليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصدباب الدباب الدباب الدباب الد) ) ) ) 62 ( ( ( (
        وإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيدوإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيدوإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيدوإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
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لفـاظهم  أو. ن علي احللواين، وإسحاق بن منصور، وحممد بن رافـع         حدثين احلسن ب  ) 141 (- 226
أخربين سـليمان   : أخربنا ابن جريج، قال   . عبدالرزاق) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (متقاربة  

األحول؛ أن ثابتا موىل عمر بن عبدالرمحن أخربه؛ أنه ملا كان بني عبداهللا بن عمرو وبني عنبـسة بـن أيب                     
فقال عبداهللا بن   . فركب خالد بن العاص إىل عبداهللا بن عمرو، فوعظه خالد         : تيسروا للقتال . ا كان سفيان م 

  :أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عمرو
  ".من قتل دون ماله فهو شهيد "
. اصـم حدثنا أبـو ع   . ح وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي     . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثنيه حممد بن حامت    

  .كالمها عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله
يداهللا بـن زيـاد     بعاد ع : حدثنا أبو األشهب، عن احلسن قال     . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 142 (- 227

سول اهللا صلى اهللا    إين حمدثك حديثا مسعته من ر     : قال معقل . معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي مات فيه        
  :إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. لو علمت أن يل حياة ما حدثتك. عليه وسلم

  ".ما من عبد يسترعيه اهللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته، إال حرم اهللا عليه اجلنة "
  :سن؛ قالأخربنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن احل. دثنا حيىي بن حيىيح) 142) - 228

إن . إين حمدثك حديثا مل أكن حدثتكه     : فسأله فقال . دخل عبيداهللا بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع          
ال يسترعي اهللا عبدا رعية، ميوت حني ميوت وهو غاش هلا، إال حـرم              : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      

  .ما حدثتك، أو مل أكن ألحدثك: أال كنت حدثتين هذا قبل اليوم؟ قال: قال"  عليه اجلنةاهللا
: حدثنا حسني، يعين اجلعفي، عن زائدة، عن هشام؛ قـال . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 142 (- 229

  : حلسناقال 
إين سأحدثك حديثا مسعتـه مـن       : فقال له معقل  . فجاء عبيداهللا بن زياد   . كنا عند معقل بن يسار نعوده      

  .عىن حديثهمامث ذكر مب. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا، وقـال   : قال إسحاق (وحدثنا أبو غسان املسمعي، وحممد بن املثىن، وإسحاق بن إبراهيم           ) 142(

حدثين أيب عن قتادة، عن أيب املليح؛ أن عبيداهللا بن زياد عاد معقـل              : قال. معاذ بن هشام  ) احدثن: اآلخران

        ....باب استحقاق الوايل، الغاش لرعيته، النارباب استحقاق الوايل، الغاش لرعيته، النارباب استحقاق الوايل، الغاش لرعيته، النارباب استحقاق الوايل، الغاش لرعيته، النار) ) ) ) 63 ( ( ( (
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مسعت رسـول اهللا    . أين يف املوت مل أحدثك به     إين حمدثك حبديث لوال     : فقال له معقل  . بن يسار يف مرضه   
  :صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ال مل يدخل معهم اجلنةإما من أمري يلي أمر املسلمني، مث ال جيهد هلم وينصح  "
ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو . أبو معاوية ووكيع حدثنا  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 143 (- 230

عليه وسلم حـديثني     حدثنا رسول اهللا صلى اهللا    : معاوية عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة؛ قال         
  :حدثنا. قد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر

مث حـدثنا   ". السنةفعلموا من القرآن وعلموا من      . مث نزل القرآن  . أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال       "
  :عن رفع األمانة قال

. قبض األمانة من قلبه   تمث ينام النومة ف   . فيظل أثرها مثل الوكت   . ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه       "
مث أخـذ حـصى     (فنفط فتراه منتربا وليس فيه شيء       . كجمر دحرجته على رجلك   . فيظل أثرها مثل احملل   
إن يف بين فالن رجـال      : ال يكاد أحد يؤدي األمانة حىت يقال      . يتبايعونفيصبح الناس   ) فدحرجه على رجله  

  ".وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان! ما أعقله! ما أظرفه! ما أجلده: حىت يقال للرجل. أمينا
 ولئن كان نصرانيا أو يهوديـا . لئن كان مسلما لريدنه علي دينه. لقد أيت علي زمان وما أبايل أيكم بايعت      و

  .وأما اليوم فما كنت ألبايع منكم إال فالنا وفالنا. لريدنه على ساعيه
مجيعـا عـن    . دثنا عيسى بن يونس   ح. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أيب ووكيع  . حدثنا ابن منري  و

  .األعمش، ذا اإلسناد، مثله
حدثنا أبو خالد، يعين سليمان بن حيان، عن سعد بن          . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 144 (- 231

أيكم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر         : فقال. د عمر نكنا ع : طارق، عن ربعي، عن حذيفة؛ قال     
  : قال. أجل: ه؟ قالوالعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وجار: فقال. حنن مسعناه: الفنت؟ فقال قوم

        باب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوبباب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوبباب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوبباب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوب) ) ) ) 64 ( ( ( (

        ينينينينباب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بني املسجدباب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بني املسجدباب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بني املسجدباب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بني املسجد) ) ) ) 65 ( ( ( (
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ولكن أيكم مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكر الفنت اليت متـوج             . تلك تكفرها الصالة والصيام والصدقة     
مسعت رسـول اهللا    : قال حذيفة ! أنت، هللا أبوك  : قال. أنا: فقلت. فأسكت القوم : ل حذيفة اق. موج البحر 

  :صلى اهللا عليه وسلم يقول
وأي قلب أنكرها . فأي قلب أشرا نكت فيه نكتة سوداء. ب كاحلصري عودا عوداتعرض الفنت على القلو  "

فال تضره فتنة ما دامت الـسماوات       . حىت تصري على قلبني، على أبيض مثل الصفا       . نكت فيه نكتة بيضاء   
  ".إال ما أشرب من مراه. واآلخر أسود مربادا، كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا. واألرض

فلو أنه فتح ! أكسرا، ال أبا لك: قال عمر. وحدثته؛ أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر      : ال حذيفة ق
  .حديثا ليس باألغاليط. وحدثته؛ أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت. بل يكسر. ال: قلت. لعله كان يعاد

فمـا  : قال، قلـت  . بياض يف سواد  شدة ال : ما أسود مربادا؟ قال   ! يا أبا مالك  : فقلت لسعد : ال أبو خالد  ق
  .منكوسا: الكوز جمخيا؟ قال

ملا قدم : حدثنا أبو مالك األشجعي، عن ربعي؛ قال .حدثنا مروان الفزاري . وحدثين ابن أيب عمر   ) 144 (
أيكم حيفظ  : إن أمري املؤمنني أمس ملا جلست إليه سأل أصحابه        : فقال. حذيفة من عند عمر، جلس فحدثنا     

ومل يذكر تفـسري أيب     . لى اهللا عليه وسلم يف الفنت؟ وساق احلديث مبثل حديث أيب خالد           قول رسول اهللا ص   
  ".مربادا جمخيا"مالك لقوله 

حدثنا حممـد بـن أيب   : قالوا. م وحدثين حممد بن املثىن، وعمرو بن علي، وعقبة بن مكرم العمى )144 (
من حيدثنا،  : عن حذيفة؛ أن عمر قال    عدي عن سليمان التيمي، عن نعيم بن أيب هند، عن ربعي بن حراش،              

. أنـا : ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة؟ قال حذيفـة            ) وفيهم حذيفة (أيكم حيدثنا   : أو قال 
حدثتـه حـديثا لـيس    : قال حذيفة: ل يف احلديثاوق. وساق احلديث كنحو حديث أيب مالك عن ربعي     

  .اهللا عليه وسلميعين أنه عن رسول اهللا صلى : وقال. باألغاليط
حـدثنا  : قال ابن عباد  . مجيعا عن مروان الفزاري   . حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 145 (- 232

  :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرقال : مروان عن يزيد، يعين ابن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛ قال
  ".ءفطوىب للغربا. بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا "
 عاصـم،   احدثن. حدثنا شبابة بن سوار   : وحدثين حممد بن رافع، والفضل بن سهل األعرج قاال        ) 146 (

  :وهو ابن حممد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".اوهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية يف جحره. إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ "
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ح . ن منري وأبو أسامة عن عبيداهللا بن عمر       بحدثنا عبداهللا   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 147 (- 233
حدثنا أيب حدثنا عبيداهللا، عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة؛               . وحدثنا ابن منري  

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".دينة كما تأرز احلية إىل جحرهاإن اإلميان ليأرز إىل امل "
أخربنا ثابت عن أنس؛ أن رسـول       . حدثنا محاد . حدثنا عفان . حدثين زهري بن حرب   ) 148 (- 234

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".اهللا، اهللا: ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض "
 صـلى اهللا    قال رسول اهللا  : أخربنا معمر عن ثابت، عن أنس، قال      . عبدالرزاقأخربنا  . دثنا عبد بن محيد   ح

  :عليه وسلم

  ".اهللا، اهللا: ال تقوم الساعة على أحد يقول "
واللفـظ أليب   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبداهللا بن منري، وأبو كريـب               ) 149 (- 235
ا مع رسول اهللا صـلى اهللا       نك: حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن حذيفة؛ قال         : واقال) كريب

  :عليه وسلم فقال
أختاف علينا وحنن ما بـني      ! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال، فقلنا " أحصوا يل كم يلفظ اإلسالم     "

  :الستمائة إىل السبعمائة؟ قال
  .حىت جعل الرجل منا ال يصلي إال سرا. قال، فابتلينا" لعلكم أن تبتلوا. إنكم ال تدرون "

         الزمان الزمان الزمان الزمانررررباب ذهاب اإلميان آخباب ذهاب اإلميان آخباب ذهاب اإلميان آخباب ذهاب اإلميان آخ) ) ) ) 66 ( ( ( (

        باب االستسرار باإلميان للخائفباب االستسرار باإلميان للخائفباب االستسرار باإلميان للخائفباب االستسرار باإلميان للخائف) ) ) ) 67 ( ( ( (
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قسم : حدثنا سفيان عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ قال          . حدثنا ابن أيب عمر   ) 150 (- 236
فقال النيب صلى اهللا عليه     . أعط فالنا فإنه مؤمن   ! يا رسول اهللا  : فقلت. سمارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق      

إين ألعطي الرجل وغريه أحـب إيل       "مث قال   " أو مسلم "ويرددها على ثالثا    . ا ثالثا أقوهل" أو مسلم "وسلم  
  ".خمافة أن يكبه اهللا يف النار. منه

حدثنا ابن أخي ابن شـهاب عـن        . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 150 (- 237
أخربين عامر ابن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه سعد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطـى                   : عمه؛ قال 

وهـو  . فترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم مـن مل يعطـه            : قال سعد . مهوسعد جالس في  . رهطا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  إين ألراه مؤمنا   ما لك عن فالن؟ فواهللا    ! يا رسول اهللا  : فقلت. أعجبهم إيل 

فواهللا . ما لك عن فالن   ! يا رسول اهللا  : فقلت. مث غلبين ما أعلم منه    . قال، فسكت قليال  " أو مسلما "وسلم  
مث غلبين ما علمـت     . قال، فسكت قليال  " أو مسلما "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . إين ألراه مؤمنا  

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ما لك عن فالن، فواهللا إين ألراه مؤمنا! رسول اهللايا : فقلت. منه
  ".ن يكب يف النار على وجههأخشية . إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه. أو مسلما "
) وهو ابن إبراهيم بن سـعد     (حدثنا يعقوب   : حدثنا احلسن بن علي احللواين، وعبد بن محيد قاال        ) 150 (

  : حدثين عامر بن سعد، عن أبيه سعد؛ أنه قال: حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب؛ قال
. مبثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه       . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم         سأعطى ر  

  ما لك عن فالن؟: فقلت. وزاد فقمت إىل رسول اهللا فساررته
: حدثنا أيب عن صاحل، عن إمساعيل بن حممـد؛ قـال          . دثنا يعقوب ح. وحدثنا احلسن احللواين  ) 150 (م

فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده بني عنقـي           :  يف حديثه  لفقا. مسعت حممد بن سعد حيدث هذا     
  ".إين ألعطي الرجل! أقتاال؟ أي سعد"مث قال . وكتفي

عفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري دليل عفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري دليل عفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري دليل عفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري دليل ضضضضباب تألف قلب من خياف على إميانه لباب تألف قلب من خياف على إميانه لباب تألف قلب من خياف على إميانه لباب تألف قلب من خياف على إميانه ل) ) ) ) 68((((
        قاطعقاطعقاطعقاطع
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أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن أيب         . أخربنا ابن وهب  .  حرملة بن حيىي   وحدثين) 151 (- 238
  :يد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعسلمة بن عبدالرمحن، وس

أولو تؤمن؟  : رب أرين كيف حتي املوتى؟ قال     : حنن أحق بالشك من إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم إذ قال           "
  :قال". ولكن ليطمئن قليب. بلى: قال
ولو لبثت يف السجن طول لبـث يوسـف ألجبـت           . لقد كان يأوي إىل ركن شديد     . ويرحم اهللا لوطا   "

  ".الداعي
 حدثنا جويرية عـن مالـك، عـن    . وحدثين به، إن شاء اهللا، عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي          ) 151 (

هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثـل          الزهري؛ أن سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه، عن أيب           
  .مث قرأ هذه اآلية حىت جازها: قال". ولكن ليطمئن قليب"ويف حديث مالك . حديث يونس عن الزهري

كرواية . حدثنا أبو أويس، عن الزهري    . م بن سعد  يحدثين يعقوب يعين ابن إبراه    : دثناه عبد بن محيد قال    ح

  .ه اآلية حىت أجنزهامث قرأ هذ: وقال. مالك بإسناده
ن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن         بحدثنا ليث عن سعيد     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 152 (- 239

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وإمنا كان الذي أوتيـت وحيـا       .  إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر          ما من األنبياء من نيب     "

  ".فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أوحى اهللا إيل
وأخربين عمرو؛ أن أبـا يـونس       : قال. أخربنا ابن وهب  . علىحدثين يونس بن عبداأل   ) 153 (– 240

  :ليه وسلم؛ أنه قالحدثه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا ع
ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالـذي  ! والذي نفسي حممد بيده    "

  ".أرسلت به، إال كان من أصحاب النار

        باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلةباب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلةباب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلةباب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة) ) ) ) 69 ( ( ( (

باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل ) ) ) ) 70((((
        مبلةمبلةمبلةمبلة
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رأيت : أخربنا هشيم عن صاحل بن صاحل اهلمداين، عن الشعيب؛ قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 154 (- 241
إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون، يف الرجـل،    ! يا أبا عمرو  :  سأل الشعيب فقال   رجال من أهل خراسان   
 أبيـه؛ أن    نحدثين أبو بردة بن أيب موسى، ع      : فقال الشعيب . فهو كالراكب بدنته  : إذا أعتق أمته مث تزوجها    

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
نبيه وأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فـآمن بـه   رجل من أهل الكتاب آمن ب   : ثالثة يؤتون أجرهم مرتني    "

ورجل كانت له أمـة     . وعبد مملوك أدى حق اهللا تعاىل وحق سيده، فله أجران         . واتبعه وصدقه، فله أجران   
: مث قال الشعيب للخراساين   ". مث أعتقها وتزوجها، فله أجران    . ا فأحسن أدا  دمث أ . فغذاها فأحسن غذاءها  

  .ء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إىل املدينةخذ هذا احلديث بغري شي
ح وحـدثنا  . حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن أيب عمر . حدثنا عبدة بن سليمان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     و

  .كلهم عن صاحل بن صاحل، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا شعبة. نا أيبثحد. عبيداهللا بن معاذ
أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 155 (- 242

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة يقولرشهاب، عن ابن املسيب؛ أنه مسع أبا هري
فيكـسر  . اهللا عليه وسلم حكمـا مقـسطا      ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي صلى        ! والذي نفسي بيده   "

  ".الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد
ح . حدثنا سفيان بن عيينـة    : قالوا. حدثناه عبداألعلى بن محاد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب           و

نا حسن احللواين وعبد بن محيد،      ح وحدث . حدثين يونس : أخربنا ابن وهب؛ قال   . وحدثنيه حرملة بن حيىي   
ويف رواية ابن عيينة    . كلهم عن الزهري ذا اإلسناد    . حدثنا أيب عن صاحل   . عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد     

ويف حديث صاحل   ". إماما مقسطا "ومل يذكر   " حكما عادال "ويف رواية يونس    ". إماما مقسطا وحكما عدال   "
وحىت تكون السجدة الواحدة خريا من الدنيا وما        " من الزيادة    ويف حديثه، . كما قال الليث  " حكما مقسطا "

  ".فيها
آيـة  / النـساء /4[} إن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موتـه و{: اقرؤوا إن شئتم  :  يقول أبو هريرة   مث

  .اآلية] 159

        ا بشريعة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلما بشريعة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلما بشريعة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلما بشريعة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلمباب نزول عيسى بن مرمي حاكمباب نزول عيسى بن مرمي حاكمباب نزول عيسى بن مرمي حاكمباب نزول عيسى بن مرمي حاكم) ) ) ) 71 ( ( ( (
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 حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن عطاء بن ميناء، عن أيب            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 155 (- 243
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ريرة؛ أنه قاله
ولتتركن القالص  . ولضعن اجلزية . وليقتلن اخلرتير . فليكسرن الصليب . ليرتلن ابن مرمي حكما عادال    ! واهللا "

  ".إىل املال فال يقبله أحد) وليدعون(وليدعون . ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد. فال يسعى عليها
أخربين : يونس عن ابن شهاب؛ قال     أخربين. أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 155 (- 244

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نافع، موىل أيب قتادة األنصاري؛ أن أبا هريرة قال
  ".كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم، وإمامكم منكم؟ "

حدثنا ابن أخي ابن شـهاب عـن   .  إبراهيمحدثنا يعقوب بن . وحدثين حممد بن حامت   ) 155 (- 245
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : أخربين نافع موىل أيب قتادة األنصاري؛ أنه مسع أبا هريرة يقول           :قال. عمه

  :وسلم
  ".كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وأمكم؟ "

ن ابن شهاب،   حدثنا ابن أيب ذئب ع    . حدثين الوليد بن مسلم   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 155 (- 246
  :عن نافع، موىل أيب قتادة، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إن األوزاعي حدثنا عن الزهري،     : فقلت البن أيب ذئب   " كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي فأمكم منكم؟         "
: قـال . ختـربين : لتتدري ما أمكم منكم؟ ق : قال ابن أيب ذئب   " وإمامكم منكم "عن نافع، عن أيب هريرة      

  . وسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلمفأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعاىل
حدثنا حجاج  : حدثنا الوليد بن شجاع، وهارون بن عبداهللا، وحجاج بن الشاعر قالوا          ) 156 (- 247

 صـلى   مسعت النيب : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        : قال. عن ابن جريج  ) وهو ابن حممد  (
  :اهللا عليه وسلم يقول

قال، فيرتل عيسى بن مرمي صـلى اهللا        . أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة        ال تزال طائفة من    "
  ".تكرمة اهللا هذه األمة. إن بعضكم على بعض أمراء. ال: فيقول. تعال صل لنا: عليه وسلم فيقول أمريهم
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يعنـون  (حدثنا إمساعيل : قالوا. ة بن سعيد، وعلي بن حجربحدثنا حيىي بن أيوب، وقتي) 157( - 248
، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             )وهو ابن عبدالرمحن  (، عن العالء    )ابن جعفر 

  :قال
يومئذ ف{.  مغرا آمن الناس كلهم أمجعون     فإذا طلعت من  . ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا        "

  ].158اآلية / األنعام/6". [}نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا ال ينفع
. ح وحدثين زهري بن حـرب     . حدثنا ابن فضيل  : قالوا. بدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وأبو كري         ح

. لقعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            كالمها عن عمارة بن ا    . حدثنا جرير 
حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عبداهللا بن ذكوان، عن عبدالرمحن            . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      

حدثنا . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا حممد بن رافع    . األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         
مبثل حديث العالء عن أبيه، عن أيب       . مر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             مع

  .هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنيه زهـري  . حدثنا وكيع: قاال.  بن حربوحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري    ) 158 (- 249

ح وحدثنا أبو كريب حممد بـن  . يعا عن فضيل بن غزوانمج. حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق . بن حرب 
قال رسول اهللا صلى اهللا     : حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛ قال           ). واللفظ له (العالء  

  :عليه وسلم
طلوع الشمس من   :  ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا             الثالث إذا خرجن،     "
  ".ودابة األرض. والدجال. غرام

  : قال ابن أيوب. مجيعا عن ابن علية. حدثنا حيىي بن أيوب، وإسحاق بن إبراهيم) 159 (- 250
  عن أبيه، عن أيب ذر؛ ) ما أعلميمسعه ف(حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي . حدثنا ابن علية 
قـال  . اهللا ورسوله أعلم  : قالوا"  تذهب هذه الشمس؟   أتدرون أين "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوما          
. ارتفعـي : فال تزال كذلك حىت يقال هلا     . فتخر ساجدة . إن هذه الشمس جتري حىت تنتهي حتت العرش       "

.  جتري حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك، حتت العـرش         مث. فتصبح طالعة من مطلعها   . ارجعي من حيث جئت   
فتصبح طالعة مـن    . ارجعي من حيث جئت فترجع    . ارتفعي:  هلا وال تزال كذلك حىت يقال    . فتخر ساجدة 

        ه اإلميانه اإلميانه اإلميانه اإلميانباب بيان الزمن الذي ال يقبل فيباب بيان الزمن الذي ال يقبل فيباب بيان الزمن الذي ال يقبل فيباب بيان الزمن الذي ال يقبل في) ) ) ) 72 ( ( ( (
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. ارتفعي: فيقال هلا . مث جتري ال يستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك، حتت العرش             . مطلعها
أتدرون مـىت   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ". فتصبح طالعة من مغرا   . أصبحي طالعة من مغربك   

آيـة  / األنعام/6" [}ني ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا              ح{ذاكم؟ ذاك   
158.[  

ـ     ) يعين ابن عبداهللا  (أخربنا خالد   . وحدثين عبداحلميد بن بيان الواسطي    ) 159( اهيم رعن يونس، عـن إب
  التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال،

  .مبثل معىن حديث ابن علية"  أين تذهب هذه الشمس؟أتدرون" يوما 
حـدثنا  . حدثنا أبو معاوية  : قاال) واللفظ أليب كريب  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 159(

  :أيب ذر؛ قال األعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن
هل تدري أين ! يا أبا ذر"ال فلما غابت الشمس ق. دخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس     

وكأا قـد  . فيؤذن هلا. فإا تذهب فتستأذن يف السجود  "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قلت: قال" تذهب هذه؟ 
  ".فتطلع من مغرا. ارجعي من حيث جئت: قيل هلا

  .وذلك مستقر هلا: ال، مث قراءة عبداهللاق
: أخربنـا وقـال األشـج     : قال إسحاق  (حدثنا أبو سعيد األشج وإسحاق بن إبراهيم      ) 159 (- 251
  :حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر؛ قال. وكيع) حدثتا

-اآليـة /يس/ 36 [؟}الشمس جتري ملستقر هلاو{: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل  

  ".مستقرها حتت العرش"قال ] 38
أخربين : قال. أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن سرح         ) 160 (- 252

  :قال. يونس عن ابن شهاب
كان أول ما بدئ به     :  عليه وسلم أخربته؛ أا قالت     هللاحدثين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى ا          

فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلـق  . من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
قبـل أن   . الليايل أوالت العدد  ) وهو التعبد . (فكان خيلو بغار حراء يتحنث فيه     . مث حبب إليه اخلالء   . الصبح

        ى اهللا عليه وسلمى اهللا عليه وسلمى اهللا عليه وسلمى اهللا عليه وسلمباب بدء الوحي إىل رسول اهللا صلباب بدء الوحي إىل رسول اهللا صلباب بدء الوحي إىل رسول اهللا صلباب بدء الوحي إىل رسول اهللا صل) ) ) ) 73((((
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 يف غار   حىت فجئه احلق وهو   . ملثلها] فيتزود؟؟[مث يرجع إىل خدجية فستزود      . ويتزود لذلك . يرجع إىل أهله  
مث . قال، فأخذين فغطين حىت بلـغ مـين اجلهـد   " ما أنا بقارئ  : "قال قلت . اقرأ: فجاءه امللك فقال  . حراء

: مث أرسلين فقال  . قال فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد       . ما أنا بقارئ  : قال قلت . اقرأ: أرسلين فقال 
قرأ باسم ربك الذي    ا{: مث أرسلين فقال  . غ مين اجلهد  ما أنا بقارئ فأخذين فغطين الثالثة حىت بل       : فقلت. اقرأ

/ العلق/96[} علم اإلنسان ما مل يعلم    . الذي علم بالقلم  . خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم      . خلق
زملوين "اهللا عليه وسلم ترجف بوادره حىت دخل على خدجية فقال            فرجع ا رسول اهللا صلى    ] 5-1-اآلية

لقد خشيت "قال  . وأخربها اخلرب " ما يل ! أي خدجية " مث قال خلدجية  . هب عنه الروع  فزملوه حىت ذ  "  زملوين
إنك لتصل الـرحم وتـصدق      ! واهللا. ال خيزيك اهللا أبدا   ! فواهللا. أبشر. كال: قالت له خدجية  " على نفسي 

فانطلقت به خدجيـة    . احلديث، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق          
وكان امرأ تنـصر يف     . وهو ابن عم خدجية، أخي أبيها     .  أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى          حىت

وكان شيخا كبريا   . وكان يكتب الكتاب العريب ويكتب من اإلجنيل بالعربية ما شاء اهللا أن يكتب            . اجلاهلية
مـاذا تـرى؟    !  ابن أخي  يا: قال ورقة بن نوفل   . امسع من ابن أخيك   ! أي عم : فقالت له خدجية  . قد عمي 

هذا الناموس الذي أنزل علـى موسـى       : فقال له ورقة  . فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رآه         
قال رسول اهللا صلى اهللا     . يا ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك      . يا ليتين فيها جذعا   . صلى اهللا عليه وسلم   

وإن يدركين يومك   .  مل يأت رجل قط مبا جئت به إال عوِدي         .نعم: قال ورقة " أَومخِرِجي هم؟ "عليه وسلم   
  ".أنصرك نصرا مؤزرا

  :قال الزهري: قال. أخربنا معمر. حدثنا عبدالرزاق. وحدثين حممد بن رافع) 159 (- 253
وسـاق  . أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي           : وأخربين عروة عن عائشة؛ أا قالت      

  :غري أنه قال. ثل حديث يونساحلديث مب
  .كيامسع من ابن أخ! أي ابن عم: قالت خدجية: وقال. فواهللا ال حيزنك اهللا أبدا 

حدثين عقيل بن : قال حدثين أيب عن جدي قال. وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث) 159 (- 254
  :مسعت عروة بن الزبري يقول: خالد قال ابن شهاب

واقتص احلديث مبثل حديث    . فرجع إىل خدجية يرجف فؤاده    : صلى اهللا عليه وسلم   قالت عائشة زوج النيب      
أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن             : من قوله . ماهومل يذكر أول حديث   . يونس ومعمر 
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 !أي ابن عـم   : وذكر قول خدجية  . ال خيزيك اهللا أبدا   ! فواهللا: وتابع يونس على قوله   . الوحي الرؤيا الصادقة  
  .امسع من ابن أخيك

: قال ابـن شـهاب    : قال. حدثين يونس : أخربنا ابن وهب قال   . وحدثين أبو الطاهر  ) 161 (- 255
وكان من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا        (أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابرا بن عبداهللا األنصاري           

  :قال. كان حيدث) عليه وسلم
فبينا أنا أمشي مسعـت     ) "قال يف حديثه  (و حيدث عن فترة الوحي      قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وه        

"  جاءين حبراء جالسا على كرسي بني الـسماء واألرض         يفإذا امللك الذ  . فرفعت رأسي . صوتا من السماء  
فأنزل اهللا  . فدثروين. زملوين زملوين : فرجعت فقلت . فجئثت منه فرقا  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

آيـة  / املدثر/74[} والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . وربك فكرب . قم فأنذر . ا أيها املدثر  ي{: تبارك وتعاىل 
  .مث تتابع الوحي: قال وهي األوثان] 1-5

حدثين عقيـل   : حدثين أيب عن جدي قال    :  بن شعيب بن الليث قال     كوحدثين عبداملل ) 161 (- 256
ربين جابر بن عبداهللا أنه مسع رسول اهللا صلى         أخ: مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن يقول     : عن ابن شهاب قال   
  :اهللا عليه وسلم يقول

 فرقـا حـىت     هفجثثت من "مث ذكر مثل حديث يونس غري أنه قال         " فبينا أنا أمشي  . مث فتر الوحي عين فترة     "
  .مث محي الوحي، بعد، وتتابع: قال. والرجز األوثان: قال، وقال أبو سلمة" هويت إىل األرض

  : حنو حديث يونس وقال. أخربنا معمر عن الزهري ذا اإلسناد. حدثنا عبدالرزاق.  رافعحدثين حممد بنو
) وهي األوثـان  . (ل أن تفرض الصالة   بق. }ا أيها املدثر إىل قوله الرجز فاهجر      ي{: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل    

  ".كما قال عقيل" فجثثت منه"وقال 
مسعـت حيـىي    : حدثنا األوزاعي قال  .  بن مسلم  حدثنا الوليد . وحدثنا زهري بن حرب   ) 161 (- 257
  : يقول

: سألت جابر بن عبداهللا   : أو اقرأ؟ فقال  : فقلت. يا أيها املدثر  : أي القرآن أنزل قبل؟ قال    : سألت أبا سلمة   
ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا       أحدثكم: أو أقرأ؟ قال جابر   : فقلت. يا أيها املدثر  : أي القرآن أنزل قبل؟ قال    

. فنوديـت . فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطـن الـوادي  . جاورت حبراء شهرا"قال . معليه وسل 
مث نوديـت   . فنظرت فلم أر أحـدا    . مث نوديت . فلم أر أحدا  . فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل      

 فأتيـت . فأخذتين رجفة شـديدة   ) يعين جربيل عليه السالم   (فإذا هو على العرش يف اهلواء       . فرفعت رأسي 
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وربـك  . قم فأنذر . ا أيها املدثر  ي{: فأنزل اهللا عز وجل   . فصبوا علي ماء  . فدثروين. دثروين: خدجية فقلت 
  ]4-1-آية/ املدثر/ 74" [}وثيابك فطهر. فكرب

نا علي بن املبارك، عن حيـىي بـن أيب   ربأخ. حدثنا عثمان بن عمر. حدثنا حممد بن املثىن (161) - 258
  وقال. كثري، ذا اإلسناد

  ".فإذا هو جالس على عرش بني السماء واألرض "
 بن مالك؛   سحدثنا ثابت البناين عن أن    . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 162 (- 259

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قال، فركبته  ) يضع حافره عند منتهى طرفه    . وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ودون البغل       (أتيت بالرباق    "

قال، مث دخلت املسجد فـصليت فيـه        . قال، فربطته باحللقة اليت يربط به األنبياء      . حىت أتيت بيت املقدس   
فقال جربيـل   . فاخترت اللنب . ءين جربيل عليه السالم بإناء من مخر وإناء من لنب         افج. مث خرجت . ركعتني

. جربيل: من أنت؟ قال: فاستفتح جربيل فقيل. مث عرج بنا إىل السماء. اخترت الفطرة: صلى اهللا عليه وسلم  
فرحـب يب   . فإذا أنا بآدم  . ففتح لنا . قد بعث إليه  : وقد بعث إليه؟ قال   : قيل. حممد: ومن معك؟ قال  : قيل

. جربيـل : من أنت؟ قال  : فقيل  . ح جربيل عليه السالم   فاستفت. مث عرج بنا إىل السماء الثانية     . ودعا يل خبري  
فإذا أنا بابين اخلالة عيـسى  . قد بعث إليه؟ ففتح لنا : وقد بعث إليه؟ قال   : قيل. حممد. ومن معك؟ قال  : قيل

فاستفتح . مث عرج يب إىل السماء الثالثة     . فرحبا ودعوا يل خبري   . بن مرمي وحيىي بن زكريا صلوات اهللا عليهما       
وقد بعـث   : قيل. حممد صلى اهللا عليه وسلم    : ومن معك؟ قال  . قيل. جربيل: قال. من أنت : قيلف. جربيل

. إذا هو قد أعطي شطر احلـسن      . فإذا أنا بيوسف صلى اهللا عليه وسلم      . ففتح لنا . قد بعث إليه  : إليه؟ قال 
: من هـذا؟ قـال    : لقي. فاستفتح جربيل عليه السالم   . مث عرج بنا إىل السماء الرابعة     . فرحب ودعا يل خبري   

. ففتح لنا فإذا أنا بـإدريس     . قد بعث إليه  : وقد بعث إليه؟ قال   : قال. حممد: ومن معك؟ قال  : قيل. جربيل
مث عـرج بنـا إىل      ] 57آية  / مرمي/19[} رفعناه مكانا عليا  و{: قال اهللا عز وجل   . فرحب ودعا يل خبري   

وقد بعث  : قيل. حممد: ومن معك؟ قال  : قيل  . جربيل: قيل من هذا؟ قال   . فاستفتح جربيل . السماء اخلامسة 
مث عرج إىل   . فرحب ودعا يل خبري   . فإذا أنا ارون صلى اهللا عليه وسلم      . ففتح لنا . وقد بعث إليه  : إليه؟ قال 

        باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات، وفرض الصلواتباب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات، وفرض الصلواتباب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات، وفرض الصلواتباب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات، وفرض الصلوات) ) ) ) 74 ( ( ( (
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. حممـد : ومن معك؟ قال  : قيل. جربيل:  قال ؟من هذا : قيل. فاستفتح جربيل عليه السالم   . السماء السادسة 
فرحـب ودعـا يل     . ففتح لنا فإذا أنا مبوسى صلى اهللا عليه وسلم        . قد بعث إليه  : وقد بعث إليه؟ قال   : قيل  
: ومن معك؟ قـال   : قيل  . جربيل: من هذا؟ قال  : فقيل. فاستفتح جربيل . مث عرج إىل السماء السابعة    . خبري

 مسندا ظهره  فإذا أنا بإبراهيم صلى اهللا عليه وسلم،      . ففتح لنا . قد بعث إليه  : وقد بعث إليه؟ قال   . قيل. حممد
مث ذهـب يب إىل الـسدرة       . وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه          . إىل البيت املعمور  

فمـا  . قال، فلما غشيها من أمر اهللا ما غشي تغريت     . وإذا  مثرها كالقالل   . وإن ورقها كآذان الفيلة   . املنتهى
ففرض علي مخسني صالة يف كل   .  إيلّ ما أوحى   فأوحى اهللا . أحد من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها        

. ما فرض ربك على أمتك؟ قلت مخسني صـالة        : فقال. فرتلت إىل موسى صلى اهللا عليه وسلم      . يوم وليلة 
. فإين قد بلوت بين إسرائيل وخـربم      . فإن أمتك ال يطيقون ذلك    . فاسأله التخفيف . ارجع إىل ربك  : قال

حطَّ : فرجعت إىل موسى فقلت   . فحطّ عين مخسا  . فف على أميت  خ! يا رب : قال، فرجعت إىل ريب فقلت    
قال، فلم أزل أرجع بني ريب      . إن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف         : قال. عين مخسا 

لكل صـالة   . إن مخس صلوات كل يوم وليلة     ! يا حممد : تبارك وتعاىل وبني موسى عليه السالم حىت قال       
فإن عملها كتبت له عشرا ومـن       . ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة       . صالةفذلك مخسون   . عشر

فرتلت حىت انتهيت إىل موسـى      : قال. فإن عملها كتبت سيئة واحدة    . هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب شيئا      
سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      . ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف    : فقال. صلى اهللا عليه وسلم فأخربته    

  ".قد رجعت إىل ريب حىت استحييت منه: فقلت
حدثنا . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا ز بن أسد   . حدثين عبداهللا بن هاشم العبدي    ) 161 (- 260

  :  بن مالك قالسثابت عن أن
 مث غسل مباء زمزم مث    . فشرح عن صدري  . أتيت فانطلقوا يب إىل زمزم    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".أنزلت
ت البناين عن أنس بن مالك؛      بحدثنا ثا . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 161 (- 261

فأخذه فصرعه  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل صلى اهللا عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان                
مث غسله يف طـست     . ان منك هذا حظ الشيط  : فقال. فاستخرج منه علقة  . فاستخرج القلب . فشق عن قلبه  

  :فقالوا) يعين ظئره(وجاء الغلمان يسعون إىل أمه . مث أعاده يف مكانه. مث ألمه. من ذهب مباء زمزم
  .وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره: قال أنس. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. إن حممدا قد قتل 
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. أخربين سليمان وهو ابن بالل    : قال. وهبحدثنا ابن   . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 162 (- 262
  : قال .  بن عبداهللا بن أيب منركحدثين شري: قال

مسعت أنس بن مالك حيدثنا عن ليلة أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة؛ أنه جـاءه                     
. يث ثابت البنـاين   وساق احلديث بقصته حنو حد    . وهو نائم يف املسجد احلرام    . ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه     

  . وزاد ونقص. وقدم فيه شيئا وأخر
أخربين يونس عن ابن شهاب،     : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 163 (- 263

  كان أبو ذر حيدث؛ : عن أنس بن مالك قال
.  عليـه وسـلم    فرتل جربيل صلى اهللا   . فرج سقف بييت وأنا مبكة    "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

. فأفرغها يف صـدري . ست من ذهب ممتلئ حكمة وإمياناطمث جاء ب. مث غسله من ماء زمزم  . ففرج صدري 
فلما جئنا السماء الدنيا قال جربيل عليه السالم خلازن السماء          . مث أخذ بيدي فعرج يب إىل السماء      . مث أطبقه 

معي حممد صلى اهللا عليـه      . نعم: أحد؟ قال هل معك   : قال. هذا جربيل : من هذا؟ قال  : قال. افتح: الدنيا
وعـن  . ففتح قال، فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن ميينه أسودة          . نعم: فأرسل إليه؟ قال  : قال. وسلم

مرحبا بالنيب الـصاحل    : قال فقال . وإذا نظر قبل مشاله بكى    . قال، فإذا نظر قبل ميينه ضحك     . يساره أسودة 
وهذه األسودة عن ميينه    . هذا آدم صلى اهللا عليه وسلم     : من هذا؟ قال  ! ا جربيل ي: قال قلت . واالبن الصاحل 

. فإذا نظر قبل ميينه ضحك    . واألسودة اليت عن مشاله أهل النار     . فأهل اليمني أهل اجلنة   . وعن مشاله نسم بنيه   
قال فقال لـه    . فتحا: فقال خلازا . قال مث عرج يب جربيل حىت أتى السماء الثانية        . وإذا نظر قبل مشاله بكى    

فذكر أنه وجـد يف الـسماوات آدم        : فقال أنس بن مالك   . ففتح. خازا مثل ما قال خازن السماء الدنيا      
غري أنه ذكر أنه قد   . ومل يثبت كيف منازهلم   . صلوات اهللا عليهم أمجعني   . وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم   

قال فلما مر جربيل ورسول اهللا صلى       . ماء السادسة وإبراهيم يف الس  . وجد آدم عليه السالم يف السماء الدنيا      
مـن  : قال مث مر فقلـت    . مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل    : اهللا عليه وسلم بإدريس صلوات اهللا عليه قال       

قال . مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل    : فقال. قال مث مررت مبوسى عليه السالم     . هذا إدريس : هذا؟ فقال 
: قلـت . مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل: فقال. قال مث مررت بعيسى. هذا موسى : من هذا؟ قال؟  : قلت

مرحبا بالنيب الصاحل واالبن    : فقال. مث مررت بإبراهيم عليه السالم    : قال. هذا عيسى بن مرمي   : من هذا؟ قال  
  .هذا إبراهيم: من هذا؟ قال: قال قلت. الصاحل
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اهللا  قال رسول اهللا صلى   : باس وأبا حبة األنصاري كانا يقوالن     وأخربين ابن حزم أن ابن ع     : ال ابن شهاب  ق
  ".مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم"عليه وسلم 

قال . ففرض اهللا على أميت مخسني صالة     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ال ابن حزم وأنس بن مالك     ق
فـرض  : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلـت       : سالمفرجعت بذلك حىت أمر مبوسى فقال موسى عليه ال        

قال فراجعت ريب   . فإن أمتك ال تطيق ذلك    . فراجع ربك : قال يل موسى عليه السالم    .  صالة عليهم مخسني 
. فإن أمتك ال تطيق ذلـك     . راجع ربك : قال. قال فرجعت إىل موسى عليه السالم فأخربته      . فوضع شطرها 

: فقـال . قال فرجعت إىل موسى   . ال يبدل القول لدي   . سونهي مخس وهي مخ   : فقال. قال فراجعت ريب  
فغشيها ألوان ال   . قال مث انطلق يب جربيل حىت نأيت سدرة املنتهى        . قد استحييت من ريب   : فقلت. راجع ربك 

  ".وإذا تراا املسك. مث أدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ: قال. أدري ما هي
.  حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالـك             .حدثنا حممد بن املثىن   ) 164 (- 264

  : قال )رجل عن قومه(عن مالك ابن صعصعة ) لعله قال(
أحد الثالثة : إذ مسعت قائال يقول . بينا أنا عند البيت بني النائم واليقظان      : "قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. فشرح صدري إىل كذا وكذا    . ب فيها من ماء زمزم    فأتيت بطست من ذه   . فأتيت فانطلق يب  . بني الرجلني 
مث أعيـد   . فغسل ماء زمـزم   . فاستخرج قليب ) هنإىل أسفل بط  : ما يعين؟ قال  : فقلت للذي معي  : قال قتادة (

يقع خطـوه   . فوق احلمار ودون البغل   . مث أتيت بدابة أبيض يقال له الرباق      . مث حشي إميانا وحكمة   . مكانه
. فاستفتح جربيل صلى اهللا عليه وسـلم      . مث انطلقنا حىت أتينا السماء الدنيا     . هفحملت علي . عند أقصى طرفه  

: وقد بعث إليه؟ قال   : قيل. حممد صلى اهللا عليه وسلم    : ومن معك؟ قال  : قيل. جربيل: من هذا؟ قال  : فقيل
وسـاق  . لمفأتينا على آدم صلى اهللا عليه وس      : قال. ولنعم ايء جاء  . مرحبا به : وقال. قال ففتح لنا  . نعم

ويف الرابعة  . ويف الثالثة يوسف  . وذكر أنه لقي يف السماء الثانية عيسى وحيىي عليهما السالم         . احلديث بقصته 
فأتيت . مث انطلقنا حىت انتهينا إىل السماء السادسة      : ويف اخلامسة هارون صلى اهللا عليهم وسلم قال       . إدريس

: فنودي. فلما جاوزته بكى  . ألخ صاحل والنيب الصاحل   مرحبا با : فقال. على موسى عليه السالم فسلمت عليه     
مث انطلقنا  : قال. يدخل من أمته اجلنة أكثر مما يدخل من أميت        . هذا غالم بعثته بعدي   ! رب: ما يبكيك؟ قال  

وحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وقال يف احلديث  " فأتيت على إبراهيم  . حىت انتهينا إىل السماء السابعة    
: ما هذه األار؟ قـال    ! يا جربيل : فقلت"بعة أار خيرج من أصلها ران ظاهران وران باطنان          أنه رأى أر  

يـا  : فقلـت . مث رفع يل البيت املعمور    . وأما الظاهران فالنيل والفرات   . أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة     
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إذا خرجوا منه مل يعودوا فيـه  . يدخله كل يوم سبعون ألف ملك  . هذا البيت املعمور  : ما هذا؟ قال  ! جربيل
أصاب . أصبت: فقيل. فاخترت اللنب . فعرضا علي . مث أتيت بإناءين أحدمها مخر واآلخر لنب      . آخر ما عليهم  

  .مث ذكر قصتها إىل آخر احلديث" مث فرضت على كل يوم مخسون صالة. أمتك على الفطرة. اهللا بك
حدثنا أنس بن . حدثين أيب عن قتادة: قال. بن هشامحدثنا معاذ . حدثين حممد بن املثىن ) 164 (- 265

فأتيت بطست  "وزاد فيه   . فذكر حنوه : م قال لمالك عن مالك بن صعصعة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس           
  ".مث ملئ حكمة وإميانا. فغسل مباء زمزم. فشق من النحر إىل مراق البطن. من ذهب ممتلئ حكمة وإميانا

حدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . رابن املثىن وابن بش   حدثين حممد   ) 165 (- 266
  :عن قتادة قال

ذكر رسـول اهللا  : قال) يعين ابن عباس (حدثين ابن عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم         : مسعت أبا العالية يقول    
عيسى جعد  : "لوقا". كأنه من رجال شنوءة   . موسى آدم طوال  : "صلى اهللا عليه وسلم حني أسري به فقال       

  .وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال" عمربو
حدثنا شيبان بن عبدالرمحن عن قتـادة،       . أخربنا يونس بن حممد   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 165 (- 267

  : قال)  عباسناب(حدثنا ابن عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم . عن أيب العالية
رجـل آدم  . ة أسري يب على موسى بن عمران عليه السالممررت ليل "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

سـبط  . إىل احلمرة والبيـاض   . ورأيت عيسى بن مرمي مربوع اخللق     . كأنه من رجال شنوءة   . طوال جعد 
/ 32[} ال تكن يف مرية من لقائه     ف {.يف آيات أراهن اهللا إياه    . وأري مالكا خازن النار، والدجال    ". الرأس

  ].23آية /السجدة
  . قتادة يفسرها أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد لقي موسى عليه السالمكان: الق

أخربنا داود بن أيب هند عن    . حدثنا هشيم : حدثنا أمحد بن حنبل وسريج بن يونس قاال       ) 166 (- 268
  أيب العالية، عن ابن عباس؛ 

قال . هذا وادي األزرق  : االوفق" أي واد هذا؟  "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بوادي األزرق فقال             
فقـال  . مث أيت على ثنية هرشى" كأين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا من الثنية وله جؤار إىل اهللا بالتلبية    "
كأين أنظر إىل يونس بن مىت عليه السالم على ناقة محراء جعدة عليه "قال . ثنية هرشى : قالوا" أي ثنية هذا؟  "

  .يعين ليفا: قال ابن حنبل يف حديثه". وهو يليب. بةخطام ناقته خل. جبة من صوف
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حدثنا ابن أيب عدي عن داود عن أيب العالية، عن ابن عباس؛            . وحدثين حممد بن املثىن   )  166 (- 269
  :قال

فقالوا وادي  " أي واد هذا؟  "فقال  . فمررنا بواد . سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني مكة واملدينة           
) ه شـيئا مل حيفظـه داود      رفذكر من لونه وشع   (كأين أنظر إىل موسى صلى اهللا عليه وسلم         "ل  فقا. األزرق

فقـال  . مث سرنا حىت أتينا على ثنية     "قال  " مارا ذا الوادي  . له جؤار إىل اهللا بالتلبية    . واضعا إصبعيه يف أذنيه   
. عليه جبـة صـوف    .  محراء كأين أنظر إىل يونس على ناقة     "فقال  . هرشى أو لفت  : قالوا" أي ثنية هذه ؟   "

  ".مارا ذا الوادي ملبيا. خطام ناقته ليف خلبة
  :يب عدي عن ابن عون، عن جماهد قالأحدثنا ابن . حدثين حممد بن املثىن) 166 (- 270

مل أمسعـه   : قال، فقال ابن عباس   . إنه مكتوب بني عينيه كافر    : فقال. فذكروا الدجال . كنا عند ابن عباس    
وأما موسى، فرجل آدم جعد على مجـل أمحـر          . أما إبراهيم، فانظروا إىل صاحبكم    "قال  ولكنه  . قال ذاك 

  ".يف الوادي يليب كأين أنظر إليه إذا احندر. خمطوم خبلبة
أخربنا الليـث عـن أيب      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 167 (-271

  :يه وسلم قالالزبري، عن جابر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عل
ورأيت عيسى بن مرمي عليـه      . كأنه من رجال شنوءة   . فإذا موسى ضرب من الرجال    . عرض على األنبياء   

فإذا أقرب مـن    . ورأيت إبراهيم صلوات اهللا عليه    . فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود        . السالم
". أقرب من رأيت به شـبها دحيـة  فإذا . ورأيت جربيل عليه السالم ) يعين نفسه (صاحبكم   رأيت به شبها  

  ".دحية بن خليفة) "ويف رواية ابن رمح(
وقـال  . حدثنا: قال ابن رافع. وتقاربا يف اللفظ(وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد       ) 168 (- 272

  :أخربنا معمر عن الزهري؛ قال. عبدالرزاق) أخربنا: عبد
حني أسري يب لقيت موسى     "يب صلى اهللا عليه وسلم      نقال ال : أخربين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ قال        

كأنه مـن   . رجل الرأس . مضطرب) حسبته قال (فإذا رجل   ) فنعته النيب صلى اهللا عليه وسلم     (عليه السالم   
" فإذا ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس      ) فنعته النيب صلى اهللا عليه وسلم     (قال، ولقيت عيسى    . رجال شنوءة 

قال، فأتيت بإناءين يف أحدمها لـنب  . وأنا أشبه ولده به. ت إبراهيم صلوات اهللا عليه قال، ورأي ) يعين محاما (
. أو أصبت الفطرة  . هديت الفطرة : فقال. فأخذت اللنب فشربته  . خذ أيهما شئت  : فقيل يل . ويف اآلخر مخر  

  ".أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتك
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قرأت على مالك، عن نافع، عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسـول            : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 169 (-273
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

له ملة كأحسن ما أنت راء      . فرأيت رجال آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال         . أراين ليلة عند الكعبة    "
: فـسألت . يطوف بالبيت )  على عواتق رجلني   أو(متكئا على رجلني    . قد رجلها فهي تقطر ماء    . من اللمم 

. كأا عنبـة طافيـة    . أعور العني اليمىن  . مث إذا أنا برجل جعد قطط     . هذا املسيح بن مرمي   : من هذا؟ فقيل  
  ".ملسيح الدجالاهذا : من هذا؟ فقيل: فسألت
بـن  وهو ا (عن موسى   ) يعين ابن عياض  (حدثنا أنس   . حدثنا حممد بن إسحاق املسييب    ) 169 (- 274

  :قال عبداهللا بن عمر: عن نافع قال) عقبة
إن اهللا تبارك وتعاىل    "فقال  . ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومان بني ظهراين الناس، املسيح الدجال             

وقال رسول اهللا صلى اهللا     : قال" كأن عينه عنبة طافية   . الدجال أعور عني اليمىن    أال أن املسيح  . ليس بأعور 
تضرب ملتـه   . فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال        .  الليلة يف املنام عند الكعبة     أراين"عليه وسلم   
. وهو بينهما يطـوف بالبيـت     . واضعا يديه على منكيب رجلني    . يقطر رأسه ماء  . رجل الشعر . بني منكبيه 

أشـبه مـن   ك. أعور عني اليمىن. ورأيت وراءه رجال جعدا قططا. املسيح بن مرمي: من هذا؟ فقالوا  : فقلت
هـذا  : من هذا؟ قـالوا : فقلت. يطوف بالبيت. واضعا يديه على منكيب رجلني. رأيت من الناس بابن قطن 

  ".املسيح الدجال
حدثنا حنظلة عن سامل، عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صـلى            . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 169 (-275

  :اهللا عليه وسلم قال
). يقطـر رأسـه    أو(يسكب رأسه   . واضعا يديه على رجلني   . رأسسبط ال . رأيت عند الكعبة رجال آدم     "

ورأيت وراءه رجال   ) ال ندري أي ذلك قال    (عيسى بن مرمي، أو املسيح بن مرمي        : من هذا؟ فقالوا  : فسألت
املـسيح  : من هـذا؟ فقـالوا    : فسألت. أشبه من رأيت به ابن قطن     . أعور العني اليمىن  . جعد الرأس . أمحر

  ".الدجال
عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن،        حدثنا ليث عن عقيل،   . حدثنا قتيبة بن سعيد    )170 (-276

  :عن جابر بن عبداهللا؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

        باب ذكر املسيح بن مرمي واملسيح الدجالباب ذكر املسيح بن مرمي واملسيح الدجالباب ذكر املسيح بن مرمي واملسيح الدجالباب ذكر املسيح بن مرمي واملسيح الدجال) ) ) ) 75 ( ( ( (
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  ".فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قمت يف احلجر فجال اهللا يل بيت املقدس. ملا كذبتين قريش "
أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب،       : قال. حدثنا ابن وهب  . ن حيىي حدثين حرملة ب  ) 171 (- 277

  :عن سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، عن أبيه؛ قال
فإذا رجـل آدم سـبط      . بينما أنا نائم رأيتين أطوف بالكعبة     "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
مث ذهبـت   . هذا ابن مرمي  : من هذا؟ قالوا  : قلت) أو يهراق رأسه ماء   (ينطف رأسه ماء    . بني رجلني . عرشال

: من هـذا؟ قـالوا    : قلت. كأن عينه عنبة طافية   . أعور العني . جعد الرأس . جسيم. ألتفت فإذا رجل أمحر   
  ".أقرب الناس به شبها ابن قطن. الدجال
) مةوهو ابن أيب سل   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثين زهري بن حرب   ) 172 (-278

  :ة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ قالمعن عبداهللا بن الفضل، عن أيب سل
فسألتين عن أشياء   . وقريش تسألين عن مسراي   . لقد رأيتين يف احلجر   : "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ق

ين عـن  ما يـسألو . قال فرفعه اهللا يل أنظر إليه. فكربت كربة ما كربت مثله قط. من بيت املقدس مل أثبتها  
فإذا رجل ضرب جعد كأنـه      . فإذا موسى قائم يصلي   .  يف مجاعة من األنبياء    ينوقد رأيت . شيء إال أنبأم به   
أقرب الناس به شبها عروة بـن مـسعود         . وإذا عيسى بن مرمي عليه السالم قائم يصلي       . من رجال شنوءة  

. فحانت الصالة فأممتهم  ) يعين نفسه (أشبه الناس به صاحبكم     . وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصلي     . الثقفي
فالتفـت إليـه فبـدأين      . هذا مالك صاحب النار فسلم عليـه      ! يا حممد : فلما فرغت من الصالة قال قائل     

  ".بالسالم
ح وحدثنا ابن   . حدثنا مالك بن مغول   . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 173 (-279

  :قال ابن منري. هم متقاربةظوألفا. مجيعا عن عبداهللا بن منري.  وزهري بن حربمنري
ملا أسـري   : حدثنا مالك بن مغول عن الزبري بن عدي، عن طلحة، عن مرة، عن عبداهللا؛ قال              . حدثنا أيب  

 ما يعرج   إليها ينتهي . وهي يف السماء السادسة   . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى          
ذ يغشى السدرة ما    إ{: قال. فيقبض منها . ما يهبط به من فوقها     وإليها ينتهي . فيقبض منها . به من األرض  

قال، فأعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . فراش من ذهب  : قال]. 16-اآلية/ النجم/53[} يغشي

        باب يف ذكر سدرة املنتهىباب يف ذكر سدرة املنتهىباب يف ذكر سدرة املنتهىباب يف ذكر سدرة املنتهى) ) ) ) 76 ( ( ( (
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يشرك باهللا مـن أمتـه شـيئا،        وغفر، ملن مل    . وأعطي خواتيم سورة البقرة   . أعطي الصلوات اخلمس  : ثالثا
  . املقحمات
  :حدثنا الشيباين قال) وهو ابن العوام(حدثنا عباد . وحدثين أبو الربيع الزهراين) 174 (- 280

: قـال ] 9-اآلية/ النجم/53[} كان قاب قوسني أو أدينف{: سألت زر بن حبيش عن قول اهللا عز وجل   
  . رأى جربيل له ستمائة جناحأخربين ابن مسعود؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حدثنا حفص بن غياث عن الشيباين، عن زر، عن عبداهللا؛ .  أبو بكر بن أيب شيبةاحدثن) 174 (-281
رأى جربيل عليه السالم لـه سـتمائة        : قال] 11-اآلية/ النجم/53[} ا كذب الفؤاد ما رأى    م{: قال 

  .جناح
ر زمسع  . حدثنا شعبة عن سليمان الشيباين    . ا أيب حدثن. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 174 (-282

  :بن حبيش عن عبداهللا؛ قال
رأى جربيل يف صورته، لـه سـتمائة        : قال] 18اآلية  / النجم/ 53[} قد رأى من آيات ربه الكربى     ل {

  .جناح
  حدثنا علي بن مسهر عن عبدامللك، عن عطاء، . يب شيبةأحدثنا أبو بكر بن ) 175 (- 283

  .رأى جربيل: قال] 13اآلية / النجم/53[} لقد رآه نزلة أخرىو{. عن أيب هريرة 
حدثنا حفص عن عبدامللك، عن عطاء، عن ابن عبـاس؛          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 176 (-284

  .ه بقلبهرآ: قال
حـدثنا  : قال األشـج . مجيعا عن وكيع. بة وأبو سعيد األشجيحدثنا أبو بكر بن أيب ش    ) 176 (-285
  :حدثنا األعمش عن زياد بن احلصني أيب جهمة، عن أيب العالية، عن ابن عباس؛ قال. وكيع

-يـة اآل/ النجم/53[} لقد رآه نزلة أخرى   و{،  ]11-اآلية/ النجم/53[} ا كذب الفؤاد ما رأى    م {
  .رآه بفؤاده مرتني: قال] 13

 وهل رأى النيب صلى اهللا عليه  وهل رأى النيب صلى اهللا عليه  وهل رأى النيب صلى اهللا عليه  وهل رأى النيب صلى اهللا عليه ،،،،}}}}لقد رآه نزلة أخرىلقد رآه نزلة أخرىلقد رآه نزلة أخرىلقد رآه نزلة أخرىوووو{{{{: : : : باب معىن قول اهللا عز وجلباب معىن قول اهللا عز وجلباب معىن قول اهللا عز وجلباب معىن قول اهللا عز وجل) ) ) ) 77 ( ( ( (
        ....لة اإلسراء؟لة اإلسراء؟لة اإلسراء؟لة اإلسراء؟وسلم ربه ليوسلم ربه ليوسلم ربه ليوسلم ربه لي
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حدثنا أبو جهمـة    . حدثنا حفص بن غياث عن األعمش     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 176 (- 286
  .ذا اإلسناد
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود، عن الشعيب، عن مسروق؛          . حدثين زهري بن حرب   ) 177 (-287

  :قال
.  اهللا الفريـة   ىثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم عل       ! ئشةيا أبا عا  : فقالت. كنت متكئا عند عائشة    

قـال  . من زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفريـة               : ما هن؟ قالت  : قلت
لقد رآه باألفق و{: أمل يقل اهللا عز وجل. أنظريين وال تعجليين! يا أم املؤمنني: فقلت. وكنت متكئا فجلست

أنـا أول   : فقالت] 13-اآلية/ النجم/53[} لقد رآه نزلة أخرى   و{] 23-اآلية/ التكوير/81[} املبني
مل أره على صورته الـيت      . إمنا هو جربيل  : "فقال. هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

: فقالت"  األرض سادا عظم خلقه ما بني السماء إىل      . رأيته منهبطا من السماء   . خلق عليها غري هاتني املرتني    
ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسـل رسـوال               و{: أو مل تسمع أن اهللا يقول     

ومن زعم أن رسول اهللا صـلى       : قالت] 51اآلية  / الشورى/42[} فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم      
 لا أيها الرسول بلغ ما أنزي{: واهللا يقول . اهللا عليه وسلم كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفرية      

ومن زعم أنه خيرب مبا يكون      : قالت] 67اآلية  / املائدة/5[} إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته        
} ل ال يعلم من يف الـسماوات واألرض الغيـب إال اهللا           ق{: واهللا يقول . يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية      

  ].65-اآلية/ النمل/27[
حدثنا داود، ذا اإلسناد، حنو حديث ابن       . حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 177 (- 288

  : قالت: وزاد. علية
 تقول للذي أنعـم اهللا      ذإو{: ولو كان حممدا صلى اهللا عليه وسلم كامتا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه اآلية               

يف نفسك ما اهللا مبدية وختشى الناس واهللا أحق أن          عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي          
  ].37-اآلية/ األحزاب/ 33[} ختشاه
  :حدثنا إمساعيل عن الشعيب، عن مسروق؛ قال. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 177 (-289

. لقد قف شعري ملا قلـت     ! سبحان اهللا : هللا عليه وسلم ربه؟ فقالت    اهل رأى حممد صلى     : سألت عائشة  
  .وحديث داود أمت وأطول. ث بقصتهوساق احلدي
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حدثنا زكرياء عن بن أشوع، عـن عـامر، عـن           . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا ابن منري  ) 177 (-290
  مسروق؛ 

}  دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبـده مـا أوحـى               مث{: فأين قوله : قال قلت لعائشة   
. كان يأتيه يف صورة الرجال    . صلى اهللا عليه وسلم   إمنا ذاك جربيل    : قالت] 11 - 9-اآلية/ النجم/53[

  .وإنه أتاه يف هذه املرة يف صورته اليت هي صورته، فسد أفق السماء
بداهللا بن يم، عن قتادة، عن عهحدثنا وكيع عن يزيد بن إبرا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 178 (-291

  :شقيق، عن أيب ذر؛ قال
  ".نور أىن أراه"سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال  

ح وحـدثين حجـاج بـن       . حدثنا أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن بشار   ) 178 (- 292
  :  قال قلت أليب ذر.كالمها عن قتادة، عن عبداهللا بن شقيق. حدثنا مهام. ان بن مسلمفحدثنا ع. الشاعر

كنت أسأله هـل    : عن أي شيء كنت تسأله؟ قال     : فقال. لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسألته         

  ".رأيت نورا"د سألت فقال : رأيت ربك؟ قال أبو ذر
حدثنا األعمش عـن    . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 179( -293

  : موسى، قاليبعمرو بن مرة، عن أيب عبيدة، عن أ
إن اهللا عز وجل ال ينام وال ينبغي لـه أن           : "فقال. قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس كلمات          

حجابـه  . وعمل النهار قبل عمل الليـل     . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار      . خيفض القسط ويرفعه  . مينا
ويف ". (ات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقـه        حلو كشفه ألحرقت سب   ) النار: ويف رواية أيب بكر   . (النور

  ).رواية أيب بكر عن األعمش ومل يقل حدثنا
  :قال. أخربنا جرير عن األعمش، ذا اإلسناد. يمحدثنا إسحاق بن إبراه) 179 (-294

        رأيت نورارأيت نورارأيت نورارأيت نورا: : : : نور أين أراه، ويف قولهنور أين أراه، ويف قولهنور أين أراه، ويف قولهنور أين أراه، ويف قوله: : : : باب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالم) ) ) ) 78((((

حجابه النور لو كشفه ألحرق حجابه النور لو كشفه ألحرق حجابه النور لو كشفه ألحرق حجابه النور لو كشفه ألحرق : : : : إن اهللا ال ينام، ويف قولهإن اهللا ال ينام، ويف قولهإن اهللا ال ينام، ويف قولهإن اهللا ال ينام، ويف قوله: : : : باب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالمباب يف قوله عليه السالم) ) ) ) 79 ( ( ( (
        نتهى إليه بصره من خلقهنتهى إليه بصره من خلقهنتهى إليه بصره من خلقهنتهى إليه بصره من خلقهسبحات وجهه ما اسبحات وجهه ما اسبحات وجهه ما اسبحات وجهه ما ا
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مـن  "ومل يـذكر  . مث ذكر مبثل حديث أيب معاوية. قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربع كلمات          
  .حجابه النور: وقال" خلقه
حدثين شعبة عـن    : قال. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ثىن وابن بشار  ملحدثنا حممد بن ا   ) 179 (-295

  :و بن مرة، عن أيب عبيدة، عن أيب موسى؛ قالعمر
. يرفع القسط وخيفـضه . إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام     "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربع           

  ".راوعمل الليل بالنه. ويرفع إليه عمل النهار بالليل
مجيعا عـن  . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي، وأبو غسان املسمعي، وإسحاق بن إبراهيم        ) 180 (-296

حدثنا أبو عمران اجلوين عن أيب      . حدثنا أبو عبدالصمد  : قال. واللفظ أليب غسان  . عبدالعزيز بن عبدالصمد  
  بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 

وما بني القـوم وبـني أن       . وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما     . آنيتهما وما فيهما  . فضةجنتان من   "قال   
  ".يف جنة عدن. ينظروا إىل رم إال رداء الكربياء على وجهه

حدثنا محاد بـن    . حدثين عبدالرمحن بن مهدي   : قال. حدثنا عبيداهللا بن عمر بن ميسرة     ) 181 (-297
  :ن بن أيب ليلى، عن صهيب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسلمة عن ثابت البناين، عن عبدالرمح

أمل تبيض وجوهنا؟ : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ل يقول اهللا تبارك وتعاىل   اإذا دخل أهل اجلنة اجلنة، ق      "
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم عز          . قال فيكشف احلجاب  . أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار     

  ".وجل
. اإلسـناد  حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، ذا        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 181 (-298

  ].26-اآلية/ يونس/10[} لذين أحسنوا احلسىن وزيادةل{: مث تال هذه اآلية: وزاد

        باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىلباب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىلباب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىلباب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل) ) ) ) 80 ( ( ( (
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 أيب عن ابن شهاب، عن عطاء       حدثنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 182 (-299
  :  صلى اهللا عليه وسلمبن يزيد الليثي؛ أن أبا هريرة أخربه؛ أن ناسا قالوا لرسول اهللا

هل تـضارون يف رؤيـة      : "هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ! يا رسول اهللا   
. ال: قـالوا " ضارون يف الشمس ليس دوا سحاب؟     هل ت : "قال! يا رسول اهللا  . ال: قالوا" القمر ليلة البدر؟  

. من كان يعبد شيئا فليتبعـه     : فيقول. هللا الناس يوم القيامة   اجيمع  . فإنكم ترونه كذلك  "قال  ! يا رسول اهللا  
ويتبع من كان يعبـد الطواغيـت       . ويتبع من كان يعبد القمر القمر     . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس     

. فيأتيهم اهللا، تبارك وتعاىل، يف صورة غري صورته اليت يعرفـون  .  فيها منافقوها  وتبقى هذه األمة  . الطواغيت
فيـأتيهم اهللا   . فإذا جاء ربنا عرفناه   . هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا    . نعوذ باهللا منك  : فيقولون. أنا ربكم : فيقول

ضرب الصراط بني ظهري    وي. فيتبعونه. أنت ربنا : فيقولون. أنا ربكم : فيقول. تعاىل يف صورته اليت يعرفون    
سـلم،  ! اللـهم : ودعوى الرسل يومئذ  . وال يتكلم يومئذ إال الرسل    . فأكون أنا وأميت أول من جييز     . جهنم
فإـا  : "قال! يا رسول اهللا  . نعم: قالوا" هل رأيتم السعدان؟  . ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان     . سلم

. فمنم املؤمن بقي بعمله   . ختطف الناس بأعماهلم  .  اهللا غري أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال       . مثل شوك السعدان  
حىت إذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد، وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل                . ومنهم اازى حىت ينجى   

 :النار، أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا، ممن أراد اهللا تعاىل أن يرمحه، ممن يقول                    
حـرم اهللا   . تأكل النار من ابن آدم إال أثر السجود       . يعرفوم بأثر السجود  . فيعرفوم يف النار  . ال إله إال اهللا   

فينبتون منـه   . فيصب عليهم ماء احلياة   . فيخرجون من النار وقد امتحشوا    . على النار أن تأكل أثر السجود     
ويبقى رجل مقبل بوجهه علـى      . قضاء بني العباد  مث يفرغ اهللا تعاىل من ال     . كما تنبت احلبة يف محيل السيل     

فإنه قد قشبين رحيهـا     . اصرف وجهي عن النار   ! أي رب : فيقول. وهو آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة     . النار
هل عسيت إن فعلت ذلـك      : مث يقول اهللا تبارك وتعاىل    . فيدعو اهللا ما شاء اهللا أن يدعوه      . وأحرقين ذكاؤها 

فيصرف اهللا وجهه   . ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء اهللا       .  أسألك غريه  ال: فيقول! بك أن تسأل غريه   
قـدمين إىل بـاب     ! أي رب : مث يقول . فإذا أقبل على اجلنة ورآها سكت ما شاء اهللا أن يسكت          . عن النار 

 ما! ويلك يا ابن آدم   . أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ال تسألين غري الذي أعطيتك         : فيقول اهللا له  . اجلنة

باب معرفة طريق باب معرفة طريق باب معرفة طريق باب معرفة طريق ) ) ) ) 81 ( ( ( (
        الرؤيةالرؤيةالرؤيةالرؤية
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: فيقـول ! فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غريه   : ويدعو اهللا حىت يقول ل    ! أي رب : فيقول! أغدرك
فإذا قام على بـاب اجلنـة       . فيقدمه إىل باب اجلنة   . فيعطي ربه ما شاء اهللا من عهود ومواثيق       ! وعزتك. ال

! أي رب : مث يقـول  . تفيسكت ما شاء اهللا أن يـسك      . فرأى ما فيها من اخلري والسرور     . انفهقت له اجلنة  
. أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال تسأل غري ما أعطيت          : فيقول اهللا تبارك وتعاىل له    . أدخلين اجلنة 

فال يزال يدعو اهللا حىت يضحك اهللا       . ال أكون أشقى خلقك   ! أي رب : فيقول! ما أغدرك ! ويلك يا ابن آدم   
. فيسأل ربه ويـتمىن   . متنه: فإذا دخلها قال اهللا له    . جلنةادخل ا : فإذا ضحك اهللا منه، قال    . تبارك وتعاىل منه  

  ".ذلك لك ومثله معه: قال اهللا تعاىل. حىت إن اهللا ليذكره من كذا وكذا، حىت إذا انقطعت به األماين
حىت إذا حـدث أبـو      . وأبو سعيد اخلدري مع أيب هريرة ال يرد عليه من حديثه شيئا           : ال عطاء بن يزيد   ق

أشهد أين حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه         : قال أبو سعيد  . ومثله معه : ل لذلك الرجل  إن اهللا قا  : هريرة
  .وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة: قال أبو هريرة. ذلك لك وعشرة أمثاله: ولهقوسلم 
أخربنا شعيب عن الزهـري؛     . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 182 (-300

  أخربنا سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد الليثي؛ أن أبا هريرة أخربمها؛ : لقا
ساق احلـديث مبثـل   وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ ! يا رسول اهللا: ن الناس قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم       أ 

  .معىن حديث إبراهيم بن سعد
  :ن مهام بن منبه؛ قالأخربنا معمر ع. حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع) 182 (-301

وقال رسول اهللا صـلى     : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها               
هـل متنيـت؟    : فيقول له . فيتمىن ويتمىن . متن: اجلنة أن يقول له    إن أدىن مقعد أحدكم من    "اهللا عليه وسلم    

  ".هفإن لك ما متنيت ومثله مع: فيقول له. نعم: فيقول
حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن           : قال. وحدثين سويد بن سعيد   ) 183 (-302

  : يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛ أن ناسا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا
رون يف  هل تضا "قال  ". نعم"هل نري ربنا يوم القيامة؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             ! يا رسول اهللا   

رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها                 
 اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة إال كما تضارون         ةما تضارون يف رؤي   "قال  ! يا رسول اهللا  . ال: قالوا" سحاب؟

فال يبقى أحد، كان يعبـد      . ما كانت تعبد  ليتبع كل أمة    : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن     . يف رؤية أحدمها  
حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر           . غري اهللا سبحانه من األصنام واألنصاب، إال يتساقطون يف النار         
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: فيقال. كنا نعبد عزير بن اهللا    : ما كنتم تعبدون؟ قالوا   : فيدعى اليهود فيقال هلم   . وغرب أهل الكتاب  . وفاجر
أال : فيـشار إلـيهم   . فاسقنا! يا ربنا . عطشنا: فماذا تبغون؟ قالوا  .  من صاحبة وال ولد    كذبتم ما اختذ اهللا   

فيقال . مث يدعى النصارى  . فيتساقطون يف النار  . تردون؟ فيحشرون إىل النار كأا سراب حيطم بعضها بعضا        
.  اهللا من صاحبة وال ولـد      ما اختذ . كذبتم: فيقال هلم . كنا نعبد املسيح بن اهللا    : ما كنتم تعبدون؟ قالوا   : هلم

أال تـردون؟ فيحـشرون إىل      : قال فيشار إليهم  . فاسقنا! يا ربنا . عطشنا: ماذا تبغون؟ فيقولون  : فيقال هلم 
حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا تعاىل من بر         . جهنم كأا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار        

فما تنتظرون؟ تتبع كـل     : قال. ىل يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها       وفاجر، أتاهم رب العاملني سبحانه وتعا     
. أنا ربكم : فيقول. فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم         ! يا ربنا : قالوا. أمة ما كانت تعبد   

: فيقـول . حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب )مرتني أو ثالثا    (ال نشرك باهللا شيئا     . نعوذ باهللا منك    : فيقولون
فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء        . فيكشف عن ساق  . نعم: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه ا؟ فيقولون      

كلما . وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة            . نفسه إال أذن اهللا له بالسجود     
أنا : فقال.  صورته اليت رأوه فيها أول مرة      مث يرفعون رؤوسهم، وقد حتول يف     . أراد أن يسجد خر على قفاه     

: قيل". سلم سلم ! اللهم: ويقولون. وحتل الشفاعة . مث يضرب اجلسر على جهنم    . أنت ربنا : فيقولون. ربكم
تكون بنجد فيها شـويكة     . فيه خطاطيف وكالليب وحسك   . دحض مزلة "وما اجلسر؟ قال    ! يا رسول اهللا  

فناج . رف العني وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاود اخليل والركاب       فيمر املؤمنون كط  . يقال هلا السعدان  
ما ! حىت إذا خلص املؤمنني من النار، فوالذي نفسي بيده        . ومكدوس يف نار جهنم   . وخمدوش مرسل . مسلم

. منكم من أحد بأشد منا شدة هللا، يف استقصاء احلق، من املؤمنني هللا يوم القيامة إلخوام الذين يف النـار                   
فتحرم صورهم على   . أخرجوا من عرفتم  : فيقال هلم . كانوا يصومون معنا ويصلون وحيجون    ! ربنا: ونيقول
ما بقي فيهـا    ! ربنا: مث يقولون . فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ركبتيه          . النار

فيخرجون خلقـا   . خرجوهفمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأ        . ارجعوا: فيقول. أحد ممن أمرتنا به   
فمن وجدمت يف قلبه مثقال نـصف       . ارجعوا: مث يقول . مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا     ! ربنا: مث يقولون . كثريا

: مث يقـول  . مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا     ! ربنا: مث يقولون . فيخرجون خلقا كثريا  . دينار من خري فأخرجوه   
مل نذر  ! ربنا: مث يقولون . فيخرجون خلقا كثريا  .  فأخرجوه فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري       . ارجعوا

  ".فيها خريا



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-111 

لم مثقال ذرة   ظن اهللا ال ي   إ{: إن مل تصدقوين ذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم       : كان أبو سعيد اخلدري يقول    و
شفعت : فيقول اهللا عز وجل   ] "4-اآلية/ النساء/4[} وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما        

فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما       . ومل يبق إال أرحم الرامحني    . الئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون    امل
فيخرجون كما ختـرج    . فواه اجلنة يقال له ر احلياة     أفيلقيهم يف ر يف     . قد عادوا محما  . مل يعملوا خريا قط   

وما . ما يكون إىل الشمس أصيفر وأخيضر     . جرأال تروا تكون إىل احلجر أو إىل الش       . احلبة يف محيل السيل   
فيخرجـون  "قـال   . كأنك كنت ترعى بالبادية   ! يا رسول اهللا  : فقالوا"  يكون منها إىل الظل يكون أبيض؟     

هؤالء عتقاء اهللا الذين أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه وال           . يعرفهم أهل اجلنة  . كاللؤلؤ يف رقام اخلوامت   
أعطيتنا ما مل تعـط أحـدا مـن    ! ربنا: فيقولون. ادخلوا اجلنة فما رأيتموه فهو لكم   : مث يقول . خري قدموه 

فال . رضاي: أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول     ! يا ربنا : فيقولون. لكم عندي أفضل من هذا    : فيقول. العاملني
  ".أسخط عليكم بعده أبدا

أحدث ذا احلديث : ة وقلت لهقرأت على عيسى بن محاد زغبة املصري هذا احلديث يف الشفاع         : ال مسلم ق
أخربكم الليث بن سعد عن خالد      : قلت لعيسى بن محاد   . نعم: عنك؛ أنك مسعت من الليث بن سعد؟ فقال       

: يد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛ أنه قـال        زبن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن         
هل تضارون يف رؤية الشمس إذا كان       "ى اهللا عليه وسلم     أنرى ربنا؟ قال رسول اهللا صل     ! يا رسول اهللا  : قلنا

وزاد بعـد   . وسقت احلديث حىت انقضى آخره وهو حنو حديث حفص بن ميـسرة           . ال: قلنا" يوم صحو؟ 
  ".لكم ما رأيتم ومثله معه: فيقال هلم"بغري عمل عملوه وال قدم قدموه : قوله

فيقولون ربنـا   "وليس يف حديث الليث     . السيفبلغين أن اجلسر أدق من الشعرة وأحد من         : ال أبو سعيد  ق
  .فأقر به عيسى بن محاد". أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني وما بعده

حدثنا زيد  . حدثنا هشام بن سعد   . حدثنا جعفر بن عون   .  بكر بن أيب شيبة    ووحدثناه أب ) 183 (-303

  .ونقص شيئاوقد زاد . بن أسلم، بإسنادمها، حنو حديث حفص بن ميسرة إىل آخره
ك بن أنـس عـن      لأخربين ما : حدثنا ابن وهب؛ قال   . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 184 (-304

  :عمرو بن حيىي بن عمارة؛ قال

        باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النارباب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النارباب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النارباب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار) ) ) ) 82 ( ( ( (
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ـ    "دثين أيب، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               ح . ة اجلنـة  يدخل اهللا أهل اجلن
انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خـردل      : مث يقول . ويدخل أهل النار النار   . يدخل من يشاء برمحته   

فينبتون فيه كما تنبت    . فيلقون يف ر احلياة أو احليا     . منها محما قد امتحشوا    فيخرجون. من إميان فأخرجوه  
  ".ةأمل تروها كيف خترج صفراء ملتوي. احلبة إىل جانب السيل

ح وحـدثنا حجـاج بـن       . حدثنا وهيب . حدثنا عفان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 184 (-305
  :وقاال. أخربنا خالد، كالمها عن عمرو بن حيىي، ذا اإلسناد. حدثنا عمرو بن عون. الشاعر

 ويف .كما تنبت الغثـاءة يف جانـب الـسيل   : ويف حديث خالد  . ومل يشكا . ل له احلياة  افيلقون يف ر يق    
  .كما تنبت احلبة يف محئة أو محيلة السيل: حديث وهيب

عن أيب مسلمة، عن أيب     ) يعين ابن املفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 185 (-306
  :نضرة، عن أيب سعيد؛ قال

ولكن . حييونذين هم أهلها، فإم ال ميوتون فيها وال         لأما أهل النار ا   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فجيء م  . حىت إذا كانوا فحما، أذن بالشفاعة     . فأمام إماتة ) أو قال خبطاياهم  (ناس أصابتهم النار بذنوم     

فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل      . يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم    : مث قيل . فبثوا على أار اجلنة   . ضبائر ضبائر 
  . صلى اهللا عليه وسلم قد كان بالباديةكأن رسول اهللا: فقال رجل من القوم" السيل
حدثنا شعبة عـن أيب     . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثناه حممد بن املثىن وابن بشار؛ قاال      و) 185 (-307

  :مسلمة؛ قال
ومل . يف محيل الـسيل : إىل قوله. عت أبا نضرة عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله          مس

  .يذكر ما بعده
: قال عثمان .  أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي؛ كالمها عن جرير         نحدثنا عثمان ب  ) 186 (-308

  : حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا بن مسعود؛ قال
آخر أهل اجلنـة دخـوال      إين ألعلم آخر أهل النار خروجا منها، و       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فيأتيها فيخيل إليه أـا     . اذهب فادخل اجلنة  : فيقول اهللا تبارك وتعاىل له    . رجل خيرج من النار حبوا    . اجلنة

        باب آخر أهل النار خروجاباب آخر أهل النار خروجاباب آخر أهل النار خروجاباب آخر أهل النار خروجا) ) ) ) 83 ( ( ( (
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قال فيأتيهـا  . اذهب فادخل اجلنة: فيقول اهللا تبارك وتعاىل له   . وجدا مألى ! يا رب : فريجع فيقول . مألى
فإن لـك   . اذهب فادخل اجلنة  : فيقول اهللا له  . وجدا مألى ! ربيا  : فريجع فيقول . فيخيل إليه أا مألى   

وأنـت  ) أو أتـضحك يب   (أتسخر يب   : قال فيقول . أو إن لك عشرة أمثال الدنيا     . مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا   
  .لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه: قال" امللك؟

  ..رتلةذاك أدىن أهل اجلنة م: ال فكان يقالق
حدثنا أبو معاوية   : قاال. واللفظ أليب كريب  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 186 (-309

  :عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا؛ قال
. رجل خيرج منها زحفا   . إين ألعرف آخر أهل النار خروجا من النار       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

أتـذكر  : له فيقال. فيجد الناس قد أخذوا املنازل    . قال فيذهب فيدخل اجلنة   . ق فادخل اجلنة  انطل: فيقال له 
لك الذي متنيت وعـشرة أضـعاف       : فيقال له . فيتمىن. متن: فيقال له . نعم: الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول    

لم ضحك حـىت    قال فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس        " أتسخر يب وأنت امللك؟   : قال فيقول . الدنيا
  .بدت نواجذه

حدثنا ثابت  . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا عفان بن مسلم   . يب شيبة أحدثنا أبو بكر بن     ) 187 (-310
  :عن أنس، عن ابن مسعود؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

. ت إليهـا  فإذا ما جاوزها التف   . وتسفعه النار مرة  . فهو ميشي مرة ويكبو مرة    . آخر من يدخل اجلنة رجل     
. فترفع له شجرة  . لقد أعطاين اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولني واآلخرين         . تبارك الذي جناين منك   : فقال

يـا ابـن   : فيقول اهللا عز وجل. أدنين من هذه الشجرة فألستظل بظلها وأشرب من مائها      ! أي رب : فيقول
ألنـه  . وربه يعذره . هده أن ال يسأله غريها    ويعا! يا رب . ال: فيقول. لعلي إن أعطيتكها سألتين غريها    ! آدم

مث ترفع له شجرة هي أحسن مـن        . فيستظل بظلها ويشرب من مائها    . فيدنيه منها .  له عليه  ربيرى ما ال ص   
يا ابن  : فيقول. ال أسألك غريها  . أدنين من هذه ألشرب من مائها وأستظل بظلها       ! أي رب : فيقول. األوىل

لعلي إن أدنيتك منها تسألين غريها؟ فيعاهـده أن ال يـسأله            : غريها؟ فيقول أمل تعاهدين أن ال تسألين      ! آدم
مث ترفع له   . فيستظل بظلها ويشرب من مائها    . ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها        . وربه يعذره . غريها

أدنين من هذه ألستظل بظلها وأشرب من       ! أي رب : فيقول. شجرة عند باب اجلنة هي أحسن من األوليني       
هـذه ال   ! يا رب . بلى: أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها؟ قال      ! يا ابن آدم  : فيقول. ال أسألك غريها  . مائها

فإذا أدناه منها، فيسمع أصوات أهل      . فيدنيه منها . وربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليها        . أسألك غريها 
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 منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلـها        ما يصريين ! يا ابن آدم  : فيقول. أدخلنيها! أي رب : اجلنة، فيقول 
  ".أتستهزئ مين وأنت رب العاملني! يا رب: معها؟ قال

هكذا ضحك رسـول اهللا     : مم تضحك؟ قال  : أال تسألوين مم أضحك؟ فقالوا    : ضحك ابن مسعود فقال   ف
زئ أتسته: من ضحك رب العاملني حني قال     "مم تضحك يا رسول اهللا؟ قال       : فقالوا. صلى اهللا عليه وسلم   

  ".لكين على ما أشاء قادروإين ال أستهزئ منك، : مين وأنت رب العاملني؟ فيقول
حدثنا زهري بن حممد عن سـهيل       . حدثنا حيىي بن أيب بكري    . نا أبو بكر بن أيب شيبة     ثحد) 188 (-311

  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن أيب صاحل، عن النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري؛
أي : القف. ومثل له شجرة ذات ظل    . إن أدىن أهل اجلنة مرتلة رجل صرف اهللا وجهه عن النار قبل اجلنة             "

: فيقول"ومل يذكر   . وساق احلديث بنحو حديث ابن مسعود     ". قدمين إىل هذه الشجرة أكون يف ظلها      ! رب
فإذا انقطعـت بـه     . ويذكره اهللا سل كذا وكذا    "وزاد فيه   .  احلديث إىل آخر " ما يصريين منك  ! يا ابن آدم  

: فتقـوالن . مث يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني        "قال  " هو لك وعشرة أمثاله   : األماين قال اهللا  
  ".ما أعطي أحد مثل ما أعطيت: قال فيقول. احلمد هللا الذي أحياك لنا وأحيانا لك

مطرف وابن أجبـر، عـن       حدثنا سفيان بن عيينة عن    . ن عمرو األشعثي  حدثنا سعيد ب  ) 189 (-312
حـدثنا  . حدثنا سـفيان  . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . مسعت املغرية ابن شعبة، رواية إن شاء اهللا       : الشعيب؛ قال 

  : مسعا الشعيب خيرب عن املغرية بن شعبة؛ قال. مطرف بن طريف وعبدامللك بن سعيد
حدثنا . واللفظ له . ثين بشر بن احلكم   دوح: ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       مسعته على املنرب، يرفعه إ     

مسعت املغرية بن شعبة خيرب به النـاس علـى          : مسعا الشعيب يقول  . حدثنا مطرف وابن أجبر   . سفيان بن عيينة  
هـو  : لة؟ قال ما أدىن أهل اجلنة مرت    : سأل موسى ربه  "قال  ) أراه ابن أجبر  (رفعه أحدمها   : قال سفيان . املنرب

كيف؟ وقد نزل النـاس     ! فيقول أي رب    . ادخل اجلنة   : رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له         
رضيت، : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول          : منازهلم وأخذوا أخذام؟ فيقال له    

هذا لك وعشرة   : فيقول! رضيت، رب : فقال يف اخلامسة  . لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله     : فيقول! رب
أولئك : فأعالهم مرتلة؟ قال! رب: قال! رضيت، رب: فيقول. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك  . أمثاله

        باب أدين أهل اجلنة مرتلة فيهاباب أدين أهل اجلنة مرتلة فيهاباب أدين أهل اجلنة مرتلة فيهاباب أدين أهل اجلنة مرتلة فيها) ) ) ) 84((((
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" فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر          . وختمت عليها . الذين أردت غرست كرامتهم بيدي    
  }   ما أخفي هلم من قرة أعنيال تعلم نفسف{: قال ومصداقه يف كتاب اهللا عز وجل

  .اآلية] 17-اآلية /السجدة/32[
  :حدثنا عبيداهللا األشجعي عن عبدامللك بن أجبر؛ قال. حدثنا أبو كريب) 189 (- 313

إن موسى عليه السالم سأل عز وجـل عـن   : مسعت املغرية بن شعبة يقول على املنرب: مسعت الشعيب يقول   
  . بنحوهثديوساق احل. أخس أهل اجلنة منها حظا

حدثنا األعمش عن املعرور بن سويد، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 190 (-314
  : أيب ذر؛ قال

. وآخر أهل النار خروجا منها    . إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
. فتعرض عليه صغار ذنوبه   . ار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها    غه ص اعرضوا علي : فيقال. رجل يؤتى به يوم القيامة    

ال يستطيع أن   . نعم: فيقول. وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا     . عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا     : فيقال
! رب: فيقول. فإن لك مكان كل سيئة حسنة     : فيقال له . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه       . ينكر

  .فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه". اها ههناقد عملت أشياء ال أر
حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . وحدثنا ابن منري  ) 190 (- 315
  .حدثنا أبو معاوية؛ كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. ح وحدثنا أبو كريب. وكيع
حـدثنا  : قال عبيداهللا.  بن سعيد وإسحاق بن منصور؛ كالمها عن روحاهللاحدثين عبيد ) 191 (- 316

. أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يسأل عن الورود       : حدثنا ابن جريج قال   . روح بن عبادة القيسي   
  : فقال

. نت تعبد اا ك قال فتدعى األمم بأوثاا وم    . جنيء حنن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس            
: فيقولون. أنا ربكم : فيقول. ننظر ربنا : من تنظرون؟ فيقولون  : مث يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول     . األول فاألول 

ويعطي كل إنسان منهم، منافق أو مؤمن،       . قال فينطلق م ويتبعونه   . فيتجلى هلم يضحك  . حىت ننظر إليك  
مث ينجـو   . مث يطفأ نور املنافقني   .  من شاء اهللا   تأخذ. وعلى جسر جهنم كالليب وحسك    . مث يتبعونه . نورا

مث الذين يلوم كأضـوإ؟؟     . سبعون ألفا ال حياسبون   . فتنجو أول زمرة وجوهم كالقمر ليلة البدر      . املؤمنون
وكان يف  . ال إله إال اهللا   : ويشفعون حىت خيرج من النار من قال      . مث حتل الشفاعة  . مث كذلك . جنم يف السماء  
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وجيعل أهل اجلنة يرشون عليم املاء حىت ينبتـوا نبـات           . فيجعلون بفناء اجلنة  . ا يزن شعريه  قلبه من اخلري م   
  .مث يسأل حىت جتعل له الدنيا وعشرة أمثاهلا معها. ويذهب حراقه. الشيء يف السيل

مسعه : حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ، مسع جابرا يقول         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 191 (-317
  :يب صلى اهللا عليه وسلم بأذنه يقولمن الن

  ".ار فيدخلهم اجلنة نإن اهللا خيرج ناسا من ال " 
أمسعت جـابر بـن     : قال قلت لعمرو بن دينار    . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا أبو الربيع  ) 191 (-318

  عبداهللا حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . نعم:قال" إن اهللا خيرج قوما من النار بالشفاعة؟ "

قال . حدثنا قيس بن سليم العنربي    . يحدثنا أبو أمحد الزبري   . حدثنا حجاج بن الشاعر   )  191 (-319
  : حدثنا جابر بن عبداهللا؛ قال. حدثين يزيد الفقري: 
إن قوما خيرجون من النار حيترقون فيها، إال دارات وجوههم، حـىت            "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".يدخلون اجلنة
يعين حممد بـن  (حدثنا أبو عاصم . حدثنا الفضل بن دكني  . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 191 (- 320

  :حدثين يزيد الفقري؛ قال: قال) أيب أيوب
. مث خنرج على الناس   . فخرجنا يف عصابة ذوي عدد نريد أن حنج       .  شغفين رأي من رأي اخلوارج     دكنت ق  

عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه     . جالس إىل سارية  .  حيدث القوم  قال فمررنا على املدينة فإذا جابر بن عبداهللا       
ما هذا الذي حتـدثون؟ واهللا      ! يا صاحب رسول اهللا   : قال فقلت له  . قال فإذا هو قد ذكر اجلهنميني     . وسلم
لمـا أرادوا أن خيرجـوا   ك{و، ] 192-اآلية/ آل عمران/3[} نك من تدخل النار فقد أخزيته    إ{: يقول

. نعم: أتقرأ القرآن؟ قلت  : فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال     ] 20-اآلية/ السجدة/32[} منها أعيدوا فيها  
فإنه مقام حممد صـلى     : قال. نعم: قلت) اهللا فيه؟  يعين الذي يبعثه  (فهل مسعت مبقام حممد عليه السالم       : قال

قـال  .  عليـه  قال مث نعت وضع الصراط ومر النـاس       . اهللا عليه وسلم احملمود الذي خيرج اهللا به من خيرج         
قـال  . قال غري أنه قد زعم أن قوما خيرجون من النار بعد أن يكونوا فيها             . وأخاف أن ال أكون أحفظ ذاك     

فيخرجون كـأم  . فيدخلون را من أار اجلنة فيغتسلون فيه     : قال. يعين فيخرجون كأم عيدان السماسم    
فـال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فرجعنا     أترون الشيخ يكذب على رسول      ! وحيكم: فرجعنا قلنا . القراطيس

  .أو كما قال أبو نعيم. ما خرج منا غري رجل واحد! واهللا
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حدثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران وثابت، عن أنس          . يدحدثنا هداب بن خالد األز    ) 192 (-321
  بن مالك؛ 

: فيلتفت أحدهم فيقول  . هللاخيرج من النار أربعة فيعرضون على ا      : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فينجيه اهللا منها. إذ أخرجتين منها فال تعدين فيها! أي رب
واللفـظ أليب   (حدري، وحممد بن عبيد الغـربي       جلحدثنا أبو كامل فضيل بن حسني ا      ) 193 (- 322
  :حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ قال: قاال). كامل

فيلهمون : وقال ابن عبيد  (جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك        "سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و       
قال فيأتون آدم صلى اهللا عليه وسـلم        ! لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا        : فيقولون) لذلك

 لنا  اشفع. وأمر املالئكة فسجدوا لك   . خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه      . أنت آدم أبو اخللق   : فيقولون
. فيستحي ربه منها  . فيذكر خطيئته اليت أصاب   . لست هنا كم  : فيقول. عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا      

. لست هنـا كـم    : فيقول. قال فيأتون نوحا صلى اهللا عليه وسلم      . بعثه اهللا  أول رسول . ولكن ائتوا نوحا  
 عليه وسلم الـذي اختـذه اهللا        ولكن ائتوا إبراهيم صلى اهللا    . فيذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي ربه منها      

ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي ربـه  . لست هناكم: فيأتون إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم فيقول    . خليال
قال فيأتون موسـى عليـه      . الذي كلمه اهللا وأعطاه التوراة    . ولكن ائتوا موسى صلى اهللا عليه وسلم      . منها

ولكن ائتوا عيـسى روح اهللا   . اليت أصاب فيستحي ربه منها    ويذكر خطيئته   . لست هنا كم  : فيقول. السالم
. ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسـلم       . لست هنا كم  : فيقول. فيأتون عيسى روح اهللا وكلمته    . وكلمته

فأسـتأذن  . فيأتوين" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال". عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  
قـل  . ارفع رأسـك  ! يا حممد : فيقال. فيدعين ما شاء اهللا   . فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا    . ن يل على ريب فيؤذ  

فيحـد يل حـدا     . مث أشفع . فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه ريب    . فأرفع رأسي . اشفع تشفع . سل تعطه . تسمع
ارفـع  : يقـال فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث        . مث أعود فأقع ساجدا   . فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة    

. مث أشـفع  . بتحميد يعلمنيه . فأمحد ريب . فأرفع رأسي . اشفع تشفع . سل تعطه . قل تسمع ! رأسك يا حممد  
يـا  : فأقول) قال فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة قال        . (فيحد يل حدا فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة       

أي : قال قتادة : قال ابن عبيد يف روايته    " (ودما بقي يف النار إال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخلل           ! رب
  ).وجب عليه اخللود
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حدثنا ابن أيب عدي عن سـعيد، عـن         : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن، وحممد بن بشار      ) 193 (- 323
  :قتادة، عن أنس؛ قال

مبثـل  )" ك يلهمون ذلوأ(فيهتمون بذلك . جيتمع املؤمنون يوم القيامة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ما بقي إال من حبسه     ! يا رب : فأقول) أو أعود الرابعة  (مث آتيه الرابعة    "وقال يف احلديث    . حديث أيب عوانة  

  ".القرآن
حدثين أيب عن قتادة، عن أنس بـن        : قال. حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 193 (- 324

  :لمالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
ما بقي يف   ! يا رب : فأقول"وذكر يف الرابعة    . مبثل حديثهما " هللا املؤمنني يوم القيامة فيلهمون لذلك     جيمع ا  "

  ".أي وجب عليه اخللود. النار إال من حبسه القرآن
حدثنا سعيد بـن أيب عروبـة   . حدثنا يزيد بن زريع. وحدثنا حممد بن منهال الضرير) 193( -  325

  :ة، عن أنس بن مالك؛ قال، عن قتاديوهشام صاحب الدستوائ
حدثنا معـاذ،   : قاال. ح وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن       . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

خيرج : "حدثنا أنس بن مالك؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          . حدثين أيب عن قتادة   : وهو ابن هشام، قال   
ال إله إال   : مث خيرج من النار من قال     . يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية      ، وكان   هللاال إله إال ا   : من النار من قال   

ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري مـا           : مث خيرج من النار من قال     . اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة        
دثنا به قتـادة  ح: فقال شعبة. فلقيت شعبة فحدثته باحلديث: قال يزيد: زاد ابن منهال يف روايته  ". يزن ذرة 

قـال  . إال أن شعبة جعل، مكان الـذرة، ذرة       . عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديث          
  .صحف فيها أبو بسطام: يزيد

ح . حدثنا معبد بـن هـالل العـرتي       . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 193 (- 326
  :قال. حدثنا معبد بن هالل العرتي. محاد بن زيدحدثنا ) واللفظ له(وحدثناه سعيد بن منصور 

فـدخلنا  . فاستأذن لنا ثابـت   . فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى    . انطلقنا إىل أنس بن مالك وتشفعنا بثابت       
إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن حتدثهم        ! يا أبا محزة  : فقال له . وأجلس ثابتا معه على سريره    . هيعل

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعـضهم إىل         : "حدثنا حممد صلى اهللا عليه وسلم قال      : قال. حديث الشفاعة 
فإنـه  . ولكن عليكم بإبراهيم عليه السالم    . لست هلا : فيقول. اشفع لذريتك : فيأتون آدم فيقولون له   . بعض

فيؤيت موسى  . فإنه كليم اهللا  . ولكن عليكم مبوسى عليه السالم    . لست هلا : فيقول. فيأتون إبراهيم . خليل اهللا 
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. لست هلا: فيقول. فيؤيت عيسى. فإنه روح اهللا وكلمته. ولكن عليكم بعيسى عليه السالم    . لست هلا : فيقول
فأقوم . فيؤذن يل . فأنطلق فأستأذن على ريب   . أنا هلا : فأويت فأقول . ولكن عليكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم      

ارفـع  ! يـا حممـد   : فيقال يل . مث أخر له ساجدا   . مينه اهللا يله. فأمحده مبحامد ال أقدر عليه اآلن     . بني يديه 
فمن كان يف   . انطلق: فيقال. أميت. أميت! رب: فأقول. واشفع تشفع . وسل تعطه . وقل يسمع لك  . رأسك

مث أرجع إىل ريب فأمحـده بتلـك        . فأنطلق فأفعل . قلبه مثقال حبة من برة أو شعرية من إميان فأخرجه منها          
. واشـفع تـشفع   . وسل تعطه . وقل يسمع لك  . ارفع رأسك ! يا حممد : فيقال يل . جدااحملامد مث أخر له سا    

فـأنطلق  . فمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجـه منـها      : فيقال يل . أميت. أميت: فأقول
يسمع ارفع رأسك وقل    ! يا حممد : فيقال يل . مث أخر له ساجدا   . مث أعود إىل ريب فأمحده بتلك احملامد      . فأفعل
فمن كان يف قلبـه أدىن أدىن       . انطلق: فيقال يل . أميت. أميت! يا رب : واشفع تشفع فأقول  . وسل تعطه . لك

. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به     ". فأنطلق فأفعل . أدىن من مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجه من النار          
. فسلمنا عليه، وهو مستخف يف دار خليفة      لو ملنا إىل احلسن     : فلما كنا بظهر اجلبان قلنا    . فخرجنا من عنده  

فلم نسمع مثل حـديث     . جئنا من عند أخيك أيب محزة     ! يا أبا سعيد  : فقلنا. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه    
قد حدثنا به منذ عشرين     : قال. ما زادنا : قلنا! هيه: فقال. فحدثناه احلديث ! هيه: قال. حدثناه يف الشفاعة  

. حـدثنا : قلنا لـه . ك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن حيدثكم فتتكلواسنة وهو يومئذ مجيع ولقد تر    
مث أرجع إىل ريب    . "ما ذكرت لكم هذا إال وأنا أريد أن أحدثكموه        . خلق اإلنسان من عجل   : فضحك وقال 

وسل . وقل يسمع لك  . ارفع رأسك ! يا حممد : فيقال يل . مث أخر له ساجدا   . يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد    
أو قال ليس ذاك (ليس ذاك لك : قال. ال إله إال اهللا: ائذن يل فيمن قال  ! يا رب : فأقول. واشفع تشفع . عطت

  ".ال إله إال اهللا: ألخرجن من قال! وجربيائي! وعظميت! وكربيائي! ولكن، وعزيت) إليك
  .هو يومئذ مجيعال فأشهد على احلسن أنه حدثنا به أنه مسع أنس بن مالك، أراه قال قبل عشرين سنة، وق

واتفقا يف سياق احلديث، إال ما      (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 194 (- 327
حدثنا أبو حيان عن أيب زرعة، عـن أيب         . حدثنا حممد بن بشر   : قاال) يزيد أحدمها من احلرف بعد احلرف     

  :هريرة؛ قال
أنا "فنهس منها سة فقال . اع وكانت تعجبهرفرفع إليه الذ. مأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بلح   

. وهل تدرون مبا ذاك؟ جيمع اهللا يوم القيامة األولني واآلخـرين يف صـعيد واحـد          . سيد الناس يوم القيامة   
ومـاال  . وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مـاال يطيقـون          . فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر   
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أال ترون ما أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يـشفع               : بعض الناس لبعض  فيقول  . حيتملون
خلقك . أنت أبو البشر  ! يا آدم : فيقولون. فيأتون آدم . ائتوا آدم : لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض      

ما حنن فيـه؟ أال     أال ترى إىل    . اشفع لنا يف ربك   . اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك         
. ولن يغضب بعده مثلـه    . إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله        : ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم      
فيأتون . اذهبوا إىل نوح  . اذهبوا إىل غريي  . اذهبوا إىل غريي  . نفسي. نفسي. وإنه اين عن الشجرة فعصيته    

أال ترى  . اشفع لنا إىل ربك   . اك اهللا عبدا شكورا   ومس. أنت أول الرسل إىل األرض    ! يا نوح : نوحا فيقولون 
إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب         : ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم         

اذهبوا إىل إبراهيم صلى اهللا عليه      . نفسي. نفسي. وإنه قد كانت يل دعوة دعوت ا على قومي        . بعده مثله 
أال ترى إىل مـا     . اشفع لنا إىل ربك   . أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض      : اهيم فيقولون فيأتون إبر . وسلم

إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله وال           : حنن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول هلم إبراهيم          
فيأتون موسى صلى   . اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى     . نفسي. نفسي. وذكر كذباته . يغضب بعده مثله  

اشفع لنـا   . فضلك اهللا، برساالته وبتكليمه، على الناس     . يا موسى أنت رسول اهللا    : اهللا عليه وسلم فيقولون   
إن ريب قد   : أال ترى إىل ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم موسى صلى اهللا عليه وسلم                 . إىل ربك 

. نفـسي . وإين قتلت نفسا مل أومر بقتلـها      . ده مثله غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بع         
أنت رسول اهللا، وكلمت    ! يا عيسى : فيأتون عيسى فيقولون  . اذهبوا إىل عيسى صلى اهللا عليه وسلم      . نفسي

أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما      . فاشفع لنا إىل ربك   . الناس يف املهد، وكلمة منه ألقاها إىل مرمي، وروح منه         
إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثلـه ولـن     : ل هلم عيسى صلى اهللا عليه وسلم      قد بلغنا؟ فيقو  

اذهبوا إىل حممد صـلى اهللا عليـه        . اذهبوا إىل غريي  . نفسي. نفسي. ومل يذكر له ذنبا   . يغضب بعده مثله  
 ذنبـك ومـا     وغفر اهللا لك ما تقدم من     . أنت رسول اهللا وخامت األنبياء    ! يا حممد : فيأتوين فيقولون . وسلم
أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع سـاجدا             . اشفع لنا إىل ربك   . تأخر
! يا حممد : مث يقال . مث يفتح اهللا علي ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه ألحد قبلي              . لريب

أدخل اجلنة  ! يا حممد : فيقال. أميت. أميت! يا رب : فأرفع رأسي فأقول  . اشفع تشفع . سل تعطه . ارفع رأسك 
وهو شركاء الناس فيما سوى ذلك مـن        . من أمتك، من ال حساب عليه، من الباب األمين من أبواب اجلنة           

أو كما بني   . إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة وهجر          ! والذي نفس حممد بيده   . األبواب
  ".مكة وبصرى
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حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عـن أيب            . وحدثين زهري بن حرب   ) 194 (- 328
  :هريرة؛ قال

وكانـت أحـب    . فتناول الذراع . وضعت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصعة من ثريد وحلم             
" ناس يوم القيامـة   أنا سيد ال  "مث س أخرى فقال     " أنا سيد الناس يوم القيامة    "فقال   فنهس سة . الشاة إليه 

يقـوم النـاس    "قال  "كيفه يا رسول اهللا؟ قال      : قالوا" أال تقولون كيفه؟  "فلما رأي أصحابه ال يسألونه قال       
وذكر قوله  . وزاد يف قصة إبراهيم فقال    . وساق احلديث مبعىن حديث أيب حيان عن أيب زرعة        " لرب العاملني 
إن ! والذي نفس حممد بيده   . "إين سقيم : وقوله. هم هذا بل فعله كبري  : وقوله آلهلتهم . هذا ريب : يف الكوكب 

ال أدري  : ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة إىل عضاديت الباب لكما بني مكة وهجر أو هجر ومكة قال                  
  . ".أي ذلك قال 

لـك  احدثنا أبـو م   . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثنا حممد بن طريف بن خليفة البجلي      ) 195 (- 329
  :وأبو مالك عن ربعي، عن حذيفة؛ قاال.  حازم، عن أيب هريرةاألشجعي عن أيب

. فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنـة      . جيمع اهللا تبارك وتعاىل الناس    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
لست !  أبيكم آدم  ةوهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئ     : فيقول. يا أبانا استفتح لنا اجلنة    : فيأتون آدم فيقولون  

إمنا كنت خليال   . لست بصاحب ذلك  : قال فيقول إبراهيم  . اذهبوا إىل ابين إبراهيم خليل اهللا     . بصاحب ذلك 
فيأتون موسى صلى اهللا عليه     . اعمدوا إىل موسى صلى اهللا عليه وسلم الذي كلمه اهللا تكليما          . من وراء وراء  
ول عيـسى صـلى اهللا عليـه    فيق. اذهبوا إىل عيسى كلمة اهللا وروحه   . لست بصاحب ذلك  : وسلم فيقول 

. وترسل األمانة والرحم  . فيقوم فيؤذن له  . فيأتون حممدا صلى اهللا عليه وسلم     . لست بصاحب ذلك  : وسلم
أي شيء كمر الربق؟    ! بأيب أنت وأمي  : قال قلت " فيمر أولكم كالربق  . فتقومان جنبيت الصراط ميينا ومشاال    

جتـري  . مث كمر الطري وشد الرجال    . عني؟ مث كمر الريح   أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة          "قال  
حىت جييء الرجل   . حىت تعجز أعمال العباد   . سلم سلم ! رب: ونبيكم قائم على الصراط يقول    . م أعماهلم 

فمخدوش . مأمورة بأخذ من أمرت به    . قال ويف حافيت الصراط كالليب معلقة     . فال يستطيع السري إال زحفا    
  .إن قعر جهنم لسبعون خريفا!  والذي نفس أيب هريرة بيده".ناج ومكدوس يف النار
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حدثنا جرير عن املختـار بـن       : قال قتيبة . حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم      ) 196 (- 330
  :؛ قالفلفل، عن أنس بن مالك

  ".وأنا أكثر األنبياء تبعا. أنا أول الناس يشفع يف اجلنة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان، عن خمتار بـن          . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 196 (-331

  :فلفل، عن أنس بن مالك؛ قال
  ".وأنا أول من يقرع باب اجلنة. نبياء تبعا يوم القيامةأنا أكثر األ"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  :حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن املختار بن فلفل؛ قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 196 (-32
مل يصدق نيب من األنبياء مـا       . أنا أول شفيع يف اجلنة    "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال أنس بن مالك    

  ".األنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إال رجل واحدوإن من . صدقت
حدثنا سليمان بن   . حدثنا هاشم بن القاسم   : حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب، قاال      و) 197 (-333

  :املغرية عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ قال
:  من أنت؟ فأقول   :فيقول اخلازن . فأستفتح. آيت باب اجلنة يوم القيامة    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك: فيقول. حممد
         باب اختباء النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته باب اختباء النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته باب اختباء النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته باب اختباء النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته))))86 ( ( ( (

أخربين مالك بن أنس عـن     : قال. أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين يونس بن عبداألعلى   ) 198 (-334
   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ أن

  ".ريد أن أختبئ دعويت شفاعة ألميت يوم القيامةأف. لكل نيب دعوة يدعوها "
حـدثنا  . دثنا يعقوب بن إبراهيم   ح: قال زهري . وحدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 198 (- 335

  : قالأخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة. ابن أخي ابن شهاب عن عمه
وأردت، إن شاء اهللا، أن أختبئ دعويت شفاعة ألميت         . لكل نيب دعوة  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".يوم القيامة

أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء """"باب يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم باب يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم باب يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم باب يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ) ) 85((((
        """"تبعاتبعاتبعاتبعا
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حدثنا ابن  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : قال زهري . حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 198 (- 336
د بن جارية الثقفي، مثل ذلـك، عـن أيب          حدثين عمرو بن أيب سفيان بن أسي      . أخي ابن شهاب عن عمه    

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمسهريرة، عن ر
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن عمرو بن        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 198 (- 337

  :أيب سفيان بن أسيد ابن جارية الثقفي أخربه؛ أن أبا هريرة قال لكعب األحبار
 إن شاء اهللا، أن أختبـئ دعـويت   ،فأنا أريد. لكل نيب دعوة يدعوها   : "عليه وسلم قال  إن نيب اهللا صلى اهللا       

أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟           : فقال كعب أليب هريرة   ". شفاعة ألميت يوم القيامة   
  .نعم: قال أبو هريرة

حدثنا أبو معاويـة    : قاال) واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 199 (- 338
  :عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال

وإين اختبأت دعويت   . فتعجل كل نيب دعوته   . لكل نيب دعوة مستجابة   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".فهي نائلة، إن شاء اهللا، من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا. شفاعة ألميت يوم القيامة

عن أيب زرعة، عـن     ) و ابن القعقاع  هو(حدثنا جرير عن عمارة     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 199 (- 339
  :أيب هريرة؛ قال

وإين اختبأت . فيستجاب له فيؤتاها. لكل نيب دعوة مستجابة يدعو ا"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

) ابـن زيـاد    وهو(حدثنا شعبة عن حممد     . حدثنا أيب . ذ العنربي حدثنا عبيداهللا بن معا   ) 199 (- 340
  :قال

. لكل نيب دعوة دعا ا يف أمته فاستجيب له        : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : مسعت أبا هريرة يقول    
  ".وإين أريد، إن شاء اهللا، أن أؤخر دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

. يب غـسان  ألواللفظ  . ي، وحممد بن املثىن، وابن بشار حدثانا      حدثين أبو غسان املسمع   ) 200 (- 341
حدثنا أنس بن مالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا         . حدثين أيب عن قتادة   : قال) يعنون ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قالوا

  ".وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة. لكل نيب دعوة دعاها ألمته"عليه وسلم قال 
حدثنا شعبة عن قتـادة،     . ححدثنا رو : قاال. ثنيه زهري بن حرب وابن أيب خلف      وحد) 200 (- 342

  .ذا اإلسناد



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-124 

حـدثنا  . ح وحدثنيه إبراهيم بن سعيد اجلوهري     . حدثنا وكيع . ح وحدثنا أبو كريب   ) 200 (- 343
 حديث ويف" أعطي"قال : غري أن يف حديث وكيع قال. أبو أسامة، مجيعا عن مسعر، عن قتادة، ذا اإلسناد 

  .أيب أسامة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا املعتمر عن أبيه، عن أنس؛ أن نيب اهللا صـلى اهللا            . وحدثين حممد بن عبداألعلى   ) 200 (- 344

  .فذكر حنو حديث قتادة عن أنس: عليه وسلم قال
أخربين أبـو  : قال. حدثنا ابن جريج. حدثنا روح . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف) 201) - 345

  :ول، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمقالزبري؛ أنه مسع جابر ابن عبداهللا ي

  ".وخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة. لكل نيب دعوة قد دعا ا يف أمته "
أخـربين عمـرو بـن      : قال. أخربنا ابن وهب  . يفحدثين يونس بن عبداألعلى الصد    ) 202 (- 346

احلارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه عن عبدالرمحن بن جبري، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛ أن النيب صـلى   
ب إن أضللن كثريا من النـاس فمـن تـبعين فإنـه             ر{: اهللا عليه وسلم تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم         

 و إن تغفر هلم فإنك كإن تعذم فإم عباد  : ة وقال عيسى عليه السالم    اآلي] 36-اآلية/ إبراهيم/14[}مين
فقـال اهللا عـز     . وبكى" أميت أميت ! اللهم"فرفع يديه وقال    ] 118-اآلية/ املائدة/5[أنت العزيز احلكيم    

. اذهب إىل حممد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟ فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم فسأله             ! يا جربيل : وجل
إنـا  : اذهب إىل حممد فقل   ! يا جربيل : فقال اهللا . وهو أعلم . أخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال        ف

  .سنرضيك يف أمتك وال نسوءك
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛ أن .  عفانحدثنا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 203 (-347

  ".إن أيب وأباك يف النار"فلما قفى دعاه فقال " يف النار"أين أيب؟ قال ! يا رسول اهللا: رجال قال

        باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته وبكائه شفقة عليهمباب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته وبكائه شفقة عليهمباب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته وبكائه شفقة عليهمباب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته وبكائه شفقة عليهم) ) ) ) 87 ( ( ( (

        باب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربنيباب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربنيباب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربنيباب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربني) ) ) ) 88 ( ( ( (
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امللك بن عمري، عن    حدثنا جرير عن عبد   : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب      ) 204 (- 348
  :عن أيب هريرة؛ قال موسى بن طلحة،

دعا رسول اهللا صـلى اهللا      ] 214-اآلية/ الشعراء/26[} أنذر عشريتك األقربني  و{:ا أنزلت هذه اآلية   مل
يا بين مرة . أنقذوا أنفسكم من النار! يا بين كعب بن لؤي   "فقال  . فعم وخص . فاجتمعوا. عليه وسلم قريشا  

أنقـذوا  ! يا بين عبد مناف   . قذوا أنفسكم من النار   نأ! يا بين عبد مشس   . سكم من النار  أنقذوا أنف ! بن كعب 
! يا فاطمـة  . أنقذوا أنفسكم من النار   ! يا بين عبداملطلب  . أنقذوا أنفسكم من النار   ! يا بين هاشم  . من النار 

  ".هلاغري أن لكم رمحا سأبلها ببال. فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا. أنقذي نفسك من النار
حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بـن عمـري، ـذا           . وحدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 204 (-349
  .وحديث جرير أمت وأشبع. اإلسناد
حدثنا هشام بـن    : قاال. حدثنا وكيع ويونس بن بكري    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 205 (- 350

قام ] 214-اآلية/ الشعراء/26[} نذر عشريتك األقربني  أو{: ملا نزلت : ائشة؛ قالت ععروة عن أبيه، عن     
يـا بـين   ! يا صفية بنت عبداملطلب! يا فاطمة بنت حممد"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا فقال        

  ".سلوين من مايل ما شئتم. ال أملك لكم من اهللا شيئا! عبداملطلب
: أخربين يونس عن ابن شهاب؛ قـال      : قال. أخربنا ابن وهب  . حيىي وحدثين حرملة بن  ) 206 (-351

  :أخربين ابن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال
-اآليـة / الشعراء/26[} أنذر عشريتك األقربني  و{: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزل عليه          

ال أغـين  !  بين عبداملطلبيا. غين عنكم من اهللا شيئا    أال  . اشتروا أنفسكم من اهللا   ! يا معشر قريش  ] "214
ال أغـين   ! يا صفية عمة رسول اهللا    . ال أغين عنك من اهللا شيئا     ! يا عباس بن عبداملطلب   . عنكم من اهللا شيئا   
  ".ال أغين عنك من اهللا شيئا. سليين مبا شئت! يا فاطمة بنت رسول اهللا. عنك من اهللا شيئا

حدثنا عبداهللا بن ذكوان    . حدثنا زائدة . روحدثنا معاوية بن عم   . لناقداوحدثين عمرو   ) 206 (- 352
  .عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنو هذا

حدثنا التيمي عن أيب عثمـان، عـن   . حدثنا يزيد بن زريع. دثنا أبو كامل اجلحدريح (207) - 353
  قبيصة بن املخارق، وزهري ابن عمرو؛ 

        }}}}أنذر عشريتك األقربنيأنذر عشريتك األقربنيأنذر عشريتك األقربنيأنذر عشريتك األقربنيوووو{{{{: : : : باب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىل) ) ) ) 89 ( ( ( (
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قال انطلق نـيب اهللا صـلى اهللا   ] 214-اآلية/ الشعراء/26[} ألقربنيأنذر عشريتك ا و{: ملا نزلت  :قاال 
إمنا مثلي ومثلكم   . إين نذير ! يا بين عبد منافاه   "مث نادى   . فعال أعالها حجرا  . عليه وسلم إىل رضمة من جبل     

  ".اهحيا صبا: فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف. كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله
حدثنا أبو عثمان عن زهـري بـن   . حدثنا املعتمر عن أبيه . مد بن عبداألعلى  وحدثنا حم ) 207 (- 354
  .قبيصة بن خمارق، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحوهوعمرو 
حدثنا أبو أسامة عن األعمش، عن عمرو بن مرة،         . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 208 (- 355

/ الـشعراء /26[} أنذر عشريتك األقربني  و{:  هذه اآلية  ملا نزلت : عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ قال       
فهتـف  . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد الصفا         . ورهطك منهم املخلصني  ] 214-اآلية

يا ! يا بين فالن  ! يا بين فالن  "فاجتمعوا إليه، فقال    . حممد: من هذا الذي يهتف؟ قالوا    : فقالوا!" يا صباحاه "
ـ أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال      "فاجتمعوا إليه فقال    !" يا بين عبداملطلب  !  مناف يا بين عبد  ! بين فالن  رج خت

فإين نذير لكم بـني يـدي عـذاب         "قال  . ما جربنا عليك كذبا   : قالوا" بسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟    
يب هلب و   بت يدا أ  ت{: فرتلت هذه السورة  . أما مجعتنا إال هلذا؟ مث قام     ! تبا لك : قال فقال أبو هلب   ". شديد

  .كذا قرأ األعمش إىل آخر السورة]. 1-اآلية/ املسد/111[} قد تب
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ـذا       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 208 (- 356
  :قال. اإلسناد

ومل . ةبنحو حـديث أيب أسـام     !" يا صباحاه "صفا فقال   لصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ا          

  .}أنذر عشريتك األقربنيو{:يذكر نزول اآلية
وحدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وحممد بن عبـدامللك              ) 209 (- 357
  :قالوا .األموي

مري، عن عبداهللا بن احلارث بن نوفل، عن العباس بن عبداملطلب؛ أنـه             حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن ع       
هـو يف  . نعـم "هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان حيوطك ويغضب لـك؟ قـال            ! يا رسول اهللا  : قال

  ".ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار. ضحضاح من نار

        باب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب والتخفيف عنه بسببهباب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب والتخفيف عنه بسببهباب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب والتخفيف عنه بسببهباب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب والتخفيف عنه بسببه) ) ) ) 90 ( ( ( (
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  : بن عمري، عن عبداهللا بن احلارث؛ قالحدثنا سفيان عن عبدامللك. حدثنا ابن أيب عمر) 209 (- 358
. نعم"فهل نفعه ذلك؟ قال     . إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك     ! يا رسول اهللا  : قلت: مسعت العباس يقول   

  ".وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح
بـن  حدثين عبدامللك   : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 209 (- 359

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. أخربين العباس بن عبداملطلب : قال. حدثين عبداهللا بن احلارث   : قال. عمري
  . النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحو حديث أيب عوانةنحدثنا وكيع عن سفيان، ذا اإلسناد، ع

بن خباب، عن أيب سعيد     حدثنا ليث عن ابن اهلاد، عن عبداهللا        . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 210 (- 360
لعله تنفعه شـفاعيت يـوم      "فقال  . اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب            

  ".نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه فيجعل يف ضحضاح من. القيامة
حدثنا زهري بن حممد عن سهيل      .  أيب بكري  حدثنا حيىي بن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 211 (- 361

  :بن أيب صاحل، عن النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ىن أهل النار عذابا، ينتعل بنعلني من نار، يغلي دماغه من حرارة نعليهدإن أ "

حدثنا ثابت عن أيب    . حدثنا محاد بن سلمة   . انحدثنا عف . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 212 (- 362
  عثمان النهدي، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ".وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه .أهون أهل النار عذابا أبو طالب "
. د بن جعفـر   حدثنا حمم : قاال) واللفظ البن املثىن  . (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 213 (- 323

  :مسعت أبا إسحاق يقول: قال. حدثنا شعبة
إن أهـون أهـل   "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت النعمان بن بشري خيطب وهو يقول   
  ".لنار عذابا يوم القيامة، لرجل توضع يف أمخص قدميه مجرتان، يغلي منهما دماغها

ثنا أبو أسامة عن األعمش، عن أيب إسـحاق، عـن           حد. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 213 (- 364
  :النعمان بن بشري؛ قال

باب أهون أهل النار باب أهون أهل النار باب أهون أهل النار باب أهون أهل النار ) ) ) ) 91 ( ( ( (
        عذاباعذاباعذاباعذابا
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يغلي منهما  . إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار          "م  لقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       

  ".وإنه ألهوم عذابا. كما يغلي املرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. دماغه
عـن الـشعيب، عـن     حدثنا حفص بن غياث عن داود،   . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة     ) 214 (- 365

  : مسروق، عن عائشة قالت؛ قلت
. ال ينفعه "فهل ذاك نافعه؟ قال     . ويطعم املسكني . كان يف اجلاهلية يصل الرحم    . ابن جدعان ! يا رسول اهللا   

  ". رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين:إنه مل يقل يوما
حدثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد،       . حدثنا حممد بن جعفر   . ين أمحد بن حنبل   ثحد) 215 (- 366

  :عن قيس، عن عمرو ابن العاص؛ قال
. ليسوا يل بأولياء  ) يعين فالنا (أال إن آل أيب     "ول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جهارا غري سر، يق           

  ".إمنا ويل اهللا وصاحل املؤمنني
حدثنا الربيع، يعين ابن مسلم، عـن       . حدثنا عبدالرمحن بن سالم بن عبيداهللا اجلمحي      ) 216 (- 367

   هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن زياد، عن أيب
قـال  . ادع اهللا أن جيعلين منهم    ! يا رسول اهللا  : فقال رجل " فا بغري حساب  ليدخل من أميت اجلنة سبعون أ      "
  ".سبقك ا عكاشة"قال . ادع اهللا أن جيعلين منهم! يا رسول اهللا: فقال. مث قام آخر" اجعله منهم! اللهم"

مسعت حممد بن زياد    : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . حممد بن بشار  وحدثنا  ) 216 (- 368
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، مبثل حديث الربيع: مسعت أبا هريرة يقول: لاق

         أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل أن من مات على الكفر ال ينفعه عملباب الدليل علىباب الدليل علىباب الدليل علىباب الدليل على) ) ) ) 92 ( ( ( (

        باب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهمباب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهمباب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهمباب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهم) ) ) ) 93 ( ( ( (

        باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذابباب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذابباب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذابباب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب) ) ) ) 94 ( ( ( (
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: أخربين يونس عن ابن شهاب، قـال      : قال. أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 216 (- 369
  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ب؛ أن أبا هريرة حدثه قالحدثين سعيد بن املسي

  ".تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يدخل من أميت زمرة هم سبعون ألفا 
ادع اهللا أن جيعلـين     ! يا رسول اهللا  : فقال. فقام عكاشة بن حمصن األسدي، يرفع منرة عليه       : ال أبو هريرة  ق

سـول  ريا : مث قام رجل من األنصار فقال" اجعله منهم! اللهم"صلى اهللا عليه وسلم    فقال رسول اهللا    . منهم
  ".سبقك ا عكاشة"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ادع اهللا أن جيعلين منهم! اهللا

حدثين أبو يونس   : أخربين حيوة قال  . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 217 (- 370
  رة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هري

  ".يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا، زمرة واحدة منهم، على صورة القمر "
ام بن حسان، عن حممد، يعين ابن       شحدثنا املعتمر عن ه   . حدثنا حيىي بن خلف الباهلي    ) 218 (- 371

  :قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين عمران قال: سريين، قال
هم الذين ال يكتـوون     "ومن هم يا رسول اهللا؟ قال       : قالوا" يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب        "

قـال  " أنت منهم "قال  . منهم ادع اهللا أن جيعلين   : فقام عكاشة فقال  " وعلى رم يتوكلون  . .وال يسترقون 
  ".ا عكاشةسبقك "قال . ادع اهللا أن جيعلين منهم! يا نيب اهللا: فقام رجل فقال

حدثنا حاجب بن عمر أبـو    . صمد بن عبدالوارث  لحدثنا عبدا . حدثين زهري بن حرب   ) 218 (- 372
  :حدثنا احلكم بن األعرج عن عمران بن حصني؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. خشينة الثقفي

. هم الذين ال يسترقون   "ل  قا! من هم؟ يا رسول اهللا    : قالوا" يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب        "
  ". رم يتوكلونىوعل. وال يتطريون وال يكتوون

حدثنا عبدالعزيز، يعين ابن أيب حازم، عن أيب حازم، عن سـهل          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 219 (- 373
  :بن سعد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

آخـذ  . متماسكون) يدري أبو حازم أيهما قال    ال  (ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا، أو سبعمائة ألف           "
  ".وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.  يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهمال. بعضهم بعضا

  : أخربنا حصني بن عبدالرمحن؛ قال. حدثنا هشيم. حدثنا سعيد بن منصور) 220 (- 374
أمـا إين مل    : مث قلت . أنا: قلتأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟       : كنت عند سعيد بن جبري فقال      

: فما محلك على ذلـك؟ قلـت      : قال. استرقيت: فماذا صنعت؟ قلت  : قال. تولكين لدغ . أكن يف صالة  
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: حدثنا عن بريدة بن حصيب األسلمي؛ أنه قال       : وما حدثكم الشعيب؟ قلت   : فقال. حديث حدثناه الشعيب  
ولكن حدثنا ابن عباس عن النيب صـلى  .  ما مسعقد أحسن من انتهى إىل   : فقال. ال رقية إال من عني أو محة      

والـنيب  . والنيب ومعه الرجل والرجالن   . فرأيت النيب ومعه الرهيط   . عرضت علي األمم  : "اهللا عليه وسلم قال   
. هذا موسى صلى اهللا عليه وسلم وقومه      : فقيل يل . فظننت أم أميت  . إذ رفع يل سواد عظيم    . ليس معه أحد  

: فقيل يل. فإذا سواد عظيم. انظر إىل األفق اآلخر: فقيل يل. فإذا سواد عظيم . نظرتف. ولكن انظر إىل األفق   
  ".ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب. هذه أمتك

: فقال بعضهم . فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب          .  ض فدخل مرتله   مث
 يف اإلسـالم ومل     افلعلهم الذين ولدو  : وقال بعضهم .  صلى اهللا عليه وسلم    فلعلهم الذين صحبوا رسول اهللا    

" ما الذي ختوضون فيه؟   : "فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        . وذكروا أشياء . يشركوا باهللا 
ـ   " وعلى رم يتوكلون  . وال يتطريون . وال يسترقوون . هم الذين ال يرقون   "فقال  . فأخربوه ن فقام عكاشة ب
. ادع اهللا أن جيعلين منهم    : مث قام رجل آخر فقال    " أنت منهم "فقال  . ادع اهللا أن جيعلين منهم    : فقال. حمصن
  ".سبقك ا عكاشة"فقال 
. حدثنا حممد بن فضيل عن حصني، عن سعيد بن جـبري          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 220 (- 375

مث ذكر باقي احلديث، حنو     " عرضت علي األمم  "وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : حدثنا ابن عباس قال   

  . أول حديثهرومل يذك. حديث هشيم
حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن . حدثنا هناد بن السري  ) 221 (- 376

  :قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبداهللا؛ قال
قال " ن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟    أأما ترضون   "مث قال   . قال فكربنا " ا ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟      أم "

ما املسلمون يف الكفـار إال      . وسأخربكم عن ذلك  . إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة      "مث قال   . فكربنا
  ".أو كشعرة سوداء يف ثور أبيض. كشعرة بيضاء يف ثور أسود

.  حممد بن جعفر   احدثن: قاال) واللفظ البن املثىن  (ثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        حد) 221 (- 377
  :حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبداهللا قال

        باب كون هذه األمة نصف أهل اجلنةباب كون هذه األمة نصف أهل اجلنةباب كون هذه األمة نصف أهل اجلنةباب كون هذه األمة نصف أهل اجلنة) ) ) ) 95 ( ( ( (
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أترضون أن تكونوا ربع أهل     "فقال  . حنوا من أربعني رجال   . كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة          
إين !  نفسي بيده  يوالذ" فقال. فقلنا نعم "أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة ؟        "فقال  . منع: قال قلنا " اجلنة؟

وما أنتم يف أهل الشرك إال      . وذاك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة       . ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة     
  ".أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر. كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود

عـن أيب   ) وهو ابن مغـول   (حدثنا مالك   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 221 (- 378
  :إسحاق، عن عمر بن ميمون، عن عبداهللا؛ قال

. ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة. أال"فقال . خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسند ظهره إىل قبة أدم       
ـ "فقال  ! يا رسول اهللا  . نعم: فقلنا" أحتبون أنكم ربع أهل اجلنة؟    ! اشهد! هل بلغت؟ اللهم  ! اللهم ن أن  وأحتب

ما أنـتم يف  . إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة"قال  ! يا رسول اهللا  . نعم: قالوا" تكونوا ثلث أهل اجلنة؟   

  ".أو كالشعرة البيضاء يف الثور األسود. سواكم من األمم إال كالشعرة السوداء يف الثور األبيض
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عـن أيب          . حدثنا عثمان بن أيب شيبة العبسي     ) 222 (- 379

  : سعيد؛ قال
واخلـري يف   ! ديكوسـع ! لبيك: فيقول! يا آدم : يقول اهللا عز وجل   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

قال . من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني     : وما بعث النار؟ قال   : قال. أخرج بعث النار  : قال يقول ! يديك
فذاك حني يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب                 

فإن من يـأجوج  . أبشروا "رجل؟ فقال أينا ذلك ال  ! يا رسول اهللا  : قالوا. قال فاشتد ذلك عليهم   " اهللا شديد 
فحمدنا " إين ألطمع أن تكونوا ربع أهل اجلنة      ! والذي نفسي بيده  "قال مث قال    " ومنكم رجل . ومأجوج ألفا 

مث قـال  . فحمدنا اهللا وكربنا" إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اجلنة    ! والذي نفسي بيده  "مث قال   . اهللا وكربنا 
إن مثلكم يف األمم كمثل الشعرة البيـضاء يف         . أن تكونوا شطر أهل اجلنة    إين ألطمع   ! والذي نفسي بيده  "

  ".أو كالرقمة يف ذراع احلمار. جلد الثور األسود

        """"يقول اهللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعنييقول اهللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعنييقول اهللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعنييقول اهللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني""""باب قوله باب قوله باب قوله باب قوله ) ) ) ) 96 ( ( ( (
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. حدثنا أبو معاويـة   . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 222 (- 380
يومئذ يف الناس إال كالشعرة البيـضاء يف الثـور          ما أنتم   : غري أما قاال  . كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد    

  .و كالرقمة يف ذراع احلمارأ: ومل يذكرا" األسود أو كالشعرة السوداء يف الثور األبيض
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        كتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارة    ----    2
حدثنا حيىي؛ أن زيدا حدثه؛     . حدثنا أبان . حدثنا حبان بن هالل   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 223 (- 1
  : أبا سالم حدثه عن أيب مالك األشعري؛ قالأن
وسبحان اهللا واحلمد هللا    . مد هللا متأل امليزان   واحل. الطهور شطر اإلميان  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

والقرآن حجة لك . والصرب ضياء. والصدقة برهان. والصالة نور. ما بني السماوات واألرض   ) أو متأل (متآلن  
  ".فمعتقها أو موبقها . فبايع نفسه. س يغدوكل النا. أو عليك

  
حدثنا أبـو   : قالوا) واللفظ لسعيد (حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري           ) 224(

  :د، قالععوانة عن مساك بن حرب، عن مصعب بن س
إين : أال تدعو اهللا يل، يا ابن عمـر؟ قـال         : الفق. دخل عبداهللا بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض          

وكنت على  " وال صدقة من غلول     . ال تقبل صالة بغري طهور    "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  .البصرة

ح وحدثنا أبو بكر    . حدثنا شعبة  .حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 224 (
كلهم عن مسـاك بـن      . عن إسرائيل : قال أبو بكر ووكيع   . حسني بن علي عن زائدة    حدثنا  . بن أيب شيبة  

  .حرب، ذا اإلسناد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
ن منبه،  بحدثنا معمر بن راشد، عن مهام       . حدثنا عبدالرزاق بن مهام   . حدثنا حممد بن رافع   ) 225 (- 2

  :أخي وهب بن منبه؛ قال

        باب فضل الوضوءباب فضل الوضوءباب فضل الوضوءباب فضل الوضوء) ) ) ) 1 ( ( ( (

        باب وجوب الطهارة للصالةباب وجوب الطهارة للصالةباب وجوب الطهارة للصالةباب وجوب الطهارة للصالة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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وقال رسـول اهللا  : فذكر أحاديث منها  . هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        هذا ما حدثنا أبو      

  ".ال تقبل صالة أحدكم، إذا أحدث، حىت يتوضأ"صلى اهللا عليه وسلم 
 . عبداهللا بن عمرو بن سرح، وحرملة بن حيىي التجييب         نحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو ب      ) 226 (- 3

أخربنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب؛ أن عطاء بن يزيد الليثي أخربه؛ أن محران موىل عثمـان                   : قاال
مث مـضمض   . فغسل كفيه ثـالث مـرات     . فتوضأ. أخربه؛ أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه دعا بوضوء         

 يده اليسرى مثل    مث غسل . مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات       . مث غسل وجهه ثالث مرات    . واستنثر
: مث قـال  . مث غسل اليسرى مثل ذلك    . مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات       . مث مسح رأسه  . ذلك

مـن  "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا       
قال ابـن   ". فسه، غفر له ما تقدم من ذنبه      توضأ حنو وضوئي هذا، مث قام فركع ركعتني، ال حيدث فيهما ن           

  .هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة: وكان علماؤنا يقولون: شهاب
حدثنا أيب عن ابن شهاب، عن عطـاء        . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 226 (- 4

. فغسلهما. غ على كفيه ثالث مرار    فأفر. بن يزيد الليثي، عن محران موىل عثمان؛ أنه رأي عثمان دعا بإناء           
مث . ويديه إىل املرفقني ثالث مرات    . ث مرات مث غسل وجهه ثال   . فمضمض واستنثر . مث أدخل ميينه يف اإلناء    

من توضـأ حنـو     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مث قال . مث غسل رجليه ثالث مرات    . مسح برأسه 

  ".نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبهمث صلى ركعتني، ال حيدث فيهما . وضوئي هذا
واللفظ (حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن حممد بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي               ) 227 (- 5

جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن محران، مـوىل           . حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) لقتيبة
  : قالعثمان

        باب صفة الوضوء وكمالهباب صفة الوضوء وكمالهباب صفة الوضوء وكمالهباب صفة الوضوء وكماله) ) ) ) 3 ( ( ( (

باب فضل الوضوء والصالة باب فضل الوضوء والصالة باب فضل الوضوء والصالة باب فضل الوضوء والصالة ) ) ) ) 4 ( ( ( (
        عقبهعقبهعقبهعقبه
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! واهللا: مث قـال  . فدعا بوضوء فتوضأ  . فجاءه املؤذن عند العصر   . مسعت عثمان بن عفان وهو بفناء املسجد       
ال : "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        . لوال آية يف كتاب اهللا ما حدثتكم      . ألحدثنكم حديثا 

  ".ا بينه وبني الصالة اليت تليهاإال غفر اهللا له م. فيصلي صالة. يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء
حـدثنا  : قـاال . ح وحدثنا زهري بن حرب وأبو كريب      . حدثنا أبو أسامة  . ه أبو كريب  اوحدثن) 227 (

ويف حـديث أيب أسـامة      . حدثنا سفيان، مجيعا عن هشام، ذا اإلسـناد       . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . وكيع
  ".فيحسن وضوءه مث يصلي املكتوبة"
: قال ابن شهاب  .  عن صاحل  يبحدثنا أ . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . زهري بن حرب  وحدثنا  ) 227 (- 6

  :ولكن عروة حيدث عن محران؛ أنه قال
إين مسعـت  . لوال آية يف كتاب اهللا ما حـدثتكموه    ! واهللا. ألحدثنكم حديثا ! واهللا: فلما توضأ عثمان قال    

إال غفر له ما بينه     . مث يصلي الصالة  . وءهال يتوضأ رجل فيحسن وض    "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        
:  إىل قولـه   ،}ن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلـدى        إ{: اآلية: قال عروة ". الصالة اليت تليها   وبني

  ].159-اآلية/ البقرة/2[} لالعنونا{
بـو  حـدثين أ  : قال عبد . كالمها عن أيب الوليد   . حدثنا عبد بن محيد وحجاج بن الشاعر      ) 228 (- 7

  : حدثين أيب عن أبيه؛ قال. د بن العاصيحدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سع. الوليد
ما من امرئ مـسلم     "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : فدعا بطهور فقال  . كنت عند عثمان   

. ما مل. إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب  . فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها   . حتضره صالة مكتوبة  
  ".وذلك الدهر كله. يؤت كبرية

حدثنا عبدالعزيز، وهو الدراوردي، عن     : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد، وأمحد بن عبدة الضيب       ) 229 (- 8
  :زيد بن أسلم، عن محران موىل عثمان؛ قال

 عليـه وسـلم   هللاإن ناسا يتحدثون عن رسول اهللا صـلى ا    : فتوضأ مث قال  . أتيت عثمان بن عفان بوضوء     
مث قـال   . ال أدري ما هي؟ إال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا                . أحاديث

ويف رواية ابن عبـدة     ". وكانت صالته ومشيه إىل املسجد نافلة     . من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه        "
  .أتيت عثمان فتوضأ

) واللفظ لقتيبـة وأيب بكـر     (زهري بن حرب    بن أيب شيبة و    حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر     ) 230 (- 9
أال أريكـم   : فقال. حدثنا وكيع عن سفيان، عن أيب النضر، عن أيب أنس؛ أن عثمان توضأ باملقاعد             : قالوا
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قـال أبـو    : قال سفيان : وزاد قتيبة يف روايته   . وضوء رسول اهللا صلى آهللا عليه وسلم؟ مث توضأ ثالثا ثالثا          
  . رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموعنده: قال. النضر عن أيب أنس

قـال أبـو    . مجيعا عن وكيـع   . ميحدثنا أبو كريب حممد بن العالء، وإسحاق بن إبراه        ) 231 (- 10
  :قال. مسعت محران بن أبان: حدثنا وكيع عن مسعر، عن جامع بن شداد، أيب صخرة؛ قال: كريب

حدثنا رسـول اهللا    : وقال عثمان . وهو يفيض عليه نطفة   فما أتى عليه يوم إال      . كنت أضع لعثمان طهوره    
أحـدثكم  . مـا أدري  "فقال  ) أراها العصر : رقال مسع (صلى اهللا عليه وسلم عند انصرافنا من صالتنا هذه          

قال . وإن كان غري ذلك فاهللا ورسوله أعلم      . إن كان خريا فحدثنا   ! يا رسول اهللا  : فقلنا" بشيء أو أسكت؟  
تم الطهور الذي كتب اهللا عليه، فيصلي هذه الصلوات اخلمس، إال كانت كفارات             ما من مسلم يتطهر، في    "

  ".ملا بينها
حـدثنا  : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     . ح. حدثنا أيب . داهللا بن معاذ  يحدثنا عب ) 231 (- 11

  : قال. حدثنا شعبة عن جامع بن شداد: قاال مجيعا. حممد بن جعفر
قال رسول  : يف إمارة بشر؛ أن عثمان بن عفان قال       .  حيدث أبا بردة يف هذا املسجد      مسعت محران بن أبان    

هذا ". فالصلوات املكتوبات كفارات ملا بينهن    . أمت الوضوء كما أمره اهللا تعاىل      من"اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .وال ذكر املكتوبات. يف إمارة بشر: وليس يف حديث غندر. حديث ابن معاذ

وأخربين خمرمة بن بكري عن أبيه،      : قال. حدثنا ابن وهب  . دثنا هارون بن سعيد األيلي    ح) 232 (- 12
  :عن محران موىل عثمان؛ قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ فأحـسن          : مث قال . توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا       
  ".غفر له ما خال من ذنبه. لصالةمث خرج إىل املسجد ال ينهزه إال ا. من توضأ هكذا"مث قال . الوضوء
أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بـن        : قاال. وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 232 (- 13

احلارث؛ أن احلكيم ابن عبداهللا القرشي حدثه ؛ إن نافع بن جبري وعبداهللا بن أيب سلمة حدثاه؛ إن معاذ بن                    
مسعت رسول اهللا صلى اهللا     : عثمان بن عفان؛ قال    ن عفان، عن  عبدالرمحن حدثهما عن محران موىل عثمان ب      

  : عليه وسلم يقول
أو يف  . أو مع اجلماعة  . فصالها مع الناس  . مث مشى إىل الصالة املكتوبة    . من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء     "

  ".غفر اهللا له ذنوبه. املسجد
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: قال ابن أيوب. كلهم عن إمساعيل. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر     ) 233 (- 14
أخربين العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب، موىل احلرقة، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن              . حدثنا إمساعيل بن جعفر   

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ما مل تغش الكبائر. كفارة ملا بينهن. واجلمعة إىل اجلمعة. خلمساالصالة  "

حدثنا هشام عن حممد، عن أيب هريرة، . أخربنا عبداألعلى. حدثين نصر بن علي اجلهضمي) 233) - 15
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".كفارات ملا بينهن. معةواجلمعة إىل اجل. الصلوات اخلمس "
أخربنا ابن وهب عن أيب صـخر؛ أن        : قاال. حدثين أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي      ) 233 (- 16

  :عمر بن إسحاق موىل زائدة حدثه عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

  ".نب الكبائرإذا اجت. مكفرات ما بينهن. انضورمضان إىل رم. واجلمعة إىل اجلمعة. الصلوات اخلمس "
حدثنا معاوية بن صـاحل     . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 234 (- 17

 ح وحدثين أبو عثمان عن جبري بن      . عن ربيعة، يعين ابن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن عقبة بن عامر            
  :نفري، عن عقبة بن عامر؛ قال

فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائمـا      . فروحتها بعشي . فجاءت نوبيت . كانت علينا رعاية اإلبل    
مقبـل  . مث يقوم فيصلي ركعـتني    . ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه     "فأدركت من قوله    . حيدث الناس 

اليت قبلـها   : دي يقول فإذا قائل بني ي   ! ما أجود هذه   :قال فقلت " إال وجبت له اجلنة   . عليهما بقلبه ووجهه  
) أو فيـسبغ  (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ       "قال  . إين قد رأيتك جئت آنفا    : قال. فنظرت فإذا عمر  . أجود

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبد اهللا ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانيـة،                  : الوضوء مث يقول  
  ".يدخل من أيها شاء

بينهن ما بينهن ما بينهن ما بينهن ما     مكفرات ملامكفرات ملامكفرات ملامكفرات ملاباب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان ) ) ) ) 5 ( ( ( (
        اجتنبت الكبائراجتنبت الكبائراجتنبت الكبائراجتنبت الكبائر

        باب الذكر املستحب عقب الوضوءباب الذكر املستحب عقب الوضوءباب الذكر املستحب عقب الوضوءباب الذكر املستحب عقب الوضوء) ) ) ) 6 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-138 

حدثنا معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد، . حدثنا زيد بن احلباب  : بن أيب شيبة  وحدثناه أبو بكر    ) 234 (
عن أيب إدريس اخلوالين وأيب عثمان، عن جبري بن نفري بن مالك احلضرمي، عن عقبة بن عامر اجلهـين؛ أن                    

 اهللا وحده   أشهد أن ال إله إال    : فقال من توضأ "فذكر مثله غري أنه قال      . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      

  ".ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
حدثنا خالد بن عبداهللا عن عمرو بن حيىي بن عمارة، عن أبيه،            . حدثين حممد بن الصباح   ) 235 (- 18

  :قيل له: قال) وكانت له صحبة(عن عبداهللا بن زيد ابن عاصم األنصاري 
مث أدخل  . فغسلهما ثالثا . فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه     . ا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       توضأ لن  

مث أدخل يده فاستخرجها فغسل     . ففعل ذلك ثالثا  . فمضمض واستنشق من كف واحدة    . يده فاستخرجها 
يـده فاسـتخرجها    مث أدخل   . ، مرتني مرتني  نيمث أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إىل املرفق       . وجهه ثالثا 

هكذا كان وضوء رسول اهللا صـلى       : مث قال . مث غسل رجليه إىل الكعبني    . فأقبل بيديه وأدبر  . فمسح برأسه 
  .اهللا عليه وسلم

، عن عمـرو بـن      )هو ابن بالل  (حدثنا خالد بن خملد عن سليمان       . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 235 (
  .ومل يذكر الكعبني. حيىي، ذا اإلسناد، حنوه

حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن حيـىي،         . حدثنا معن . وحدثين إسحاق بن موسى األنصاري    ) 235(م
  :ذا اإلسناد، وقال

بدأ مبقدم رأسـه مث     : روزاد بعد قوله، فأقبل ما وأدب     . من كف واحدة  : ومل يقل . مضمض واستنثر ثالثا   
  . وغسل رجليه.مث ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه. ذهب ما إىل قفاه

حدثنا عمرو بـن حيـىي، مبثـل        . حدثنا وهيب . حدثنا ز . حدثنا عبدالرمحن بن بشر العبدي    ) 235(م
  :وقال فيه. واقتص احلديث. إسنادهم

قال . فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة      : يضاأوقال  . فمضمض واستنشق واستنثر من ثالث غرفات      
  .أملى علي عمرو بن حيىي هذا احلديث مرتني: ل وهيبوقا. أملى علي وهيب هذا احلديث: ز

        باب يف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 7 ( ( ( (
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حدثنا : قالوا. ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر       . حدثنا هارون بن معروف   ) 236 (- 19
ين عمرو بن احلارث؛ أن حبان بن واسع حدثه؛ أن أباه حدثه؛ أنه مسع عبداهللا بن زيد بـن                   أخرب. ابن وهب 

مث غـسل وجهـه   . فمضمض مث استنثر.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأعاصم املازين يذكر أنه رأى   
قـال  . وغسل رجليه حىت أنقامها. ومسح برأسه مباء غري فضل يده. واألخرى ثالثا . ويده اليمىن ثالثا  . ثالثا

  .حدثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث: أبو الطاهر
ينة، قـال   يمجيعا عن ابن ع   . حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 237 (- 20
  : قتيبة

إذا استجمر "حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
  ".لينتثروإذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء، مث . أحدكم فليستجمر وترا

  :أخربنا معمر عن مهام بن منبه، قال. حدثنا عبدالرزاق بن مهام. حدثين حممد بن رافع) 237 (- 21
وقال سـول اهللا    . فذكر أحاديث منها  . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

  ". لينتثرإذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث"ليه وسلم عصلى اهللا 
لى مالك عن ابن شهاب، عن أيب إدريس اخلوالين، عن    عقرأت  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 237 (- 22

  ".ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر"أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 حرملة بن   ينح وحدث . حدثنا يونس بن يزيد   . حدثنا حسان بن إبراهيم   . حدثنا سعيد بن منصور   ) 237 (

أخربين أبو إدريس اخلوالين؛ أنه مسع أبا هريرة وأبـا      . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حيىي
  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد اخلدري يقوالن

ـ   ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثين بشر بن احلكم العبدي    ) 238 (- 23 ـ  عن ابن اهل  ناد، ع
إذا اسـتيقظ   "حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                   

  ".فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أحدكم من منامه فليستنثر ثالث مرات
 أخربنا ابـن  . حدثنا عبدالرزاق : قال ابن رافع  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع      ) 239 (- 24

  : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. جريج

        باب اإليتار يف االستنثار واالستجمارباب اإليتار يف االستنثار واالستجمارباب اإليتار يف االستنثار واالستجمارباب اإليتار يف االستنثار واالستجمار) ) ) ) 8 ( ( ( (
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  ".جمر أحدكم فليوترتإذا اس"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
أخربنا عبـداهللا بـن     : قالوا. حدثنا هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر وأمحد بن عيسى         ) 240 (- 25

  :قال. بن بكري، عن أبيه، عن سامل موىل شدادوهب عن خمرمة 
فدخل عبدالرمحن بن أيب    .  بن أيب وقاص   ددخلت على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم تويف سع            

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . أسبغ الوضوء ! يا عبدالرمحن : فقالت. بكر فتوضأ عندها  
  ".ويل لألعقاب من النار"
أخربين حممد بن عبدالرمحن؛ أن أبـا       : أخربين حيوة . حدثنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 240 (

  .مبثله. فذكر عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.  عائشةىعبداهللا موىل شداد  بن اهلاد حدثه؛ أنه دخل عل
. حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس   : قاال. وحدثين حممد بن حامت وأبو معن الرقاشي      ) 240(م

  :قال. حدثين سامل موىل املهري. حدثين أو حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن: وقال. حدثين حيىي بن أيب كثري
فذكر . فمررنا على باب حجرة عائشة    . دالرمحن بن أيب بكر يف جنازة سعد بن أيب وقاص         بخرجت أنا وع   

  .مثله. عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين نعيم بن عبداهللا عـن سـامل   . حدثنا فليح. حدثنا احلسن بن أعني   . حدثنا سلمة بن شبيب    )240(

  :موىل شداد بن اهلاد؛ قال
  .مبثله. فذكر عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.  عنهاهللاكنت أنا مع عائشة رضي ا 

رير عن منصور، عن    أخربنا ج . ح وحدثنا إسحاق  . حدثنا جرير . وحدثين زهري بن حرب   ) 241 (- 26
  :هالل بن يساف، عن أيب حيىي، عن عبداهللا بن عمرو؛ قال

تعجل قوم عنـد    . ذا كنا مباء بالطريق   إحىت  . رجعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة            
اهللا عليـه   فقال رسول اهللا صلى     . وأعقام تلوح مل ميسها املاء    . فانتهينا إليهم . فتوضؤا وهم عجال  . العصر
  ".أسبغوا الوضوء. ويل لألعقاب من النار"وسلم 

        باب وجوب غسل الرجلني بكماهلماباب وجوب غسل الرجلني بكماهلماباب وجوب غسل الرجلني بكماهلماباب وجوب غسل الرجلني بكماهلما) ) ) ) 9 ( ( ( (
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: قـاال . ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا وكيع عن سفيان   . شيبة وحدثناه أبو بكر بن أيب    ) 241 (
أسبغوا "وليس يف حديث شعبة     . كالمها عن منصور، ذا اإلسناد    . حدثنا شعبة : قال. حدثنا حممد بن جعفر   

  .يثه، عن أيب حيىي األعرجويف حد" الوضوء
حدثنا : قال أبو كامل  . أيب عوانة  مجيعا عن . حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل اجلحدري      ) 241 (- 27

  :أبو عوانة عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبداهللا بن عمرو؛ قال
فجعلنا منـسح   . رفأدركنا وقد حضرت صالة العص    . ختلف عنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر سافرناه          

  ".ويل لألعقاب من النار"فنادى . على أرجلنا
وهو ابن  (عن حممد   ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . بن سالم اجلمحي   حدثنا عبدالرمحن ) 242 (- 28
  عن أيب هريرة؛ ) زياد

  ".ويل لألعقاب من النار"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال مل يغسل عقبيه فقال  
حدثنا وكيع عن شعبة، عن حممد      : قالوا. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب        ) 242 (- 29

   زياد، عن أيب هريرة؛ نب
فإين مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسـلم         . أسبغوا الوضوء : فقال. أنه رأى قوما يتوضؤون من املطهرة      

  ".ويل للعراقيب من النار"يقول 
قـال  : حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قـال          . حربحدثين زهري بن    ) 242 (- 30

  ".ويل لألعقاب من النار"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن      . حدثنا احلسن بن حممد بن أعني     . حدثين سلمة بن شبيب   ) 243 (- 31
فأبصره النيب صلى اهللا عليـه      .  عمر ابن اخلطاب؛ أن رجال توضأ فترك موضع ظفر على قدمه           أخربين. جابر
  .فرجع مث صلى" ارجع فأحسن وضوءك"فقال . وسلم

        باب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارةباب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارةباب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارةباب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة) ) ) ) 10 ( ( ( (
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أخربنـا  . واللفظ لـه  . ح وحدثنا أبو الطاهر   . حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 244 (- 32
ن وهب عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى                    عبداهللا ب 

فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها         ) أو املؤمن (لعبد املسلم   اإذا توضأ   "اهللا عليه وسلم قال     
بطشتها يداه مع املـاء     فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان          ) أو مع آخر قطر املاء    (بعينيه مع املاء    

) أو مع آخر قطر املـاء (فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء          ) أو مع آخر قطر املاء    (
  ".حىت خيرج نقيا من الذنوب

وهو (حدثنا أبو هشام املخزومي، عن عبدالواحد       . حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي      ) 245 (- 33
  : نكدر عن محران، عن عثمان بن عفان؛ قالحدثنا حممد بن امل. كيمحدثنا عثمان بن ح. ابن زياد

حىت خترج من . من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ".حتت أظفاره
: قـالوا . ر وعبد بن محيد   اقاسم بن زكرياء بن دين    حدثين أبو كريب حممد بن العالء وال      ) 246 (- 34

حدثين عمارة بن غزية األنصاري عن نعيم بن عبداهللا امـر؛           . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل       
  :قال

مث يـده  . مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العـضد . فغسل وجهه فأسبغ الوضوء  . رأيت أبا هريرة يتوضأ    
مث غسل رجلـه    . سل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق      غمث  . مث مسح رأسه  . عضداليسرى حىت أشرع يف ال    

قـال  : وقـال . هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ        : مث قال . اليسرى حىت أشرع يف الساق    
فمن اسـتطاع مـنكم   . من إسباغ الوضوء. أنتم الغر احملجلون يوم القيامة"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".طل غرته وحتجيلهفلي
أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد      . حدثين ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 246 (- 35

مث . فغسل وجهه ويديه حىت كاد يبلغ املنكبني      . بن أيب هالل، عن نعيم بن عبداهللا؛ أنه رأى أبا هريرة يتوضأ           
  : مث قال. غسل رجليه حىت رفع إىل الساقني

        باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوءباب خروج اخلطايا مع ماء الوضوءباب خروج اخلطايا مع ماء الوضوءباب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوءباب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوءباب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوءباب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء) ) ) ) 12 ( ( ( (
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فمـن  . إن أميت يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من أثر الوضوء" صلى اهللا عليه وسلم يقول   هللامسعت رسول    
  ".استطاع أن يطيل غرته فليفعل

حدثنا : قال ابن أيب عمر   . مجيعا عن مروان الفزاري   . حدثنا سويد بن سعيد وابن أيب عمر      ) 247 (- 36
عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه          ،مروان عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارق، عن أيب حازم          

  :وسلم قال
وآلنيته أكثر مـن    . وأحلى من العسل باللنب   . هلو أشد بياضا من الثلج    . إن حوضي أبعد من أيلة من عدن       "

أتعرفنـا  ! يا رسول اهللا  : قالوا" وإين ألصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه          . عدد النجوم 
  ".تردون علي غرا حمجلني من أثر الوضوء. لكم سيما ليست ألحد من األمم. نعم"يومئذ؟ قال 

حدثنا ابن فضيل عن أيب     : قاال) واللفظ لواصل (وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبداألعلى       ) 247 (- 37
  :مالك األشجعي، عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛ قال

وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجـل إبـل      .ترد علي أميت احلوض   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
تردون علـي غـرا     . لكم سيما ليست ألحد غريكم    . نعم"أتعرفنا؟ قال   ! يا نيب اهللا  : قالوا" الرجل عن إبله  

. هـؤالء مـن أصـحايب   ! يا رب: فأقول. وليصدن عين طائفة منكم فال يصلون. حمجلني من آثار الوضوء   
  ".ا بعدك؟وهل تدري ما أحدثو: فيجيبين ملك فيقول

حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق، عن ربعـي بـن             . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 248 (- 38
  : حراش، عن حذيفة؛ قال

إين ألذود  ! والذي نفسي بيـده   . إن حوضي ألبعد من إيلة من عدن      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
تردون علي  . نعم"وتعرفنا؟ قال   ! يا رسول اهللا  : الواق" رجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة عن حوضه       لعنه ا 

  ".ليست ألحد غريكم. غرا حمجلني من آثار الوضوء
مجيعـا عـن   . حدثنا حيىي بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجـر             ) 249 (- 39

  ؛ أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة. إمساعيل حدثنا: قال ابن أيوب. إمساعيل بن جعفر
وإنا، إن شـاء اهللا،     . السالم عليكم دار قوم مؤمنني    : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى املقربة فقال          

. أنـتم أصـحايب   "أولسنا إخوانك يا رسول اهللا؟ قـال        : قالوا" وددت أنا قد رأينا إخواننا    . بكم الحقون 
أرأيت لو  "من أمتك يا رسول اهللا؟ فقال       كيف تعرف من مل يأت بعد       : فقالوا".  يأتوا بعد  وإخواننا الذين مل  

قـال  ! يا رسول اهللا  . بلى: قالوا" أال يعرف خيله؟  . بني ظهري خيل دهم م    . أن رجال له خيل غر حمجلة     
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أال ليذادن رجال عن حوضي كما يـذاد        . وأنا فرطهم على احلوض   . فإم يأتون غرا حمجلني من الوضوء     "
  ".سحقا سحقا: فأقول. إم قد بدلوا بعدك: لفيقا! أال هلم: أناديهم. البعري الضال

ح وحـدثين إسـحاق بـن موسـى         . حدثنا عبدالعزيز يعين الدراوردي   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 249 (
مجيعا عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسـول             . حدثنا مالك . حدثنا معن . األنصاري

  :ة فقال إىل املقربجاهللا صلى اهللا عليه وسلم خر
غري أن  . مبثل حديث إمساعيل بن جعفر    " وإنا، إن شاء اهللا، بكم الحقون     . السالم عليكم دار قوم مؤمنني     "

  ".فليذادن رجال عن حوضي"حديث مالك 
 عـن أيب    .ك األشجعي لعن أيب ما  ) يعين ابن خليفة  (حدثنا خلف   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 250 (- 40

  :حازم؛ قال
ما هـذا   ! يا أبا هريرة  : فقلت له . فكان ميد يده حىت تبلغ إبطه     . كنت خلف أيب هريرة وهو يتوضأ للصالة       

مسعت خليلي صـلى اهللا     . أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء         ! الوضوء؟ يا بين فروخ   

  ".وء يبلغ الوضثتبلغ احللية من املؤمن حي"عليه وسلم يقول 
: قال ابن أيـوب   . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 251 (- 41

  :اهللا عليه وسلم قال أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى. حدثنا إمساعيل
إسـباغ  "قـال   ! يا رسـول اهللا   . بلى: قالوا" يا ويرفع به الدرجات؟   أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطا        "

  ".فذلكم الرباط. وانتظار الصالة بعد الصالة. وكثرة اخلطا إىل املساجد. الوضوء على املكاره
. ح وحدثنا حممد بـن املـثىن      . حدثنا مالك . حدثنا معن . حدثين إسحاق بن موسى األنصاري    ) 251 (

وليس يف حديث شـعبة     . مجيعا عن العالء بن عبدالرمحن، ذا اإلسناد      .  شعبة حدثنا. حدثنا حممد بن جعفر   
  ".فذلكم الرباط. فذلكم الرباط"ويف حديث مالك ثنتني . ذكر الرباط

        باب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوءباب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوءباب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوءباب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوء) ) ) ) 13 ( ( ( (

        باب فضل إسباغ الوضوء على املكارهباب فضل إسباغ الوضوء على املكارهباب فضل إسباغ الوضوء على املكارهباب فضل إسباغ الوضوء على املكاره) ) ) ) 14((((
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حدثنا سفيان عن أيب الزناد،     : قالوا. رو الناقد وزهري بن حرب    محدثنا قتيبة بن سعيد وع    ) 252 (- 42
  : هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قالعن األعرج، عن أيب

  ".ألمرم بالسواك عند كل صالة) ويف حديث زهري، على أميت(لوال أن أشق على املؤمنني  "
حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن املقدام بن شريح، عن          . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 253 (- 43

  :أبيه؛ قال
  .بالسواك: بدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالتيبأي شيء كان : قلت. سألت عائشة 

حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن املقدام بن شـريح،         . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 253 (- 44
  .عن أبيه، عن عائشة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك

) وهو ابن جرير املعـويل    (حدثنا محاد بن زيد عن غيالن       . ارثيحدثنا حيىي بن حبيب احل    ) 254 (- 45
  :عن أيب بردة، عن أيب موسى؛ قال

  .دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وطرف السواك على لسانه 
  :حدثنا هشيم عن حصني، عن أيب وائل، عن حذيفة؛ قال. حدثا أبو بكر ب أيب شيبة) 255 (- 46

  .ه وسلم إذا قام ليتهجد، يشوص فاه بالسواكيكان رسول اهللا صلى اهللا عل 
حدثنا أيب وأبو معاوية    . ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا جرير عن منصور   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 255 (

. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل   : كالمها عن أيب وائل، عن حذيفة؛ قال      . عن األعمش 
  .دليتهج: ومل يقولوا. مبثله
. حدثنا سفيان عـن منـصور     . حدثنا عبدالرمحن : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 255 (- 47

مش عن أيب وائل، عن حذيفة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام مـن الليـل                    عوحصني واأل 
  .يشوص فاه بالسواك

حدثنا أبو املتوكـل؛ أن     . يل بن مسلم  حدثنا إمساع . حدثنا أبو نعيم  . حدثنا عبد بن محيد   ) 256 (- 48
يب اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن        نفقام  . ابن عباس حدثه؛ أنه بات عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة            

ن يف خلـق الـسماوات واألرض       إ{: مث تال هذه اآلية من آل عمران      . فخرج فنظر يف السماء   . آخر الليل 
مث رجع إىل ] 191 و 190اآليتان  / آل عمران /3[} ا عذاب النار  واختالف الليل والنهار، حىت بلغ، فقن     

        باب السواكباب السواكباب السواكباب السواك) ) ) ) 15 ( ( ( (
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مث رجـع   . قام فخرج فنظر إىل السماء فتال هذه اآلية        مث. مث اضطجع . مث قام فصلى  . البيت فتسوك وتوضأ  

  .مث قام فصلى. فتسوك فتوضأ
قال أبـو   . مجيعا عن سفيان  . حربحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن           ) 257 (- 49
 صلى اهللا عليـه وسـلم   يبحدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن الن : بكر
  :قال
  ".اخلتان، واالستحداد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب) أو مخس من الفطرة(الفطرة مخس  "

أخربين يـونس عـن ابـن       . أخربنا ابن وهب  : قاال. ن حيىي حدثين أبو الطاهر وحرملة ب    ) 257 (- 50
  :شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال

  ".االختتان، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط: الفطرة مخس "
أخربنا جعفـر بـن     : قال حيىي . مها عن جعفر  كال. حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد      ) 258 (- 51

  :ل أنساق: سليمان عن أيب عمران اجلوين، عن أنس بن مالك؛ قال
  .وقت لنا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، أن ال نترك أكثر من أربعني ليلة 

مجيعا . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ح و ). يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 259 (- 52
  : وسلم؛ قالهعن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا علي

  ".أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى "
ه، عن ابن عمر،    يوحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أيب بكر بن نافع، عن أب              ) 259 (- 53

  .مر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحيةعن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه أ
حدثنا نافع عـن ابـن      . حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن حممد       . حدثنا سهل بن عثمان   ) 259 (- 54

  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم: عمر؛قال
  ".أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالفوا املشركني "

أخربين العالء بن  . أخربنا حممد بن جعفر   . يب مرمي أخربنا ابن أ  . حدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 260 (- 55
  :عبدالرمحن بن يعقوب، موىل احلرقة، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قال

        اب خصال الفطرةاب خصال الفطرةاب خصال الفطرةاب خصال الفطرةبببب) ) ) ) 16((((



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-147 

  ".خالفوا اوس. جزوا الشوارب وأرخوا اللحى"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا وكيـع عـن   : اقالو. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب      ) 261 (- 56

زكرياء بن أيب زائدة،  عن مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبداهللا بن الزبري ،عـن عائـشة؛                       
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

ملاء، وقـص األظفـار، وغـسل       اقص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق       : عشر من الفطرة   "
  ". العانة، وانتقاص املاءالرباجم، ونتف اإلبط، وحلق

  .إال أن تكون املضمضة. ونسيت العاشرة: قال مصعب: ال زكرياءق
  .انتقاص املاء يعين االستنجاء: قال وكيع: اد قتيبةز
. أخربنا ابن أيب زائدة عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، يف هذا اإلسناد، مثله             . كريب وحدثناه أبو ) 261 (

  .العاشرةونسيت : قال أبوه: غري أنه قال
ح وحدثنا حيىي بـن  . حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 262 (- 57
:  عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن سلمان؛ قـال            ةأخربنا أبو معاوي  ) واللفظ له (حيىي  

  :قيل له
لقد انـا أن نـستقبل      . أجل: قال، فقال . حىت اخلراءة . كل شيء قد علمكم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم         

 عأو أن نستنجي برجي   . أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار      . أو أن نستنجي باليمني   . القبلة لغائط أو بول   
  .أو بعظم

حدثنا سفيان عن األعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن        . حدثنا عبدالرمحن . حدثنا حممد بن املثىن   ) 262 (
  :الرمحن بن يزيد، عن سلمان؛ قالعبد

إنه انا أن يـستنجي     . أجل: فقال. ىت يعلمكم اخلراءة  ح. إين أري صاحبكم يعلمكم   : قال لنا املشركون   
  ".ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار"وقال . وى عن الروث والعظام. أو يستقبل القبلة. أحدنا بيمينه

باب باب باب باب ) ) ) ) 17 ( ( ( (
        االستطابةاالستطابةاالستطابةاالستطابة
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حـدثنا أبـو    . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . روح بن عبادة  حدثنا  . حدثنا زهري بن حرب   ) 263 (- 58
  :الزبري؛ أنه مسع جابرا يقول

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر 
وحدثنا حيىي بن   : ح قال . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال. وحدثنا زهري بن حرب وابن منري     ) 264 (- 59
مسعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيـد الليثـي، عـن أيب    : بن عيينةقلت لسفيان : قال) واللفظ له (حيىي  

  :لى اهللا عليه وسلم قالصأيوب؛ أن النيب 
  ".ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها، ببول وال غائط "
: ف عنها ونـستغفر اهللا؟ قـال  فننحر. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة    . فقدمنا الشام : أبو أيوب [ال  ق

  .نعم
يعين ابـن   (حدثنا يزيد   . حدثنا عمر بن عبدالوهاب   . د بن احلسن بن خراش    وحدثنا أمح ) 265 (- 60
حدثنا روح عن سهيل، عن القعقاع، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   ) زريع

  :وسلم؛ قال
  ". القبلة وال يستدبرهاإذا جلس أحدكم على حاجته، فال يستقبل "

عن حيىي بن سـعيد،     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 266 (- 61
  :عن حممد بن حيىي، عن عمه واسع بن حبان؛ قال

فلما قضيت صاليت انصرفت إليه مـن       . وعبداهللا بن عمر مسند ظهره إىل القبلة      . كنت أصلي يف املسجد    "
.  مستقبل القبلة وال بيت املقـدس      دإذا قعدت للحاجة تكون لك، فال تقع      : يقول ناس : عبداهللافقال  . شقي

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا على لبنتني مستقبال           , .ولقد رقيت على ظهر بيت    : قال عبداهللا 
  .بيت املقدس، حلاجته

حدثنا عبيداهللا بن عمر عـن      . العبديا حممد بن بشر     نحدث. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 266 (- 62
  :حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر؛ قال

رقيت على بيت أخيت حفصة، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا حلاجتـه، مـستقبل الـشام،                 
  .مستدبر القبلة
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أخربنا عبدالرمحن بن مهدي عن مهام، عن حيىي بن أيب كثري، عـن             . ن حيىي حدثنا حيىي ب  ) 267 (- 63
  :عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه؛ قال

وال يتمسح مـن اخلـالء   . ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  ".وال يتنفس يف اإلناء. بيمينه
خربنا وكيع عن هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبداهللا   أ. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 267 (- 64

  :بن أيب قتادة، عن أبيه، قال
  ".إذا دخل أحدكم اخلالء فال ميس ذكره بيمينه"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

يب ن عبداهللا بـن أ    عحدثنا الثقفي عن أيوب، عن حيىي بن أيب كثري،          . حدثنا ابن أيب عمر   ) 267 (- 65
وأن . وأن ميس ذكـره بيمينـه     . قتادة، عن أيب قتادة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يتنفس يف اإلناء              

  .يستطيب بيمينه
أخربنا أبو األحوص عن أشعث، عن أبيه، عن مـسروق،          . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 268 (- 66

  :ة؛ قالتشعن عائ
ويف . ويف ترجلـه إذا ترجـل     . ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحب التيمن يف طهوره إذا تطهر            إن ك  

  .انتعاله إذا انتعل
 عن األشعث، عن أبيه، عن مـسروق،        ةحدثنا شعب . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 268 (- 67

  :عن عائشة؛ قالت
  .يف نعليه، وترجله، وطهوره. ن يف شأنه كلهإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب التيم 

        باب النهي عن االستنجاء باليمنيباب النهي عن االستنجاء باليمنيباب النهي عن االستنجاء باليمنيباب النهي عن االستنجاء باليمني) ) ) ) 18 ( ( ( (

        باب التيمن يف الطهور وغريهباب التيمن يف الطهور وغريهباب التيمن يف الطهور وغريهباب التيمن يف الطهور وغريه) ) ) ) 19 ( ( ( (
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: ن أيـوب  بقال ا . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 269 (- 68
  :الأخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق. حدثنا إمساعيل

  ".الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم"وما اللعانان يا رسول اهللا؟ قال : قالوا" اتقوا اللعانني "
أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن عطاء بن أيب ميمونـة، عـن        . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 270 (- 69

. هـو أصـغرنا  . وتبعه غالم معه ميـضأة .  عليه وسلم دخل حائطاهللاأنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى ا   
  .فخرج علينا وقد استنجى باملاء. فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجته. فوضعها عند سدرة

ح وحدثنا حممد بن املـثىن      . حدثنا وكيع وغندر عن شعبة    . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 271 (- 70
  :حدثنا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول. د ابن جعفرحدثنا حمم) واللفظ له(
. وعـرتة . إداوة مـن مـاء     فأمحل أنا، وغالم حنوي،   . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل اخلالء         

  .فيستنجي باملاء
ـ  (حدثنا إمساعيل   ) واللفظ لزهري (وحدثين زهري بن حرب وأبو كريب       ) 271 (- 71 ) ن عليـة  يعين اب

  :حدثين روح بن القاسم عن عطاء بن أيب ميمونة، عن أنس بن مالك؛ قال

  .فيتغسل به. فآتيه باملاء. اهللا عليه وسلم يتربز حلاجته كان رسول اهللا صلى 
ح . يةمجيعا عن أيب معاو   .  حيىي بن حيىي التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب         احدثن) 272 (- 72

  :قال) واللفظ ليحىي(حدثنا أبو معاوية ووكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة
: فقيل. ومسح على خفيه. مث توضأ. بال جرير: أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن مهام؛ قال   

قـال  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال، مث توضأ ومسح علـى خفيـه              . نعم: تفعل هذا؟ فقال  
  .ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة. كان يعجبهم هذا احلديث: قال إبراهيم: األعمش

        باب النهي عن التخلي يف الطرق والظاللباب النهي عن التخلي يف الطرق والظاللباب النهي عن التخلي يف الطرق والظاللباب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل) ) ) ) 20 ( ( ( (

        باب االستنجاء باملاء من التربزباب االستنجاء باملاء من التربزباب االستنجاء باملاء من التربزباب االستنجاء باملاء من التربز) ) ) ) 21 ( ( ( (

        باب املسح على اخلفنيباب املسح على اخلفنيباب املسح على اخلفنيباب املسح على اخلفني) ) ) ) 22 ( ( ( (
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ح وحدثناه حممد بن . أخربنا عيسى بن يونس: قاال. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم     ) 272(
م عـن   كلـه . أخربنا ابن مـسهر   . ح وحدثنا منجاب بن احلارث التميمي     . حدثنا سفيان : قال. أيب عمر 
فكان أصحاب  : قال: غري أن يف حديث عيسى وسفيان     . يف هذا اإلسناد، مبعىن حديث أيب معاوية      . األعمش

  .ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة. عبداهللا يعجبهم هذا احلديث
أخربنا أبو خيثمة عن األعمش، عن شقيق، عـن حذيفـة؛   .  التميميىيحدثنا حيىي بن حي   ) 273 (- 73
  :قال

فدنوت حىت  " أدنه"فقال  . فتنحيت. فبال قائما . فانتهى إىل سباطة قوم   . مع النيب صلى اهللا عليه وسلم     كنت   
  .فتوضأ، فمسح على خفيه. قمت عند عقبيه

  :ل؛ قالئأخربنا جرير عن منصور، عن أيب وا. حدثنا حيىي بن حيىي) 273 (- 74
بين إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحـدهم        إن  : ويبول يف قارورة ويقول   . كان أبو موسى يشدد يف البول      

فلقد رأيتين أنا ورسول اهللا . لوددت أن صاحبكم ال يشدد هذا التشديد : فقال حذيفة . بول قرضه باملقاريض  
فأشار . فانتبذت منه. فبال. أحدكم فقام كما يقوم. فأتى سباطة خلف حائط. صلى اهللا عليه وسلم نتماشى   

  .فقمت عند عقبه حىت فرغ. إىل فجئت
أخربنا الليـث   . ح وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر      . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 274 (- 75

عن حيىي بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبري، عن عروة بن املغرية، عن أبيه املغرية بن شعبة،                     
فصب عليه حني فرغ    . اوة فيها ماء  فاتبعه املغرية بإد  . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه خرج حلاجته        رعن  

  ).مكان حني، حىت(ويف رواية ابن رمح . فتوضأ ومسح على اخلفني. من حاجته
: وقـال . مسعت حيىي بن سعيد، ذا اإلسـناد   : قال. حدثنا عبدالوهاب . مد بن املثىن  وحدثناه حم ) 274 (

  .فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه مث مسح على اخلفني
أخربنا أبو األحوص عن أشعث، عن األسود بن هالل، عن . ىي بن حيىي التميمي  وحدثنا حي ) 274 (- 76

  :املغرية بن شعبة؛ قال
مث جاء فصببت عليه من إداوة      . إذ نزل فقضى حاجته   . لى اهللا عليه وسلم ذات ليلة     صبينا أنا مع رسول اهللا       

  .فتوضأ ومسح على خفيه. كانت معي
حدثنا أبو معاوية عن األعمش،     : قال أبو بكر  . بة وأبو كريب  وحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 274 (- 77

  :عن مسلم، عن مسروق، عن املغرية بن شعبة؛ قال
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. مث خرجـت معـه    . فأخذا" خذ اإلداوة ! يا مغرية "فقال  . كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر         
جاء وعليه جبة شامية ضـيقة      مث  . فقضى حاجته . فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت توارى عين         

فصببت عليه فتوضأ وضـوءه     . فأخرج يده من أسفلها   . فذهب خيرج يده من كمها فضاقت عليه      . الكمني
  .مث مسح على خفيه مث صلي. ةللصال
: قال إسـحاق . مجيعا عن عيسى بن يونس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم  ) 274 (- 78

  :سلم، عن مسروق، عن املغرية بن شعبة؛ قالحدثنا األعمش عن م. أخربنا عيسى
. بت عليه فغسل يديه   بفص. فلما رجع تلقيته باإلداوة   . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقضي حاجته         

ومسح رأسـه   . فغسلهما. مث ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت اجلبة فأخرجهما من حتت اجلبة         . مث غسل وجهه  
  .مث صلى بنا. ومسح على خفيه

أخربين عـروة   : حدثنا زكرياء عن عامر، قال    . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 274 (- 79
  :بن املغرية، عن أبيه؛ قال

. فرتل عن راحلته. نعم: قلت" أمعك ماء؟"فقال يل . مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة يف ميسر       كنت 
. وعليه جبة من صوف   . فغسل وجهه .  من اإلداوة  مث جاء فأفرغت عليه   . فمشى حىت توارى يف سواد الليل     
مث أهويت  . ومسح برأسه . فغسل ذراعيه . حىت أخرجهما من أسفل اجلبة    . فلم يستطع أن خيرج ذراعيه منها     

  .ومسح عليهما" فإين أدخلتهما طاهرتني. دعهما"ألنزع خفيه فقال 
ر بن أيب زائدة عن الشعيب،      حدثنا عم . حدثنا إسحاق بن منصور   . وحدثين حممد بن حامت   ) 274 (- 80

فقال . فقال له . فتوضأ ومسح على خفيه   . ن املغرية، عن أبيه؛ أنه وضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم          بعن عروة   

  ".إين أدخلتهما طاهرتني"
. دثنا محيـد الطويـل    ح) يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   .  حممد بن عبداهللا بن بزيع     ينوحدث) 274 (- 81

  :حدثنا بكر بن عبداهللا املزين عن عروة بن املغرية بن شعبة، عن أبيه؛ قال
. فأتيته مبطهـرة  " أمعك ماء؟ "فلما قضى حاجته قال     . ختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختلفت معه         

وألقى اجلبـة   . ةفأخرج يده من حتت اجلب    . ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجلبة       مث. فغسل كفيه ووجهه  

        باب املسح على الناصية والعمامةباب املسح على الناصية والعمامةباب املسح على الناصية والعمامةباب املسح على الناصية والعمامة) ) ) ) 23 ( ( ( (
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فانتـهينا إىل   . مث ركب وركبـت   . ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه     . وغسل ذراعيه . على منكبيه 
فلما أحس بالنيب صلى اهللا     . يصلي م عبدالرمحن بن عوف وقد ركع م ركعة        . القوم وقد قاموا يف الصالة    

فركعنـا  . النيب صلى اهللا عليه وسلم وقمت     فلما سلم قام    . فصلى م . فأومأ إليه . عليه وسلم ذهب يتأخر   
  .الركعة اليت سبقتنا

حـدثين  : حدثنا املعتمر عن أبيه؛ قال    : قاال. حدثنا أمية بن بسطام وحممد بن عبداألعلى      ) 247 (- 82
  بكر بن عبداهللا عن ابن املغرية، عن أبيه؛ 

  . تهماأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح على اخلفني، ومقدم رأسه، وعلى عم 
حدثنا املعتمر عن أبيه، عن بكر، عن احلسن، عن ابن املغرية، عـن             . وحدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 247(

  .أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
حدثنا حيىي  : قال ابن حامت  . مجيعا عن حيىي القطان   . وحدثنا حممد بن بشار وحممد بن حامت      ) 274 (- 83

  : ر بن عبداهللا، عن احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه؛ قال بكركببن سعيد عن التيمي، عن 
وعلـى  . وعلى العمامـة  . فمسح بناصيته . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ      : وقد مسعت من ابن املغرية     

  .اخلفني
 اح وحـدثن  . حدثنا أبـو معاويـة    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء        ) 275 (- 84

كالمها عن األعمش، عن احلكم، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن كعب            .أخربنا عيسى بن يونس   . إسحاق
  بن عجرة، عن بالل؛ 

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على اخلفني واخلمار 
) يعين ابن مـسهر   (حدثنا علي   . وحدثنيه سويد بن سعيد   . حدثين بالل . حدثين احلكم : يف حديث عيسى  و

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال يف احلديث. ألعمش، ذا اإلسنادعن ا
ـ    . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 276 (- 85 و بـن   رأخربنا الثوري عن عم

  :يح بن هانئ؛ قالقيس املالئي، عن احلكم ابن عتيبة، عن القاسم بن خميمرة، عن شر

        باب التوقيت يف املسح على اخلفنيباب التوقيت يف املسح على اخلفنيباب التوقيت يف املسح على اخلفنيباب التوقيت يف املسح على اخلفني) ) ) ) 24 ( ( ( (
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فإنه كان يسافر مع رسول     . عليك بابن أيب طالب فسله    : فقالت: أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني       
. ام ولياليهن للمـسافر يجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أ: فسألناه فقال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  .عمرا أثىن عليهقال وكان سفيان إذا ذكر . ويوما وليلة للمقيم
أخربنا زكرياء بن عدي عن عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيـسة، عـن                . وحدثنا إسحاق ) 276(

  .احلكم، ذا اإلسناد، مثله
، عن القاسم بن خميمرة، عن      محدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن احلك      . وحدثين زهري بن حرب   ) 276(م

  :ريح بن هانئ؛ قال
فذكر عن النيب   . فأتيت عليا . فإنه أعلم بذلك مين   . ائت عليا : فقالت.  على اخلفني  سألت عائشة عن املسح    

  .صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
ح وحدثين  . حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد     . يبحدثنا أ . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 277 (- 86

حدثين علقمة بن مرثد عن سليمان بـن        : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     ) هواللفظ ل (حممد بن حامت    
. ومسح على خفيه  . بريدة، عن أبيه؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد              

  ".عمدا صنعته يا عمر"قال . لقد صنعت اليوم شيئا مل تكن تصنعه: فقال له عمر
حدثنا بشر بن املفضل    : قاال. وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي وحامد بن عمر البكراوي        ) 278 (- 87

إذا استيقظ أحدكم من    "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         عن خالد، عن عبداهللا ابن شقيق، عن أيب هريرة؛        
  ".فإنه ال يدري أين باتت يده. غمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثانومه، فال ي

حـدثنا أبـو    . ح وحدثنا أبو كريـب    . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد األشج     ) 278(
قـال  : قال. يف حديث أيب معاوية   . صاحل، عن أيب هريرة    كالمها عن األعمش، عن أيب رزين وأيب      . معاوية

  .مبثله. يرفعه: ويف حديث وكيع قال. هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

        باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدباب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدباب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدباب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) ) ) ) 25 ( ( ( (

        ملتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاملتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاملتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاملتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاباب كراهة غمس اباب كراهة غمس اباب كراهة غمس اباب كراهة غمس ا    ))))26(((( 
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حدثنا سفيان بن عيينة عـن      : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 278(م
أخربنا معمر عن الزهري، عن ابـن       . بدالرزاقعحدثنا  . ح وحدثنيه حممد بن رافع    . الزهري، عن أيب سلمة   

  .يرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهاملسيب، كالمها عن أيب هر
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن       . حدثنا احلسن بن أعني   : وحدثين سلمة بن شبيب قال    ) 278 (- 88

  :جابر، عن أيب هريرة؛ أنه أخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فإنه ال يدري فـيم باتـت       . ئهإذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثالث مرات قبل أن يدخل يده يف إنا              "

  ".يده
. عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريـرة ) يعين احلزامي(حدثنا املغرية . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 278(

. ح وحدثين أبو كريـب    . ريرةهحدثنا عبداألعلى عن هشام، عن حممد، عن أيب         . ح وحدثنا نصر بن علي    
ح وحدثنا حممد بـن  . عفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة     عن حممد بن ج   ) يعين ابن خملد  (حدثنا خالد   

حـدثنا  . ح وحدثين حممد بن حامت    . حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة        . حدثنا عبدالرزاق . رافع
أخربين . أخربنا ابن جريج  : قاال مجيعا . حدثنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا احللواين وابن رافع    . حممد بن بكر  

 أن ثابتا موىل عبدالرمحن بن زيد أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يف روايتهم ميعا عن النيب صـلى اهللا عليـه           زياد؛
إال ما قدمنا من رواية جـابر،       . ثالثا: ومل يقل واحد منهم   . حىت يغسلها : كلهم يقول . وسلم، ذا احلديث  

  .فإن يف حديثهم ذكر الثالث. وابن املسيب، وأيب سلمة، وعبداهللا بن شقيق، وأيب صاحل، وأيب رزين
أخربنا األعمش عن أيب رزيـن      . حدثنا علي بن مسهر   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 279 (- 89

  :وأيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال
  ".مث ليغسله سبع مرار. إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه"وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: ومل يقل . اء عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله     يحدثنا إمساعيل بن زكر   . وحدثين حممد بن الصباح   ) 279( 

  .فلريقه
قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريـرة؛           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 279 (- 90

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

        باب حكم ولوغ الكلبباب حكم ولوغ الكلبباب حكم ولوغ الكلبباب حكم ولوغ الكلب) ) ) ) 27 ( ( ( (
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  ".م فليغسله سبع مراتإذا شرب الكلب يف إناء أحدك "
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن حممد بـن            . وحدثنا زهري بن حرب   ) 279 (- 91

  :سريين، عن أيب هريرة؛ قال
. طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغـسله سـبع مـرات   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".أوالهن بالتراب
هـذا مـا    : قال. ن منبه بحدثنا معمر عن مهام     . حدثنا عبدالرزاق . مد بن رافع  حدثنا حم ) 279 (- 92

وقال رسول اهللا صلى اهللا     . فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  :عليه وسلم

  ".طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات "
مسع مطرف بن عبداهللا    . حدثنا شعبة عن أيب التياح    . حدثنا أيب . داهللا بن معاذ  وحدثنا عبي ) 280 (- 93

  :حيدث عن ابن املغفل؛ قال
مث رخص يف كلـب     " ما باهلم وبال الكالب؟   "مث قال   . أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب         

  ".عفروه الثامنة يف الترابو. إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات"وقال . الصيد وكلب الغنم
. ح وحدثين حممد بن حـامت     ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 280 (

. كلهم عن شعبة، يف هذا اإلسناد     . ثنا حممد بن جعفر   دح. ح وحدثين حممد بن الوليد    . حدثنا حيىي بن سعيد   
وليس ذكر الزرع   . ورخص يف كلب الغنم والصيد والزرع     : ةغري أن يف رواية حيىي بن سعيد من الزياد        . مبثله

  .يف الرواية غري حيىي
حدثنا الليـث  . ح وحدثنا قتيبة. أخربنا الليث: قاال. وحدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح) 281) - 94

  . وسلم؛ أنه ى أن يبال يف املاء الراكدعن أيب الزبري، عن جابر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
ر عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريـرة، عـن   يحدثنا جر. وحدثين زهري بن حرب ) 282 (- 95

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
  ".ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه "

        ب النهي عن البول يف املاء الراكدب النهي عن البول يف املاء الراكدب النهي عن البول يف املاء الراكدب النهي عن البول يف املاء الراكداااابببب) ) ) ) 28 ( ( ( (
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هذا مـا   : معمر عن مهام بن منبه؛ قال     حدثنا  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 282 (- 96
وقال رسول اهللا صلى اهللا     . فذكر أحاديث منها  . ه وسلم يحدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عل         

  عليه وسلم 

  ". ال تبل يف املاء الدائم الذي ال جيري، مث تغتسل منه "
قال . مجيعا عن ابن وهب   .  هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر وأمحد بن عيسى         وحدثنا) 283 (- 97

أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج؛ أن أبا السائب، موىل هشام بـن               . دثنا ابن وهب  ح: هارون
  : زهرة، حدثه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

كيف يفعل يا أبا    : فقال"  الدائم وهو جنب   ال يغتسل أحدكم يف املاء    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .يتناوهلا تناوال: هريرة؟ قال
بيا بـال  عن ثابت، عن أنس؛ أن أعرا) وهو ابن زيد (حدثنا محاد   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 284 (- 98

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فقام إليه بعض القوم. يف املسجد
 دوهعِرمزوال ت هقال فلما فرغ دعا بدلو من ماء، فصبه عليه" و.  

ح . عن حيىي بن سـعيد األنـصاري   حدثنا حيىي بن سعيد القطان،. حدثنا حممد بن املثىن   ) 284 (- 99
أخربنا عبدالعزيز بن حممـد     : قال حيىي بن حيىي   . مجيعا عن الدراوردي  .  بن سعيد  وحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة    

. فبـال فيهـا   . املدين عن حيىي بن سعيد؛ أنه مسع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إىل ناحية يف املسجد                 
 عليه وسلم   فلما فرغ أمر رسول اهللا صلى اهللا      " دعوه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فصاح به الناس  

  .بذنوب فصب على بوله
حـدثنا  . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . حدثنا زهري بن حرب   ) 285 (- 100

  :قال) اقحوهو عم إس(حدثين أنس بن مالك . إسحاق بن أيب طلحة

        باب النهي عن االغتسال يف املاء الراكدباب النهي عن االغتسال يف املاء الراكدباب النهي عن االغتسال يف املاء الراكدباب النهي عن االغتسال يف املاء الراكد) ) ) ) 29((((

جوب غسل البول وغريه من النجاسات إذ حصلت يف املسجد، وأن األرض جوب غسل البول وغريه من النجاسات إذ حصلت يف املسجد، وأن األرض جوب غسل البول وغريه من النجاسات إذ حصلت يف املسجد، وأن األرض جوب غسل البول وغريه من النجاسات إذ حصلت يف املسجد، وأن األرض ووووباب باب باب باب ) ) ) ) 30 ( ( ( (
        تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرهاتطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرهاتطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرهاتطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها
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ـ  . بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء أعرايب              فقـال  . سجدفقام يبـول يف امل
. ال تزرمـوه  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. مه مه : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

إن هذه املساجد ال تـصلح      "ه فقال له    امث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دع        . فتركوه حىت بال  " دعوه
، أو كما قال رسول     "الة، وقراءة القرآن  إمنا هي لذكر اهللا عز وجل، والص      . لشيء من هذا البول وال القذر     

  .قال فأمر رجال من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا هشام عن   . حدثنا عبداهللا بن منري   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 286 (- 101
م كان يؤتى بالـصبيان     لعن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس              أبيه،  

  .فأتبعه بوله ومل يغسله. فدعا مباء. فأيت بصيب فبال عليه. فيربك عليهم وحينكهم
أيت : حدثنا جرير عن هشام، عن أبيه، عن عائـشة؛ قالـت          . وحدثنا زهري بن حرب   ) 286 (- 102

  .فدعا مباء فصبه عليه. صلى اهللا عليه وسلم بصيب يرضع فبال يف حجرهرسول اهللا 
  . مثل حديث ابن منري. حدثنا هشام، ذا اإلسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا عيسى) 286 (

، أخربنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا        . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 287 (- 103
. فوضعته يف حجـره   . بنت حمصن؛ أا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا مل يأكل الطعام             عن أم قيس    

  .قال فلم يزد على أن نضح باملاء. فبال
مجيعا عن ابن عيينة،   .  بن حرب  وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري           ) 287 (

  .اء فرشهفدعا مب: وقال. عن الزهري، ذا اإلسناد
أخربين يونس بن يزيد؛ أن ابـن شـهاب         . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 287 (- 104

وكانت من املهـاجرات  (أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود؛ أن أم قيس بنت حمصن     : أخربه قال 
) أحد بين أسد بن خزمية    . صنألول الاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن حم             ا

: قـال عبيـداهللا   . أخربتين؛ أا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا مل يبلغ أن يأكل الطعام               : قال
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       . أخربتين؛ أن ابنها ذاك بال يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  .ومل يغسله غسال. مباء فنضحه على ثوبه

        باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهباب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهباب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهباب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله) ) ) ) 31 ( ( ( (
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أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد عن أيب معشر، عن إبـراهيم،            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 288 (- 105
  : فقالت عائشة. فأصبح يغسل ثوبه. عن علقمة واألسود؛ أن رجال نزل بعائشة

 أفركه من ثوب رسول     ولقد رأيتين . فإن مل تر، نضحت حوله    . ن جيزئك، إن رأيته، أن تغسل مكانه      اإمنا ك  
  .فيصلي فيه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فركا

حدثنا أيب عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسـود         . وحدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 288 (- 106
  .كنت أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. ومهام، عن عائشة يف املين

ح وحـدثنا   . عن هشام بن حـسان    ) يعين ابن زيد  (ثنا محاد   حد. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 288 (- 107
ح وحدثنا أبـو    . مجيعا عن أيب معشر   . حدثنا ابن أيب عروبة   . أخربنا عبدة بن سليمان   . إسحاق بن إبراهيم  

حدثنا عبدالرمحن بن مهـدي عـن       .  حممد بن حامت   ينح وحدث . حدثنا هشيم عن مغرية   . بكر بن أيب شيبة   
حدثنا إسـرائيل   . حدثنا إسحاق بن منصور   . ح وحدثين ابن حامت   . ألحدبمهدي بن ميمون، عن واصل ا     

كل هؤالء عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، يف حت املين من ثـوب رسـول اهللا                 . عن منصور ومغرية  
  .حنو حديث خالد عن أيب معشر. صلى اهللا عليه وسلم

راهيم، عن مهام، عن عائشة بنحـو       حدثنا ابن عيينة عن منصور، عن إب      . وحدثين حممد بن حامت   ) 288 (
  .حديثهم
  : قال. حدثنا حممد بن بشر عن عمرو بن ميمون. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 289 (- 108

أخربتين عائشة؛ أن   : أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال    . يب ثوب الرجل  صسألت سليمان بن يسار عن املين ي       
وأنا أنظر إىل أثر الغسل .  خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغسل املين مث       

  .فيه
  . ح وحدثنا أبو كريب). يعين ابن زياد(حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل اجلحدري) 289(
أما ابن أيب زائدة فحديثه كما      . كلهم عن عمرو بن ميمون، ذا اإلسناد      . ا ابن املبارك وابن أيب زائدة     نأخرب 

وأما ابن املبـارك وعبدالواحـد ففـي        . شر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغسل املين          قال ابن ب  
  .كنت أغسله من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديثهما قالت

        باب حكم املينباب حكم املينباب حكم املينباب حكم املين) ) ) ) 32 ( ( ( (
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حدثنا أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة،       . وحدثنا أمحد بن جواس احلنفي أبو عاصم      ) 290 (- 109
  :؛ قالعن عبداهللا بن شهاب اخلوالين

فبعثت إيل  . فأخربا. فرأتين جارية لعائشة  . فغمستهما يف املاء  . فاحتملت يف ثويب  . كنت نازال على عائشة    
هل رأيت  : قالت. رأيت ما يري النائم يف منامه     : قلت ما محلك على ما صنعت بثوبيك؟ قال      : عائشة فقالت 

 وإين ألحكه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا         لقد رأيتين . فلو رأيت شيئا غسلته   : قالت. ال: فيهما شيئا؟ قلت  

  .عليه وسلم، يابسا بظفري
ح وحدثين حممـد    . نا هشام بن عروة   ثحد. حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 291 (- 110

  :عن أمساء؛ قالتحدثتين فاطمة : حدثين حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة؛ قال) واللفظ له(بن حامت 
كيف تصنع بـه؟    . إحدانا يصيب ثوا من دم احليضة     : فقالت. جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        

  ".تصلي فيه مث. مث تنضحه. مث تقرصه باملاء. حتته"قال 
أخربين حيىي بـن    . أخربين ابن وهب  . اهرطح وحدثين أبو ال   . حدثنا ابن منري  . وحدثنا أبو كريب  ) 291 (
مثل حـديث  . كلهم عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد    . داهللا بن سامل ومالك بن أنس وعمرو بن احلارث        عب

  .حيىي بن سعيد
قـال  (حاق بـن إبـراهيم      سوحدثنا أبو سعيد األشج وأبو كريب حممد بن العالء وإ         ) 292 (- 111
  :قال. حدثنا األعمش). حدثنا وكيع: ل اآلخرانوقا. أخربنا: إسحاق

فقال . مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قربين        : مسعت جماهدا حيدث عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال         
فكان ال يستتر مـن      وأما اآلخر . أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة    . وما يعذبان يف كبري   . أما إما ليعذبان  "

لعلـه أن   "مث قال   . مث غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا       . رطب فشقه باثنني  قال فدعا بعسيب    " بوله
  ".ما مل ييبسا. خيفف عنهما

        باب جناسة الدم وكيفية غسلهباب جناسة الدم وكيفية غسلهباب جناسة الدم وكيفية غسلهباب جناسة الدم وكيفية غسله) ) ) ) 33 ( ( ( (

        باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منهباب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منهباب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منهباب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه) ) ) ) 34 ( ( ( (
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حدثنا عبدالواحد عن سليمان األعمش،     . حدثنا معلى بن أسد   . حدثنيه أمحد بن يوسف األزدي    ) 292 (
  ".)أو من البول(وكان اآلخر ال يستنـزه عن البول "غري أنه قال . ذا اإلسناد
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        كتاب احليضكتاب احليضكتاب احليضكتاب احليض    ----    3
. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا أو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم             ) 293 (- 1

  : عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة؛ قالت) حدثنا جرير: وقال اآلخران
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتأتزر بإزار، مث يباشرهاذا كانت حائضا، أمرها رسول إكان إحدانا،  
ح وحدثين علي بن حجر     . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 293 (- 2

الرمحن بن األسود، عن أبيه، عـن       دأخربنا أبو إسحاق عن عب    . أخربنا علي بن مسهر   ) واللفظ له (السعدي  
  :عائشة؛ قالت

مث .  إذا كانت حائضا، أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تـأتزر يف فـور حيـضتها                  كان إحدانا،  
  .وأيكم ميلك إربه كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميلك إربه: قالت. يباشرها

أخربنا خالد بن عبداهللا عن الشيباين، عن عبداهللا بـن شـداد، عـن              . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 294 (- 3
  :الميمونة؛ ق

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يباشر نساءه فوق اإلزار، وهن حيض 
ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن       . أخربنا ابن وهب عن خمرمة    . حدثين أبو الطاهر  ) 295 (-3

  : ريب، موىل ابن عباس؛ قالأخربين خمرمة عن أبيه، عن ك. حدثنا ابن وهب: قاال. عيسى
لى اهللا عليه وسلم يضطجع معـي       صكان رسول اهللا    : مسعت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت         

  .وأنا حائض، وبيين وبينه ثوب
حدثنا أبـو   . حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري      . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 296 (- 5

  : أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالتسلمة بن عبدالرمحن؛

        باب مباشرة احلائض فوق اإلزارباب مباشرة احلائض فوق اإلزارباب مباشرة احلائض فوق اإلزارباب مباشرة احلائض فوق اإلزار) ) ) ) 1 ( ( ( (

        ع احلائض يف حلاف واحدع احلائض يف حلاف واحدع احلائض يف حلاف واحدع احلائض يف حلاف واحدممممباب االضطجاع باب االضطجاع باب االضطجاع باب االضطجاع ) ) ) ) 2 ( ( ( (
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فأخذت ثيـاب   . فانسللت. إذ حضت .  عليه وسلم يف اخلميلة    هللابينما أنا مضطجعة مع رسول اهللا صلى ا        
فـدعاين فاضـطجعت معـه يف       . نعم: قلت" أنفست؟"فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . حيضيت

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغتسالن، يف اإلناء الواحد، من اجلنابةوكانت هي ورسول: قالت. اخلميلة
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عـن عمـرة، عـن    : حدثنا حيىي بن حيىي قال) 297( -6

  :عائشة؛ قالت
وكان ال يدخل البيـت إال حلاجـة        . ى اهللا عليه وسلم، إذا اعتكف، يدين إيل رأسه فأرجله         كان النيب صل   

  .اإلنسان
أخربنا الليث عن ابـن  : قال. ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد  ) 297 (- 7

  :شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبدالرمحن؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
وإن كان رسول اهللا صلى اهللا      . فما أسأل عنه إال وأنا مارة     . واملريض فيه . إن كنت ألدخل البيت للحاجة     

. إذا كان معتكفا  . وكان ال يدخل البيت إال حلاجة     . عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو يف املسجد فأرجله        
  .إذا كانوا معتكفني: وقال ابن رمح

أخربين عمرو بن احلارث عن حممد بن       . حدثنا ابن وهب   .أليليوحدثين هارون بن سعيد ا    ) 297 (- 8
  : عبدالرمحن بن نوفل، عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت

  .فأغسله وأنا حائض. وهو جماور. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إيل رأسه من املسجد 
  : أخربنا عروة عن عائشة؛ أا قالت. خربنا أبو خيثمة عن هشامأ. حيىيوحدثنا حيىي بن ) 297 (- 9
  .فأرجل رأسه وأنا حائض. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدين إيل رأسه وأنا يف حجريت 

حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 297 (- 10
  :تلشة؛ قاعن األسود، عن عائ

  .كنت أغسل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا حائض 

ها وقراءة ها وقراءة ها وقراءة ها وقراءة ررررباب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجباب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجباب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجباب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حج) ) ) ) 3 ( ( ( (
        القرآن فيهالقرآن فيهالقرآن فيهالقرآن فيه
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وقـال  . أخربنـا : قال حيـىي    (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 298 (- 11
  :عن األعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن حممد، عن عائشة؛ قالت) حدثنا أبو معاوية: اآلخران

إن "فقـال   . إين حائض : قالت فقلت " ناوليين اخلمرة من املسجد   " صلى اهللا عليه وسلم      قال يل رسول اهللا    
  ".حيضتك ليست يف يدك

حدثنا ابن أيب زائدة عن حجاج وابن أيب غنية، عن ثابت بن عبيـد،              . حدثنا أبو كريب  ) 298 (- 12
  :عن القاسم بن حممد، عن عائشة؛ قالت

فإن . تناوليها"فقال . إين حائض: فقلت.  أنا أناوله اخلمرة من املسجد   صلى اهللا عليه وسلم    هللاأمرين رسول ا   
  ".احليضة ليست يف يدك

: قال زهري . كلهم عن حيىي بن سعيد    . وحدثين زهري بن حرب وأبو كامل وحممد بن حامت        ) 399 (- 13
  :حدثنا حيىي عن يزيد ابن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛ قال

. إين حـائض  : فقالـت " ناوليين الثوب ! يا عائشة "فقال  .  اهللا عليه وسلم يف املسجد     بينما رسول اهللا صلى    
  .فناولته" إن حيضتك ليست يف يدك"فقال 
حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 300 (- 14

  :قالت املقدام بن شريج، عن أبيه، عن عائشة؛
وأتعرق . فيشرب. فيضع فاه على موضع يف    . مث أناوله النيب صلى اهللا عليه وسلم      . حائضكنت أشرب وأنا     

  .فيشرب: ومل يذكر زهري. فيضع فاه على موضع يف. مث أناوله النيب صلى اهللا عليه وسلم. العرق وأنا حائض
ن عائشة؛  أخربنا داود بن عبدالرمحن املكي عن منصور، عن أمه، ع         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 301 (- 15

  .فيقرأ القرآن. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتكئ يف حجري وأنا حائض: ا قالتأ
حدثنا ثابت . حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي . وحدثين زهري بن حرب   ) 302 (- 16

  عن أنس؛ 
ل أصحاب النيب صلى    أفس. لبيوتأن اليهود كانوا، إذا حاضت املرأة فيهم، مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف ا             

يسألونك عن احمليض قل هـو أذى فـاعتزلوا         و{:فأنزل اهللا تعاىل  . اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم       
اصـنعوا  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ] 222اآلية  / البقرة/2[} النساء يف احمليض إىل آخر اآلية     

.  يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيـه            ام: فقالوافبلغ ذلك اليهود    " كل شيء إال النكاح   
] أفـال؟؟ [فـال   . كذا وكـذا  : إن اليهود تقول  ! يا رسول اهللا  : فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال       
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فخرجا فاستقبلهما هدية . جنامعهن؟ فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ظننا أن قد وجد عليهما

  .فعرفا أن مل جيد عليهما. فسقامها. فأرسل يف آثارمها.  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلممن لنب
حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن األعمش، عن منذر بن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 303 (- 17
  :عن ابن احلنفية، عن علي؛ قال) ويكىن أبا يعلى(يعلى 

فأمرت املقـداد بـن     . ملكان ابنته . ت أستحيي أن أسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم         وكن ءكنت رجال مذا   
  ".ويتوضأ. يغسل ذكره"فسأله فقال . األسود
أخربنـا  . حدثنا شـعبة  ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حلارثياوحدثنا حيىي بن حبيب     ) 303 (- 18

  :سليمان قال
استحييت أن أسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املذي  : مسعت منذرا عن حممد بن علي، عن علي؛ أنه قال          

  ".منه الوضوء"فقال . فأمرت املقداد فسأله. من أجل فاطمة
أخربين خمرمة  . حدثنا ابن وهب  : قاال. وأمحد بن عيسى   وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 303 (- 19

  : بن بكري عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ قال
فسأله عـن املـذي   . أرسلنا املقداد بن األسود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ي بن أيب طالبقال عل  

  ".توضأ وانضح فرجك"يه وسلم لكيف يفعل به؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا ع. خيرج من اإلنسان
وكيع عن سفيان، عن سلمة بـن        حدثنا: قاال. وأبو كريب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       ) 304 (- 20

مث غـسل   . كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجتـه                 
  .مث نام. وجهه ويديه

        باب املذيباب املذيباب املذيباب املذي) ) ) ) 4 ( ( ( (

        باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النومباب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النومباب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النومباب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم) ) ) ) 5 ( ( ( (
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ح وحدثنا قتيبـة بـن      . أخربنا الليث : قاال. حيىي التميمي وحممد بن رمح     حدثنا حيىي بن  ) 305 (- 21
  سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة؛ 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصالة، قبل أن ينام 
حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة، عن احلكم، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 305 (- 22

  :إبراهيم، عن األسود، عن عائشة؛ قالت
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصالة 
: عبيداهللا بن معاذ قـال     ح وحدثنا . حممد بن جعفر  حدثنا  : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 305(

  .مسعت إبراهيم حيدث. حدثنا احلكم: قال ابن املثىن يف حديثه. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد: حدثنا أيب قال
) وهو ابن سـعيد   (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثين حممد بن أيب بكر املقدمي وزهري بن حرب        ) 306 (- 23

وقـال أبـو    . حدثنا أيب : قال ابن منري  (واللفظ هلما   . ريمن بكر بن أيب شيبة وابن       ح وحدثنا أبو  . عن عبيداهللا 
أيرقـد  ! يا رسـول اهللا   : حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال         : قاال) حدثنا أبو أسامة  : بكر

  ".إذا توضأ. نعم"أحدنا وهو جنب؟ قال 
 عن ابن عمـر؛ أن      عأخربين ناف . ن ابن جريج  حدثنا عبدالرزاق ع  . وحدثنا حممد بن رافع   ) 306 (- 24

  : عمر استفىت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ".حىت يغتسل إذا شاء. ليتوضأ مث لينم. نعم"هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال  

  :قرأت على مالك عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر؛ قال: وحدثين حيىي بن حيىي قال) 306 (- 25
فقال له رسول اهللا صلى     . اب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل           ذكر عمر بن اخلط    

  ".مث من. واغسل ذكرك. توضأ"اهللا عليه وسلم 
  :حدثنا ليث عن معاوية بن صاحل، عن عبداهللا بن أيب قيس، قال. وحدثين قتيبة بن سعيد) 307 (- 26

كيف كان يصنع يف اجلنابة؟     : تقل. فذكر احلديث . وسلمسألت عائشة عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه           
ورمبـا  . رمبا اغتسل فنـام   . كل ذلك قد كان يفعل    : أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت          

  .احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة: قلت. توضأ فنام

باب جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب باب جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب باب جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب باب جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب ) ) ) ) 6 ( ( ( (
        أو ينام أو جيامعأو ينام أو جيامعأو ينام أو جيامعأو ينام أو جيامع
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. رون بن سـعيد األيلـي     ح وحدثنيه ها  . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 307(
  .مجيعا عن معاوية بن صاحل، ذا اإلسناد، مثله. ثنا ابن وهبدح

أخربنا ابن  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا حفص بن غياث   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 308 (- 27
عاصم، عن  كلهم عن   . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري    : قاال. ح وحدثين عمرو الناقد وابن منري     . أيب زائدة 

  : عن أيب سعيد اخلدري؛ قال أيب املتوكل،
  ".إذا أتى أحدكم أهله، مث أراد أن يعود، فليتوضأ"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .مث أراد أن يعاود: وقال. بينهما وضوءا: اد أبو بكر يف حديثهز

كري بيعين ابن (دثنا مسكني ح. وحدثنا احلسن بن أمحد بن أيب أمحد بن أيب شعيب احلراين       ) 309 (- 28
  عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛ ) احلذاء

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد 
قال : قال. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثنا عمر بن يونس احلنفي  . وحدثين زهري بن حرب   ) 310 (- 29

  :حدثين أنس بن مالك؛ قال: ةحإسحاق بن أيب طل
يـا  : فقالت له، وعائشة عنـده . إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ) وهي جدة إسحاق  (جاءت أم سليم     

فقالـت  . فترى من نفسها ما يرى الرجل مـن نفـسه         . املرأة اليت ترى ما يرى الرجل يف املنام       ! رسول اهللا 
يا . فلتغتسل. نعم. فتربت ميينك . بل أنت "ال لعائشة   قف. تربت ميينك . النساءفضحت  ! يا أم سليم  : عائشة

  ".إذا رأت ذاك! أم سليم
حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالـك  . بن زريع حدثنا يزيد. حدثنا عباس بن الوليد  ) 311 (- 30

  حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛ 
فقال رسول اهللا صلى اهللا     .  ترى يف منامها ما يرى الرجل      أا سألت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املرأة          

 هـذا؟  نوهل يكو: قالت. واستحييت من ذلك: فقالت أم سليم" إذا رأت ذلك املرأة فلتغتسل    "عليه وسلم   
وماء املرأة رقيق   . إن ماء الرجل غليظ أبيض    . فمن أين يكون الشبه   . نعم"فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".هما عال، أو سبق، يكون منه الشبهفمن أي. أصفر

        باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منهاباب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منهاباب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منهاباب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها) ) ) ) 7 ( ( ( (
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حدثنا أبو مالك األشجعي عن أنـس بـن         . حدثنا صاحل بن عمر   . حدثنا داود بن رشيد   ) 312 (- 31
عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل يف منامه؟          : سألت امرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : مالك؛ قال 

  فقال
  ".تغتسلل، فلجإذا كان منها ما يكون من الر" 

أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب           . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 313 (- 32
  :بنت أيب سلمة، عن أم سلمة؛ قالت

إن اهللا ال   ! يا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        : فقالت. جاءت أم سليم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم          
إذا . نعـم " من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     يستحي من احلق فهل على املرأة     

  ".فبم يشبهها ولدها. تربت يداك"وحتتلم املرأة؟ فقال ! يا رسول اهللا: فقالت أم سلمة" رأت املاء
حدثنا . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا وكيع : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب قاال         ) 313 (

  . فضحت النساء: قالت قلت: وزاد. اإلسناد، مثل معناه يعا عن هشام بن عروة، ذامج. سفيان
حدثين عقيل بن خالد عـن ابـن        . حدثين أيب عن جدي   . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 314(

أم (أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أن أم سليم                 : شهاب؛ أنه قال  
غري أن فيه قـال قالـت       . مبعىن حديث هشام  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      دخلت على ) بين أيب طلحة  

  أترى املرأة ذلك؟! أف لك: فقلت هلا: عائشة
قال (واللفظ أليب كريب    . حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب         ) 314 (- 33
عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبداهللا،          ) ن أيب زائدة  أخربنا اب : وقال اآلخران . حدثنا: سهل

  عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛ 
" نعـم "هل تغتسل املرأة إذا احتلمت وأبصرت املاء؟ فقال : ه وسلم يأن امرأة قالت لرسول اهللا صلى اهللا عل        

وهـل يكـون    . دعيها"وسلم  قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه        . وألت. تربت يداك : فقالت هلا عائشة  
وإذا عال ماء الرجـل ماءهـا أشـبه         . إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله       . الشبه إال من قبل ذلك    

  ".أعمامه
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يعين (حدثنا معاوية   ) ن نافع وهو الربيع ب  (بة  وحدثنا أبو ت  . حدثين احلسن بن علي احللواين    ) 315 (- 34
حدثين أبو أمساء الرحيب؛ أن ثوبان موىل رسول اهللا         : ؛ أنه مسع أبا سالم قال     )يعين أخاه (عن زيد   ) ابن سالم 

  :صلى اهللا عليه وسلم حدثه قال
! ليك يا حممد  عالسالم  : فجاء حرب من أحبار اليهود فقال     . كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

إمنا نـدعوه   : فقال اليهودي ! أال تقول يا رسول اهللا    : مل تدفعين؟ فقلت  : فقال. عته دفعة كاد يصرع منها    فدف
فقـال  " إن امسي حممد الذي مساين به أهلي      "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بامسه الذي مساه به أهله    

أمسـع  : قال" ك شيء إن حدثتك؟   أينفع"فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . جئت أسألك : اليهودي
أين يكون الناس يـوم     : فقال اليهودي " سل"فقال  . فنكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعود معه        . بأذين

" هم يف الظلمة دون اجلـسر     "تبدل األرض غري األرض والسماوات؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
فما حتفتهم حني يدخلون اجلنـة؟ قـال        : قال اليهودي " ينفقراء املهاجر "فمن أول الناس إجازة؟ قال      : قال

" ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافهـا         "فما غذاؤهم على إثرها؟ قال      : قال" زيادة كبد النون  "
وجئت أسألك عن شيء ال     : قال. صدقت: قال" من عني فيها تسمى سلسبيال    "فما شرام عليه؟ قال     : قال

قـال  . أمسع بأذين : قال" ينفعك إن حدثتك؟  "قال  . إال نيب أو رجل أو رجالن     . ضيعلمه أحد من أهل األر    
فإذا اجتمعا، فعال مين الرجل مين املـرأة،      . ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر     "جئت أسألك عن الولد؟ قال      

مث . وإنك لـنيب  . قتلقد صد : قال اليهودي " وإذا عال مين املرأة مين الرجل، آنثا بإذن اهللا        . أَذْكَرا بإذن اهللا  
  .انصرف فذهب

حـىت  . وما يل علم بشيء منـه . لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ف
  ".أتاين اهللا به

حدثنا معاوية بن سالم، يف هذا      . أخربنا حيىي بن حسان   . وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 315 (
  :ه قالغري أن. اإلسناد، مبثله

: ومل يقـل  . أذكر وآنث : وقال. زائدة كبد النون  : وقال. كنت قاعدا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .أذكرا وآنثا

        باب بيان صفة مين الرجل واملرأة وأن الولد خملوق من مائهماباب بيان صفة مين الرجل واملرأة وأن الولد خملوق من مائهماباب بيان صفة مين الرجل واملرأة وأن الولد خملوق من مائهماباب بيان صفة مين الرجل واملرأة وأن الولد خملوق من مائهما) ) ) ) 8 ( ( ( (
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و معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛          بحدثنا أ . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 316 (- 35
  :قالت

. مث يفرغ بيمينه على مشاله    . اهللا عليه وسلم، إذا اغتسل من اجلنابة، يبدأ فيغسل يديه         كان رسول اهللا صلى      
حىت إذا رأى أن قد     . فيدخل أصابعه يف أصول الشعر    . مث يأخذ املاء  . مث يتوضأ وضوئه للصالة   . فيغسل فرجه 

  .مث غسل رجليه. مث أفاض على سائر جسده. فن على رأسه ثالث حفناتحاستربأ، 
حـدثنا  . ح وحدثنا علي بن حجر    .  جرير احدثن: دثناه قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب قاال       وح) 316 (

وليس يف حديثهم   . كلهم عن هشام، يف هذا اإلسناد     . حدثنا ابن منري  . ح وحدثنا أبو كريب   . علي بن مسهر  
  .غسل الرجلني

  ن عائشة؛ حدثنا هشام عن أبيه، ع. حدثنا وكيع. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 316 (- 36
ومل . مث ذكر حنو حديث أيب معاوية. فبدأ فغسل كفيه ثالثا. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اغتسل من اجلنابة       

  .يذكر غسل الرجلني
أخربين عروة عـن    : قال. حدثنا زائدة عن هشام   . حدثنا معاوية بن عمرو   . وحدثناه عمرو الناقد  ) 316(

  عائشة؛ 
 قبل أن يـدخل يـده يف        هسلم كان، إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يدي        أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و       

  .مث توضأ مثل وضوئه للصالة. اإلناء
حدثنا األعمش عن سامل بـن      . حدثين عيسى بن يونس   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 317 (- 37

  :حدثتين خاليت ميمونة قالت: أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال
مث أدخـل يـده يف      . ل كفيه مرتني أو ثالثا    سفغ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم غسله من اجلنابة       أدنيت لرسول    

مث توضـأ  . فدلكها دلكا شـديدا   . مث ضرب بشماله األرض   . مث أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله      . اإلناء
مـه  مث تنحى عـن مقا . مث غسل سائر جسده. مث أفرغ على رأسه ثالث حفنات ملء كفه . وضوءه للصالة 

  .مث أتيته باملنديل فرده. فغسل رجليه. ذلك

باب صفة غسل باب صفة غسل باب صفة غسل باب صفة غسل ) ) ) ) 9 ( ( ( (
        اجلنابةاجلنابةاجلنابةاجلنابة
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كلهم عـن   . وحدثنا حممد بن الصباح، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، واألشج، وإسحاق            ) 317 (
. كالمها عن األعمش، ذا اإلسـناد     . حدثنا أبو معاوية  : قاال. ح وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو كريب      . وكيع

يذكر املضمضة . ويف حديث وكيع وصف الوضوء كله. نات على الرأسوليس يف حديثهما إفراغ ثالث حف   
  .وليس يف حديث أيب معاوية ذكر املنديل. واالستنشاق فيه

حدثنا عبداهللا بن إدريس عن األعمش، عن سـامل، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 317 (- 38
باملاء "وجعل يقول   . فلم ميسه .  مبنديل يتأكريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

  .يعين ينفضه" هكذا
حدثين أبو عاصم عن حنظلة بن أيب سفيان، عن القاسم،          . وحدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 318 (- 39

  :ة؛ قالتشعن عائ
شق بدأ ب . فأخذ بكفه . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا اغتسل من اجلنابة، دعا بشيء حنو احلالب               

  .فقال ما على رأسه. مث أخذ بكفيه. مث األيسر. رأسه األمين
لزبري، عـن   قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن ا         : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 319 (- 40

  .من اجلنابة. هو الفرق. ه وسلم كان يغتسل من إناءيعائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عل
ح وحدثنا قتيبـة    . أخربنا الليث . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 319 (- 41

، يكالمها عن الزهـر . حدثنا سفيان: قالوا. بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب   
  :عن عروة، عن عائشة؛ قالت

وهو الفرق وكنت أغتسل أنـا وهـو يف اإلنـاء           . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغتسل يف القدح          
  .والفرق ثالثة آصع: قال سفيان: قال قتيبة. من إناء واحد: ويف حديث سفيان. الواحد
حدثنا شعبة عن أيب بكـر بـن        : حدثنا أيب قال  : لقا. وحدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 320 (- 42

  :قال. حفص، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن

باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف ) ) ) ) 10 ( ( ( (
        حالة واحدة، وغسل أحدمها بفضل اآلخرحالة واحدة، وغسل أحدمها بفضل اآلخرحالة واحدة، وغسل أحدمها بفضل اآلخرحالة واحدة، وغسل أحدمها بفضل اآلخر
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فسأهلا عن غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن اجلنابـة؟            . دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة        
زواج النيب  وكان أ : قال. وأفرغت على رأسها ثالثا   . وبيننا وبينها ستر  . فاغتسلت. فدعت بإناء قدر الصاع   

  .صلى اهللا عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حىت تكون كالوفرة
أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه، عن أيب        . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 321 (- 43

  : قالت عائشة: سلمة بن عبدالرمحن؛ قال
مث صب املـاء،    . ا من املاء فغسلها   فصب عليه . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه           

: قالت عائـشة  . حىت إذا فرغ من ذلك صب على رأسه       . وغسل عنه بشماله  . هعلى األذى الذي به، بيمين    
  .وحنن جنبان. كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد

 عراك، عن حفصة بنت     حدثنا ليث عن يزيد، عن    . دثنا شبابة ح. وحدثين حممد بن رافع   ) 321 (- 44
  ؛ )وكانت حتت املنذر بن الزبري(عبدالرمحن بن أيب بكر 

أو . يسع ثالثة أمـداد   . أن عائشة أخربا؛ أا كانت تغتسل هي والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف إناء واحد               
  .قريبا من ذلك

اسم بن حممد، عن    حدثنا أفلح بن محيد عن الق     : قال. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 321 (- 45
  :عائشة؛ قالت

  .من اجلنابة. ختتلف أيدينا فيه. كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد 
أخربنا أبو خيثمة عن عاصم األحول، عن معاذة، عـن عائـشة؛            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 321 (- 46
  :قالت

دع يل،  : فيبادرين حىت أقول  .  إناء، بيين وبينه، واحد    كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من          
  .ومها جنبان: قالت. دع يل
حـدثنا  : قال قتيبـة . مجيعا عن ابن عيينة. أيب شيبة وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن      ) 322 (- 47

ـ        : سفيان عن عمرو، عن أيب الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال          نيب أخربتين ميمونة؛ أا كانت تغتسل، هـي وال
  .صلى اهللا عليه وسلم، يف إناء واحد

حدثنا : وقال ابن حامت  . أخربنا: قال إسحاق (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حامت        ) 323 (- 48
  .أخربين عمرو بن دينار. أخربنا ابن جريج) حممد بن بكر
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ربه؛ أن رسول اهللا صلى     أكرب علمي، والذي خيطر على بايل؛ أن أبا الشعثاء أخربين؛ أن ابن عباس أخ             : قال  
  .اهللا عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

. حدثين أيب عن حيىي بـن أيب كـثري        : قال. حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 324 (- 49
  : حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت

  .إلناء الواحد من اجلنابةا عليه وسلم يغتسالن يف كانت هي ورسول اهللا صلى اهللا 
يعـين  (حدثنا عبدالرمحن   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 325 (- 50

  :حدثنا شعبة عن عبداهللا بن عبداهللا بن جرب؛ قال: قاال) ابن مهدي
وقال ابن . مبكوك ويتوضأ. غتسل خبمس مكاكيككان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي : مسعت أنسا يقول   

  .ومل يذكر ابن جرب. عن عبداهللا بن عبداهللا: وقال ابن معاذ. خبمس مكاكي: املثىن
  :عن أنس؛ قال حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جرب،. حدثنا قتيبة بن سعيد) 325 (- 51

  .مخسة أمدادإىل . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع 
قـال أبـو    . كالمها عن بشر بن املفضل    . وحدثنا أبو كامل اجلحدري وعمرو بن علي      ) 326 (- 52
  :حدثنا أبو رحيانة عن سفينة؛ قال. حدثنا بشر: كامل

  .ويوضؤه املد. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسله الصاع، من املاء، من اجلنابة 
حدثنا إمساعيل  . ح وحدثين علي بن حجر    . حدثنا ابن علية  .  شيبة وحدثنا أبو بكر بن أيب    ) 326 (- 53

  : قال) صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو بكر(عن أيب رحيانة، عن سفينة 
ويطهره : ويف حديث ابن حجر، أو قال     . اع ويتطهر باملد  صكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغتسل بال         

  .وما كنت أثق حبديثهوقد كان كرب : وقال. املد
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (ن حيىي، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة           بحدثنا حيىي   ) 327 (-54

  :عن أيب إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبري بن مطعم قال) حدثنا أبو األحوص: اآلخران
أما أنا، فإين أغسل رأسي كـذا       : فقال بعض القوم  . غسل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       متاروا يف ال   

  ".أما أنا، فإين أفيض على رأسي ثالث أكف"سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفقال . وكذا

        باب استحباب إفاضة املاء على الرأس وغريه ثالثاباب استحباب إفاضة املاء على الرأس وغريه ثالثاباب استحباب إفاضة املاء على الرأس وغريه ثالثاباب استحباب إفاضة املاء على الرأس وغريه ثالثا) ) ) ) 11 ( ( ( (
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حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن سليمان       . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 327 (- 55
  جبري ابن مطعم،   عنبن صرد،

  ".أما أنا، فأفرغ على رأسي ثالثا"فقال . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده الغسل من اجلنابة 
أخربنا هشيم عـن أيب بـشر، عـن أيب          : قاال. وحدثنا حيىي بن حيىي، وإمساعيل بن سامل      ) 328 (- 56

  : اهللا عليه وسلم فقالواى صلسفيان، عن جابر بن عبداهللا؛ أن وفد ثقيف سألوا النيب
: قال ابن سامل يف روايتـه     ". أما أنا، فأفرغ على رأسي ثالثا     "فكيف بالغسل؟ فقال    . إن أرضنا أرض باردة    

  !يا رسول اهللا: إن وفد ثقيف قالوا: وقال. أخربنا أبو بشر. حدثنا هشيم
 جعفر عن أبيه، عن جابر      ادثنح) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 329 (- 57

  :بن عبداهللا؛ قال
فقال . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثالث حفنات من ماء                  

كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه       ! يا ابن أخي  : فقلت له : قال جابر . إن شعري كثري  : له احلسن بن حممد   

  .وسلم أكثر من شعرك وأطيب
كلـهم  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أيب عمر             ) 330 (- 58

أخربنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبداهللا      : قال إسحاق . عن ابن عيينة  
  :تقل: بن رافع، موىل أم سلمة، عن أم سلمة، قالت

إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك      . ال"فأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال     . إين امرأة أشد ضفر رأسي    ! يا رسول اهللا   
  ".مث تفيضني عليك املاء فتطهرين. ثالث حثيات

: قاال. أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 330 (
فأنقضه للحيـضة واجلنابـة؟   : ويف حديث عبدالرزاق. وب بن موسى، يف هذا اإلسناد    ي عن أي  رأخربنا الثو 

  .مث ذكر مبعىن حديث ابن عيينة". ال"فقال 
عـن روح بـن   ) يعين ابن زريـع (حدثنا يزيد . حدثنا زكرياء بن عدي  . وحدثنيه أمحد الدارمي  ) 330(

  .احليضة: سله من اجلنابة؟ ومل يذكرأفأحله فأغ: وقال. حدثنا أيوب بن موسى، ذا اإلسناد. القاسم

        باب حكم ضفائر املغتسلةباب حكم ضفائر املغتسلةباب حكم ضفائر املغتسلةباب حكم ضفائر املغتسلة) ) ) ) 12((((    
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قـال  . مجيعا عن ابن عليـة    . وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر           ) 331 (- 59
  :قال. أخربنا إمساعيل بن علية عن أيوب، عن أيب الزبري، عن عبيد بن عمري: حيىي

يا عجبا البن عمرو    : فقالت. نقضن رؤوسهن ن، أن ي  لبلغ عائشة أن عبداهللا بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتس          
لقد كنت أغتسل أنا    ! أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن    . يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن      ! هذا

  .وال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات. ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد
حدثنا سفيان : قال عمرو. مجيعا عن ابن عيينة. حدثنا عمرو بن حممد الناقد وابن أيب عمر   ) 332 (- 60

  :بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت
. ا كيف تغتسل  نه علمه أفذكرت  : كيف تغتسل من حيضتها؟ قال    : سألت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم       

وأشار (واستتر !" سبحان اهللا. تطهري ا "كيف أتطهر ا؟ قال     : قالت. مث تأخذ فرصة من مسك فتطهر ا      
وعرفت ما أراد النيب صلى اهللا عليه       . واجتذبتها إيل : قال قالت عائشة  ) لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه      

  .تتبعي ا آثار الدم: فقلت: يف روايتهوقال ابن أيب عمر . تتبعي ا أثر الدم: فقلت. وسلم
حدثنا منصور عـن أمـه، عـن        . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 332 (

  :عائشة؛ أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مث ذكر حنو حديث سفيان" ة فتوضئي اكخذي فرصة ممس"يف أغتسل عند الطهور؟ فقال ك

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      )332 (- 61
  :إبراهيم بن املهاجر؛ قال

تأخـذ  "مسعت صفية حتدث عن عائشة؛ أن أمساء سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن غسل احمليض؟ فقال   
. تصب على رأسها فتدلكه دلكا شـديدا      مث  . فتحسن الطهور ]. فتطّهر؟؟[ها وسدرا فتطهر    ءإحداكن ما 

وكيف تطهر  : فقالت أمساء " مث تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ا     . مث تصب عليها املاء   . حىت تبلغ شؤون رأسها   
وسألته عـن غـسل   . تتبعني أثر الدم) كأا ختفي ذلك (فقالت عائشة   " تطهرين ا ! سبحان اهللا "ا؟ فقال   

حىت تبلغ  . مث تصب على رأسها فتدلكه    . أو تبلغ الطهور  . سن الطهور تأخذ ماء فتطهر، فتح   "اجلنابة؟ فقال   

        ن احليض فرصة من مسك يف موضع الدمن احليض فرصة من مسك يف موضع الدمن احليض فرصة من مسك يف موضع الدمن احليض فرصة من مسك يف موضع الدمغتسلة مغتسلة مغتسلة مغتسلة ماب استحباب استعمال املاب استحباب استعمال املاب استحباب استعمال املاب استحباب استعمال املبببب) ) ) ) 13(((( 
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مل يكن ميـنعهن احليـاء أن       ! نعم النساء نساء األنصار   : فقالت عائشة ". مث تفيض عليها املاء   . شؤون رأسها 
  .يتفقهن يف الدين

سـبحان  " قال   :وقال. حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 332 (
  .واستتر" تطهري ا! اهللا
كالمها عن أيب األحوص، عن إبراهيم بن مهـاجر،         . ن أيب شيبة  بوحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر       ) 332(

  :عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت
كيف تغتسل إحدانا   ! يا رسول اهللا  : فقالت. دخلت أمساء بنت شكل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  .ومل يذكر فيه غسل اجلنابة. ا طهرت من احليض؟ وساق احلديثإذ
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عـن        : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 333 (- 62

  :أبيه، عن عائشة؛ قالت
إين امرأة أستحاض فال    ! يا رسول اهللا  : التفق. جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم           

وإذا . فإذا أقبلت احليضة فـدعي الـصالة      . ا ذلك عرق وليس باحليضة    إمن. ال"أفأدع الصالة؟ فقال    . أطهر
  ".أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

ا حـدثن . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربننا عبدالعزيز بن حممد وأبو معاوية     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 333 (
كلهم عن هشام بن    . حدثنا محاد بن زيد   . خلف بن هشام   ح وحدثنا . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . جرير
جاءت فاطمـة بنـت أيب حبـيش بـن          : ويف حديث قتيبة عن جرير    . مبثل حديث وكيع وإسناده   . عروة

  .ويف حديث محاد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره: قال. وهي امرأة منا. عبداملطلب بن أسد
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 334 (- 63

  :شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أا قالت
إمنـا ذلـك    "فقال  . إين أستحاض : فقالت. استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

مل يذكر ابـن شـهاب أن       : قال الليث بن سعد   . فكانت تغتسل عند كل صالة    " مث صلي . عرق فاغتسلي 

        ضة وغسلها وصالاضة وغسلها وصالاضة وغسلها وصالاضة وغسلها وصالاااااباب املستحباب املستحباب املستحباب املستح) ) ) ) 14 ( ( ( (
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. ولكنه شيء فعلته هي   . أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صالة         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر      
  .ومل يذكر أم حبيبة. ابنة جحش: وقال ابن رمح يف روايته

 احلارث، عن ابـن  حدثنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن      . وحدثنا حممد بن سلمة املرادي    ) 334 (- 64
 النيب صلى اهللا عليـه وسـلم؛ أن أم          جشهاب، عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة زو          

استحيضت سـبع   ) ختنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحتت عبدالرمحن بن عوف          (حبيبة بنت جحش    
إن هـذه   " صلى اهللا عليه وسلم      فقال رسول اهللا  . فاستفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك        . سنني

فكانت تغتسل يف مـركن يف حجـرة        : قالت عائشة ". فاغتسلي وصلي . ولكن هذا عرق  . ليست باحليضة 
فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرمحن      : قال ابن شهاب  . حىت تعلو محرة الدم املاء    . أختها زينب بنت جحش   

ألا كانـت ال    . إن كانت لتبكي  ! واهللا. ه الفتيا لو مسعت ذ  . يرحم اهللا هندا  : فقال. بن احلارث بن هشام   
  .تصلي

عن ابن شهاب، عن    ) يعين ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   . وحدثين أبو عمران حممد بن جعفر بن زياد       ) 334 (
  : عمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة؛ قالت

ـ وكانت استحيضت سبع . جاءت أم حبيبة بنت جحش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    مبثـل  . ننيس
  .ومل يذكر ما بعده. تعلو محرة الدم املاء: حديث عمرو ابن احلارث إىل قوله

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائـشة؛ أن ابنـة              . وحدثين حممد بن املثىن   ) 334(
  .بنحو حديثهم. جحش كانت تستحاض سبع سنني

حدثنا ليث عن يزيد بن     . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ح  . أخربنا الليث . وحدثنا حممد بن رمح   ) 334 (- 65
  :أيب حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أا قالت

فقال . رأيت مركنها مآلن دما . إن أم حبيبة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة              
  ".مث اغتسلي وصلي. تكضهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امكثي قدر ما كانت حتبسك حي

حـدثين  . حدثين أيب . حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر     . حدثين موسى بن قريش التميمي    ) 334 (- 66
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أـا                     

  :قالت
شكت إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . فواليت كانت حتت عبدالرمحن بن ع     . إن أم حبيبة بنت جحش     

  .مث اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صالة. امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك"فقال هلا . وسلم الدم
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ـ ح و . حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب قالبة، عن معاذة        . حدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 335 (- 67 دثنا ح
  :محاد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت

أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا حتيض علـى عهـد          . أتقضي إحدانا الصالة أيام حميضها؟ فقالت عائشة       
  .مث ال تؤمر بقضاء. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مسعت معاذة؛  : قال. نا شعبة عن يزيد   حدث. حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 335 (- 68
  : أا سألت عائشة

 صلى اهللا عليـه وسـلم       هللاأحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول ا      : أتقضي احلائض الصالة؟ فقالت عائشة     
  .تعين يقضني: أفأمرهن أن جيزين؟ قال حممد بن جعفر. حيضن
  :ر عن عاصم، عن معاذة؛ قالتأخربنا معم. أخربنا عبدالرزاق. وحدثنا عبد بن محيد) 335 (- 69

لست : أحرورية أنت؟ قلت  : ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ فقالت        : سألت عائشة فقلت   

  .كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: قالت. ولكين أسأل. روريةحب
قرأت على مالك عن أيب النضر؛ أن أباه مرة موىل أم هـانئ             : قال. بن حيىي وحدثنا حيىي   ) 336 (- 70

  : ولقبنت أيب طالب أخربه؛ أنه مسع أم هانئ بنت أيب طالب ت
  .وفاطمة ابنته تستره بثوب. فوجدته يغتسل. ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح 

نا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن سعيد بن أيب           أخرب. حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 336 (- 71
ان عام الفتح، أتت رسـول    كهند؛ أن أبا مرة موىل عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أيب طالب حدثته؛ أنه ملا                 

فـسترت عليـه    . قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل غسله        . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأعلى مكة       
  .مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى. تحف بهمث أخذ ثوبه فال. فاطمة
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري، عن سعيد بن أيب هند، ـذا              . وحدثناه أبو كريب  ) 336 (- 72

  : اإلسناد وقال
  .وذلك ضحى. مث قام فصلى مثان سجدات. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. فسترته ابنته فاطمة بثوبه 

        باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالةباب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالةباب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالةباب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة) ) ) ) 15 ( ( ( (

        باب تستر املغتسل بثوب وحنوهباب تستر املغتسل بثوب وحنوهباب تستر املغتسل بثوب وحنوهباب تستر املغتسل بثوب وحنوه) ) ) ) 16 ( ( ( (
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حدثنا زائدة عن األعمش، عن     . أخربنا موسى القارئ  . إبراهيم احلنظلي حدثنا إسحاق بن    ) 337 (- 73
  :سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت

  .وضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل 
أخربين : احلباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال     حدثنا زيد بن    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 338 (- 74

  :زيد بن أسلم عن عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. الرجل إىل الرجل يف ثوب واحـد   وال يفضي . وال املرأة إىل عورة املرأة    . ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل      "

  ". الثوب الواحدوال تفضي املرأة إىل املرأة يف
أخربنـا الـضحاك بـن    . حدثنا ابن أيب فديك: قاال. وحدثنيه هارون بن عبداهللا وحممد بن رافع     ) 338(

  .عرية الرجل وعرية املرأة) مكان عورة(وقاال . عثمان، ذا اإلسناد
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . اقحدثنا عبدالرز . وحدثنا حممد بن رافع   ) 339 (- 75

وقال رسول اهللا صلى اهللا     . فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  :عليه وسلم

. وكان موسى عليه السالم يغتسل وحده     . ينظر بعضهم إىل سوأة بعض    . كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة     "
ففر . فوضع ثوبه على حجر. ال فذهب مرة يغتسل   ق. ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر        ! واهللا: فقالوا

: قـالوا . حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى      ! ثويب حجر : قال فجمح موسى بإثره يقول    . احلجر بثوبه 
: قال أبو هريـرة ". قال فأخذ ثوبه فطفق باحلجر ضربا  . فقام احلجر حىت نظر إليه    . ما مبوسى من بأس   ! واهللا
  .ضرب موسى باحلجر. إنه باحلجر ندب ستة أو سبعة! واهللا

        عوراتعوراتعوراتعوراتللللباب حترمي النظر إىل اباب حترمي النظر إىل اباب حترمي النظر إىل اباب حترمي النظر إىل ا) ) ) ) 17 ( ( ( (

        باب جواز االغتسال عريانا يف اخللوةباب جواز االغتسال عريانا يف اخللوةباب جواز االغتسال عريانا يف اخللوةباب جواز االغتسال عريانا يف اخللوة) ) ) ) 18 ( ( ( (
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. مجيعا عن حممد بن بكر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، وحممد بن حامت بن ميمون ) 340 (- 76
. أخربنا: قال إسحاق . (فظ هلما والل. ح وحدثين إسحاق بن منصور وحممد بن رافع       . أخربنا ابن جريج  : قال

  :أخربين عمرو بن دينار؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. ا ابن جريجنأخرب) عبدالرزاق: وقال ابن رافع
فقال العباس للنيب صلى اهللا عليـه       . ملا بنيت الكعبة ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعباس ينقالن حجارة            

مث قام  . وطمحت عيناه إىل السماء   . فخر إىل األرض  . ففعل. جارةاجعل إزارك على عاتقك، من احل     : وسلم
  .على عاتقك: ومل يقل. على رقبتك: قال ابن رافع يف روايته. فشد عليه إزاره" إزاري، إزاري"ال قف

حدثنا عمرو  . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 340 (- 77
  : بن دينار قال

وعليه . ابر بن عبداهللا حيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينقل معهم احلجارة للكعبة               مسعت ج  
. قال فحله. نكبك، دون احلجارة ملو حللت إزارك، فجعلته على      ! يا ابن أخي  : فقال له العباس، عمه   . إزاره

  . قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. فسقط مغشيا عليه. فجعله على منكبه
حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بـن حنيـف          . حدثنا أيب . حدثنا سعيد بن حيىي األموي    ) 341 (- 78

  :أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن املسور بن خمرمة؛ قال. األنصاري
مل أستطع أن أضعه حـىت      . قال فاحنل إزاري ومعي احلجر    . وعلي إزار خفيف  . أقبلت حبجر، أمحله، ثقيل    

  ".وال متشوا عراة. ارجع إىل ثوبك فخذه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عهبلغت به إىل موض
وهو ابن (حدثنا مهدي : قاال. مد بن أمساء الضبعيحمحدثنا شيبان بن فروخ، وعبداهللا بن ) 342 (- 79
 سعد، موىل احلسن بن علي، عن عبداهللا بـن          حدثنا حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن         ) ميمون

فأسر إىل حديثا ال أحدث به أحدا من        . أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه         : جعفر؛ قال 
قال ابن أمساء . وكان أحب ما استتر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته، هدف أو حائش خنل. الناس

  .يعين حائط خنل: يف حديثه

        باب االعتناء حبفظ العورةباب االعتناء حبفظ العورةباب االعتناء حبفظ العورةباب االعتناء حبفظ العورة) ) ) ) 19 ( ( ( (

        باب ما يستتر به لقضاء احلاجةباب ما يستتر به لقضاء احلاجةباب ما يستتر به لقضاء احلاجةباب ما يستتر به لقضاء احلاجة) ) ) ) 20 ( ( ( (
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وقال . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (ن حجر   بوحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وا        ) 343 (- 80
عن عبدالرمحن بـن أيب سـعيد       ) يعين ابن أيب منر   (عن شريك   ) حدثنا إمساعيل، وهو ابن جعفر    : اآلخرون

  : اخلدري، عن أبيه، قال
حىت إذا كنا يف بين سامل وقف رسول اهللا         . ى اهللا عليه وسلم يوم االثنني إىل قباء       خرجت مع رسول اهللا صل     

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . فخرج جير إزاره  . فصرخ به .  عليه وسلم على باب عتبان     صلى اهللا 
 قال رسـول    ماذا عليه؟ . أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ومل مين      ! يا رسول اهللا  : أعجلنا الرجل فقال عتبان   "

  ".إمنا املاء من املاء"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين عمرو بن احلارث عـن ابـن        . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 343 (- 81

  حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن حدثه عن أيب سعيد اخلدري، . شهاب
  ".املاءإمنا املاء من "لى اهللا عليه وسلم أنه قال صعن النيب  

حدثنا أبو العالء بن الشخري؛     . حدثنا أيب . حدثنا املعتمر . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 344 (- 82
  :قال

  .كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا 
. ثنا حممد بن املثىن وابن بشارح وحد. حدثنا غندر عن شعبة  . كر بن أيب شيبة   بحدثنا أبو   ) 345 (- 83
  حدثنا شعبة عن احلكم، عن ذكوان، عن أيب سعيد اخلدري؛ . حدثنا حممد بن جعفر: قاال

فقـال  . فخرج ورأسه يقطـر   . فأرسل إليه . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار            
وعليـك  . فـال غـسل عليـك   .  أقحطتإذا أعجلت أو"قال ! يا رسول اهللا . نعم: قال "لعلنا أعجلناك؟ "

  إذا أعجلت أو أقحطت: وقال ابن بشار". الوضوء
ح وحدثنا أبـو كريـب   . حدثنا هشام بن عروة. حدثنا محاد. حدثنا أبو الربيع الزهراين  ) 346 (- 84

  :حدثنا هشام عن أبيه، عن أيب أيوب، عن أيب بن كعب؛ قال. حدثنا أبو معاوية) واللفظ له(حممد بن العالء 
يغسل ما أصابه مـن     "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يصيب من املرأة مث يكسل؟ فقال                سألت 

  ".مث يتوضأ ويصلي. املرأة

        باب إمنا املاء من املاءباب إمنا املاء من املاءباب إمنا املاء من املاءباب إمنا املاء من املاء) ) ) ) 21((((    
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حـدثين  . حدثنا شعبة عن هشام بن عروة    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 346 (- 85
عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ) امللي عن امللي، أبو أيوب    : يعين بقوله (أيب عن امللي ،   

  ".يغسل ذكره ويتوضأ"أنه قال، يف الرجل يأيت أهله مث ال يرتل قال 
ح . حدثنا عبدالـصمد بـن عبـدالوارث   : قاال. وحدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد   ) 347 (- 86

حلسني بن ذكوان، عن حيىي بـن   حدثين أيب عن جدي، عن ا     ) واللفظ له (وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد     
اجلهين أخربه؛ أنه سأل عثمان بـن        أخربين أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخربه؛ أن زيد بن خالد           . أيب كثري 

  : قال قلت. عفان
قـال  ". ويغسل ذكـره  . يتوضأ كما يتوضأ للصالة   : "أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ومل مين؟ قال عثمان         

  . صلى اهللا عليه وسلممسعته من رسول اهللا: عثمان
وأخربين أبـو   : ىيقال حي . حدثين أيب عن جدي، عن احلسني     . وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 347(

  .سلمة؛ أن عروة بن الزبري أخربه؛ أن أبا أيوب أخربه؛ أنه مسع ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .ح وحدثناه حممد بن املثىن وابـن بـشار     . وحدثين زهري بن حرب وأبو غسان املسمعي      ) 348 (- 87
ومطر عن احلسن، عن أيب رافع، عن أيب هريرة؛ أن          . حدثين أيب عن قتادة   : قال. حدثنا معاذ بن هشام   : قالوا

  :نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قـال  ". وإن مل يرتل  "ويف حديث مطر    ". فقد وجب عليه الغسل   . هاإذا جلس بني شعبها األربع مث جهد       "

  ".بني أشعبها األربع"زهري من بينهم 
. ح وحدثنا حممد بن املـثىن     . حدثنا حممد بن أيب عدي    . حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة       ) 348 (

مث " حـديث شـعبة      غـري أن يف   . كالمها عن شعبة، عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله       . حدثين وهب بن جرير   
  ".وإن مل يرتل"ومل يقل " اجتهد
. حدثنا هشام بـن حـسان     . دثنا حممد بن عبداهللا األنصاري    ح. وحدثنا حممد بن املثىن   ) 349 (- 88

حدثنا عبـداألعلى  . ح وحدثنا حممد بن املثىن  . حدثنا محيد بن هالل عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري          
  :عن أيب موسى قال) وال أعلمه إال عن أيب بردة(قال . د بن هاللحدثنا هشام عن محي) وهذا حديثه(

        خلتاننيخلتاننيخلتاننيخلتاننيووجوب الغسل بالتقاء اووجوب الغسل بالتقاء اووجوب الغسل بالتقاء اووجوب الغسل بالتقاء ا". ". ". ". املاء من املاءاملاء من املاءاملاء من املاءاملاء من املاء""""باب نسخ باب نسخ باب نسخ باب نسخ ) ) ) ) 22 ( ( ( (
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. ال جيب الغسل إال من الدفق أو من املاء        : فقال األنصاريون . املهاجرين واألنصار  اختلف يف ذلك رهط من     
فقمـت  . فأنا أشفيكم من ذلـك    : قال أبو موسى  : قال. بل إذا خالط فقد وجب الغسل     : وقال املهاجرون 
وإن . إن أرد أن أسألك عن شـيء      !) أو يا أم املؤمنني   ! (يا أماه : فقلت هلا . فأذن يل .  عائشة فاستأذنت على 

فمـا  : قلت. فإمنا أنا أمك. ال تستحي أن تسألين عما كنت سائال عنه أمك اليت ولدتك    : فقالت. أستحييك
ـ   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . على اخلبري سقطت  : يوجب الغسل؟ قالت   ني شـعبها   إذا جلس ب

  ".األربع، ومس اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل
أخـربين  . حدثنا ابن وهـب   : قاال. روف، وهارون بن سعيد األيلي    عحدثنا هارون بن م   ) 350 (- 89

عياض بن عبداهللا عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليـه                     
  :قالت. وسلم

هـل عليهمـا الغـسل؟      . ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل جيامع أهله مث يكسل            إن رجال سأ   

  ".مث نغتسل. أنا وهذه. إين ألفعل ذلك"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ئشة جالسةاوع
. حدثين عقيل بن خالد . ديحدثين أيب عن ج   : وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث قال      ) 351 (- 90
ن بن احلارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد         محأخربين عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالر      : قال ابن شهاب  : قال

  :األنصاري أخربه؛ أن أباه زيد بن ثابت قال
  ".الوضوء مما مست النار"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
 عبدالعزيز؛ أن عبداهللا بن إبراهيم بن قارظ أخربه؛ أنه وجد أبـا             أخربين عمر بن  : قال ابن شهاب  ) 352(

  :فقال. سجدهريرة يتوضأ على امل
توضؤوا ممـا مـست     "ألين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . إمنا أتوضأ من أثوار أقط أكلتها      

  ".النار
  أحدثه هذا احلديث؛ أخربين سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا : قال ابن شهاب) 353 (
مسعت عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه       : ء مما مست النار؟ فقال عروة     وأنه سأل عروة بن الزبري عن الوض       

  ".توضؤوا مما مست النار"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم تقول

        باب الوضوء مما مست النارباب الوضوء مما مست النارباب الوضوء مما مست النارباب الوضوء مما مست النار) ) ) ) 23 ( ( ( (
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حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يـسار،  . عنبحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن ق ) 354 (- 91
  عن ابن عباس؛ 

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ 
أخربين وهب بن كيسان عـن  . حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة. وحدثنا زهري بن حرب  ) 354(

. لزهري عن علي بن عبداهللا بن عباس، عن ابن عباس         ح وحدثين ا  . حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس       
  ثين حممد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛ دح وح

  ".مث صلى ومل يتوضأ ومل ميس ماء) أو حلما(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل عرقا  
هري حدثنا الز. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. وحدثنا حممد بن الصباح   ) 355 (- 92

  عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛ 
  .مث صلى ومل يتوضأ. أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتز من كتف يأكل منها 

أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شهاب، عن        . حدثنا ابن وهب  . ين أمحد بن عيسى   ثحد) 355 (- 93
  :جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال

فقـام وطـرح    . فدعي إىل الصالة  . فأكل منها . يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتز من كتف شاة          رأ 
  .السكني وصلى ومل يتوضأ

  .داهللا بن عباس عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلكبوحدثين علي بن ع: ال ابن شهابق
باس، عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا       وحدثين بكري بن األشج عن كريب موىل ابن ع        : قال عمرو ) 356(

  عليه وسلم؛ 
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل عندها كتفا مث صلى ومل يتوضأ 
ربيعة عن يعقوب بن األشج، عن كريب موىل ابن عبـاس، عـن              حدثين جعفر بن  : قال عمرو ) 356 (م

  .بذلك. ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
دثين سعيد بن أيب هالل، عن عبداهللا بن عبيداهللا بن أيب رافـع، عـن أيب                ح: قال عمرو ) 357 (- 94

  :غطفان، عن أيب رافع؛ قال
  .مث صلى ومل يتوضأ.  الشاةنأشهد لكنت أشوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بط 

        باب نسخ الوضوء مما مست النارباب نسخ الوضوء مما مست النارباب نسخ الوضوء مما مست النارباب نسخ الوضوء مما مست النار) ) ) ) 24 ( ( ( (
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، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عـن       يحدثنا ليث عن عقيل، عن الزهر     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 358 (- 95
  بن عباس؛ ا
  ".إن له دمسا"مث دعا مباء فتمضمض وقال . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرب لبنا 

حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حرب. وأخربين عمرو. حدثنا ابن وهب. وحدثين أمحد بن عيسى   ) 358 (
ن ابـن   كلهم ع . حدثين يونس . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    .  بن سعيد عن األوزاعي    ىيحي

  .شهاب، بإسناد عقيل، عن الزهري، مثله
حدثنا حممد بن عمرو بن حلحلة عـن  . حدثنا إمساعيل بن جعفر  . وحدثين علي بن حجر   ) 359 (- 96

  حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس؛ 
الث فأكل ث . فأيت دية خبز وحلم   .  صلى اهللا عليه وسلم مجع عليه ثيابه مث خرج إىل الصالة           أن رسول اهللا   

  .وما مس ماء. مث صلى بالناس. لقم
  :قال. حدثنا حممد بن عمرو بن عطاء. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري. وحدثناه أبو كريب) 359(
أن ابن عباس شهد ذلك مـن الـنيب         : وفيه. حلةلوساق احلديث مبعىن حديث ابن ح     . كنت مع ابن عباس    

  .الناسب: ومل يقل. صلى: وقال. صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبداهللا بـن      . حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 360 (- 97

  : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمموهب، عن جعفر بن أيب ثور، عن جابر بن مسرة؛ أن رجال
أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قـال      : قال"  شئت، فال تتوضأ   وإن. إن شئت، فتوضأ  "أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال       
أصلي يف مبارك اإلبـل؟ قـال       : قال" نعم"أصلي يف مرابض الغنم؟ قال      : قال" فتوضأ من حلوم اإلبل   . نعم"
  ".ال"
ح وحدثين القاسم   . حدثنا زائدة عن مساك   . حدثنا معاوية بن عمرو   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 360 (

. ءعبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن عثمان بن عبداهللا بن موهب، وأشعث بن أيب الشعثا             حدثنا  . بن زكرياء 

باب الوضوء من حلوم باب الوضوء من حلوم باب الوضوء من حلوم باب الوضوء من حلوم ) ) ) ) 25 ( ( ( (
        اإلبلاإلبلاإلبلاإلبل
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مبثل حديث أيب كامل، عن     . كلهم عن جعفر بن أيب ثور، عن جابر بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               

  .أيب عوانة
مجيعا عن ابـن  . بةيح وحدثنا أبو بكر بن أيب ش. وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب) 361) - 98

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد وعباد بن متيم، عن عمه؛ شكي إىل الـنيب         : قال عمرو . عيينة
  :صلى اهللا عليه وسلم

  ". ينصرف حىت يسمع صوتا، أو جيد رحياال"قال . الرجل، خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة 
  .هو عبداهللا بن زيد: ال أبو بكر وزهري بن حرب يف روايتهماق

  :حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قال. وحدثين زهري بن حرب) 362 (- 99
.  شيء أم ال   أخرج منه . إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
مجيعا عن  . وحدثنا حيىي بن حيىي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وابن أيب عمر             ) 363 (- 100

  : عبداهللا، عن ابن عباس؛ قالأخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا بن: قال حيىي. ابن عيينة
هال أخذمت إهاا،   "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        وفمر ا رس  . فماتت. تصدق على موالة مليمونة بشاة     

  ".إمنا حرم أكلها"فقال . إا ميتة: فقالوا" فدبغتموه، فانتفعتم به؟
  .عن ميمونة رضي اهللا عنها: ال أبو بكر وابن أيب عمر يف حديثهماق

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن : حدثنا ابن وهب: قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة) 363 (- 101
 عليه وسلم وجد شاة ميتـة، أعطيتـها   عبيداهللا بن عبداهللا ابن عتبة، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا    

فقال " إا ميتة"قالوا " لدها؟هال انتفعتم جب"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . موالة مليمونة، من الصدقة
  ".إمنا حرم أكلها"

        ه تلكه تلكه تلكه تلكباب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارتباب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارتباب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارتباب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارت) ) ) ) 26 ( ( ( (

        جلود امليتة بالدباغجلود امليتة بالدباغجلود امليتة بالدباغجلود امليتة بالدباغ    باب طهارةباب طهارةباب طهارةباب طهارة) ) ) ) 27 ( ( ( (
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حـدثين أيب عـن     . مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد      . حدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد     ) 363(
  .بنحو رواية يونس. صاحل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد

حـدثنا  : قـاال )  عمرواللفظ البن أيب(وحدثنا ابن أيب عمر وعبداهللا بن حممد الزهري     ) 363 (- 102
أعطيتها . سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشاة مطروحة                

  ".أال أخذوا إهاا فدبغوه فانتفعوا به؟"لى اهللا عليه وسلم صفقال النيب . موالة مليمونة، من الصدقة
أخربين عمرو بن   . حدثنا ابن جريج  . و عاصم حدثنا أب . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 364 (- 103

أخربين ابن عباس؛ أن ميمونة أخربته؛ أن داجنة كانت لـبعض نـساء             : قال. أخربين عطاء منذ حني   . دينار
أال أخذمت إهاا فاستمتعتم    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فماتت.  عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا   

  ".به؟
دثنا عبدالرحيم بن سليمان عـن عبـدامللك بـن أيب           ح. و بكر بن أيب شيبة    حدثنا أب ) 365 (- 104

أال انتفعـتم  "فقال . سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بشاة ملوالة مليمونة   
  ".بإهاا؟
ن بن وعلة   أخربنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم؛ أن عبدالرمح         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 366 (- 105

  : عبداهللا ابن عباس قال أخربه، عن
  ".إذا دبغ اإلهاب فقد طهر"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . حدثنا ابن عيينة  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 366(

عا عـن وكيـع، عـن       يمج. سحاق بن إبراهيم  ح وحدثنا أبو كريب وإ    ). يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   
كلهم عن زيد بن أسلم، عن عبدالرمحن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   . سفيان

  .يعين حديث حيىي بن حيىي. مبثله
وقـال ابـن    . حدثنا: قال أبو بكر  . (حدثين إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق       ) 366 (- 106
  :قال. حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب؛ أن أبا اخلري حدثه أخربنا) و بن الربيعأخربنا عمر: منصور

إنـا  : مالك متسه؟ قد سألت عبداهللا بن عباس، قلـت        : فقال. فمسسته. رأيت على ابن وعلة السبأي فروا      
 بالـسقاء  ويأتونـا . وحنن ال نأكل ذبائحهم. نؤتى بالكبش قد ذحبوه. ومعنا الرببر واوس  . نكون باملغرب 

دباغـه  "قد سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلـك؟ فقـال              : فقال ابن عباس  . الودك جيعلون فيه 
  ".طهوره
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أخربنا حيىي بن   . وحدثين إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع           ) 366 (- 107
  :حدثه قال. ريأيوب عن جعفر بن ربيعة، عن أيب اخل

فيأتينا اوس باألسـقية    . إنا نكون باملغرب  : سألت عبداهللا بن عباس، قلت    :  السبأي قال  حدثين ابن وعلة   
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : أرأي تراه؟ فقال ابن عباس    : فقلت. اشرب: فقال. فيها املاء والودك  

  ".دباغة طهوره"يقول 
ت على مالك عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عـن           قرأ: قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 367 (- 108

  :عائشة؛ أا قالت
انقطع ) أو بذات اجليش  (حىت إذا كنا بالبيداء     . خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره           

معهم وليس . وليسوا على ماء. اس معهنوأقام ال. فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التماسه        . عقد يل 
أال ترى إىل ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             : فأتى الناس إىل أيب بكر فقالوا     . ماء

فجاء أبو بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسم واضع رأسه . وليس معهم ماء  . وليسوا على ماء  . وبالناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهـم      .  والناس حبست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فقال. على فخذي قد نام   

فال مينعين من التحرك . وجعل يطعن بيده يف حاضريت. وقال ما شاء اهللا أن يقول. قالت فعاتبين أبو بكر  . ماء
. فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غري مـاء         . إال مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي         

ما هي بأول بـركتكم يـا آل أيب         ): وهو أحد النقباء  (فقال أسيد بن احلضري     . وافأنزل اهللا آية التيمم فتيمم    
  .فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته: فقالت عائشة. بكر

امة سحدثنا أبو أ  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 367 (- 109
  . فهلكت.  عائشة؛ أا استعارت من أمساء قالدةوابن بشر عن هشام، عن أبيه، عن

. فأدركتهم الصالة فصلوا بغري وضـوء    . فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناسا من أصحابه يف طلبها            
جـزاك اهللا  : فقال أسيد بن حـضري . فرتلت آية التيمم . فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم شكوا ذلك إليه         

  .وجعل للمسلمني فيه بركة.  بك أمر قط إال جعل اهللا لك منه خمرجاما نزل! فواهللا. خريا

        باب التيممباب التيممباب التيممباب التيمم) ) ) ) 28 ( ( ( (
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قـال أبـو    . مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري          ) 368 (- 110
  :لحدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق؛ قا: بكر

أرأيت لو أن رجال أجنب فلم جيد ! عبدالرمحنيا أبا : فقال أبو موسى. كنت جالسا مع عبداهللا وأيب موسى  
فكيـف  : فقال أبو موسى  . ال يتيمم وإن مل جيد املاء شهرا      : كيف يصنع بالصالة؟ فقال عبداهللا    . املاء شهرا 

لـو  : فقال عبداهللا ] 6-اآلية/ املائدة/5[} لم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا     ف{. ذه اآلية يف سورة املائدة    
أمل : فقال أبو موسى لعبـداهللا    . ية، ألوشك، إذا برد عليهم املاء، أن يتيمموا بالصعيد        رخص هلم يف هذه اآل    

فتمرغـت يف   . فلم أجد املـاء   . بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة فأجنبت         : تسمع قول عمار  
 يكفيـك أن    إمنا كان "فقال  . تيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له        أمث  . الصعيد كما مترغ الدابة   

مث مسح الشمال على اليمني، وظـاهر كفيـه،         . مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة     " تقول بيديك هكذا  
  .أومل تر عمر مل يقنع بقول عمار؟: ووجهه؟ فقال عبداهللا

قال  : قال. حدثنا األعمش عن شقيق   . حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 368 (- 111
  :غري أنه قال. حنو حديث أيب معاوية. اق احلديث بقصتهوس. أبو موسى لعبداهللا

فنفض . وضرب بيديه إىل األرض   " إمنا كان يكفيك أن تقول هكذا     "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .يديه فمسح وجهه وكفيه

: قال. عن شعبة ) يعين ابن سعيد القطان   (حدثنا حيىي   . حدثين عبداهللا بن هاشم العبدي    ) 368 (- 112
  : ن بن أبزي، عن أبيه؛ أن رجال أتى عمر فقالدثين احلكم عن ذر، عن سعيد بن عبدالرمحح
إذ أنا وأنـت يف سـرية   ! أما تذكر، يا أمري املؤمنني : فقال عمار . ال تصل : فقال. إين أجنبت فلم أجد ماء     

لنيب صلى اهللا عليـه     فقال ا . وأما أنا فتمعكت يف التراب وصليت     . فأما أنت فلم تصل   . فلم جند ماء  . فأجنبنا
اتق : فقال عمر " مث متسح ما وجهك وكفيك    . مث تنفخ . يك أن تضرب بيديك األرض    فإمنا كان يك  "وسلم  

وحدثنيه ابن عبدالرمحن بن أبزي عن أبيـه، مثـل          : قال احلكم . إن شئت مل أحدث به    : قال! يا عمار . اهللا
  .نوليك ما توليت: فقال عمر. كر احلكموحدثين سلمة عن ذر، يف هذا اإلسناد الذي ذ: قال. حديث ذر
: قـال . أخربنا شعبة عن احلكـم    . حدثنا النضر بن مشيل   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 368 (- 113

  :قال احلكم: قال. مسعت ذرا عن ابن عبدالرمحن بن أبزي
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وساق . اءإين أجنبت فلم أجد م    :  أبزي عن أبيه؛ أن رجال أتى عمر فقال        نوقد مسعته من ابن عبدالرمحن ب      
. إن شئت، ملا جعل اهللا علي من حقك، ال أحدث به أحدا           ! يا أمري املؤمنني  : قال عمار : وزاد فيه . احلديث

  .حدثين سلمة عن ذر: ومل يذكر
محن بن هرمز، عـن     روروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن عبدال         : قال مسلم ) 369 (- 114

  : عمري موىل ابن عباس؛ أنه مسعه يقول
حىت دخلنا على أيب اجلهم     . لت أنا وعبدالرمحن بن يسار، موىل ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم            أقب 

. أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنو بئر مجـل           : فقال أبو اجلهم  . بن احلارث ابن الصمة األنصاري    
 أقبل على اجلدار فمسح وجهـه       حىت. فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه        . فسلم عليه  فلقيه رجل 

  .مث رد عليه السالم. ويديه
حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان، عن       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 370 (- 115

  .فلم يرد عليه. نافع، عن ابن عمر؛ أن رجال مر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبول، فسلم
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب      . محيد حدثنا : قال) يعين ابن سعيد  (ا حيىي   نحدث. حدثين زهري بن حرب   ) 371(

حدثنا إمساعيل بن علية عن محيد الطويل، عن أيب رافع، عن أيب هريرة؛ أنه لقيه النيب صلى                 ) واللفظ له (شيبة  
فتفقده النيب صلى اهللا عليـه      . سل فذهب فاغتسل  فان. اهللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة وهو جنب         

  :فلما جاءه قال. وسلم
فقال . فكرهت أن أجالسك حىت أغتسل    . لقيتين وأنا جنب  ! يا رسول اهللا  : قال!" أين كنت؟ يا أبا هريرة     "

  ."إن املؤمن ال ينجس! سبحان اهللا"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا وكيع عن مسعر، عن واصـل،       : قاال. بة وأبو كريب  وحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 372 (- 116

مث جـاء  . فحاد عنه فاغتسل.  صلى اهللا عليه وسلم لقيه وهو جنب   عن أيب وائل، عن حذيفة؛ أن رسول اهللا       
  ".إن املسلم ال ينجس"كنت جنبا قال : فقال

        سلم ال ينجسسلم ال ينجسسلم ال ينجسسلم ال ينجسباب الدليل على أن املباب الدليل على أن املباب الدليل على أن املباب الدليل على أن امل) ) ) ) 29 ( ( ( (
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حدثنا ابن أيب زائدة عـن      : قاال. حممد بن العالء وإبراهيم بن موسى     حدثنا أبو كريب    ) 373 (- 117
  :، عن البهي، عن عروة، عن عائشة؛ قالتةأبيه، عن خالد بن سلم

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه 
وقال . ن زيدبأخربنا محاد : قال حيىي(حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو الربيع الزهراين ) 374 (- 118
عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلويرث، عن ابن عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه                ) حدثنا محاد : أبو الربيع 

  ".أصلي فأتوضأ؟أريد أن "فذكروا له الوضوء فقال . فأيت بطعام. وسلم خرج من اخلالء
، عـن سـعيد بـن       وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمر     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 374 (- 119

  :مسعت ابن عباس يقول. احلويرث
مل؟ أأصـلي   "أال توضأ؟ فقال    : فقيل له . وأيت بطعام . فجاء من الغائط  . كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ".فأتوضأ؟
أخربنا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن            .  بن حيىي  وحدثنا حيىي ) 374 (- 120

  : احلويرث، موىل آل السائب؛ أنه مسع عبداهللا بن عباس قال
أال توضأ؟  ! يا رسول اهللا  : فقيل. فلما جاء، قدم له طعام    . ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الغائط         

  ".مل؟ أللصالة؟"قال 
: حدثنا أبو عاصم عن ابن جـريج، قـال        . ثين حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة       وحد) 374 (- 121

  :يرث؛ أنه مسع ابن عباس يقولوحدثنا سعيد بن ح
وزادين : قـال . فقرب إليه طعام فأكل ومل ميس ماء      . إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى حاجته من اخلالء          

ما أردت  "إنك مل توضأ؟ قال     :  عليه وسلم قيل له    عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث؛ أن النيب صلى اهللا          
  .يد بن احلويرثعوزعم عمرو؛ أنه مسع من س" صالة فأتوضأ

        باب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريهاباب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريهاباب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريهاباب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها) ) ) ) 30 ( ( ( (

        باب جواز أكل احملدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك، وأن الوضوء ليس على الفورباب جواز أكل احملدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك، وأن الوضوء ليس على الفورباب جواز أكل احملدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك، وأن الوضوء ليس على الفورباب جواز أكل احملدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور) ) ) ) 31 ( ( ( (
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كالمها عـن  . أخربنا هشيم: وقال حيىي أيضا. أخربنا محاد بن زيد . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 375 (- 122
  : حديث محاديف(عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس 

ول اهللا صـلى اهللا عليـه       سأن ر : ويف حديث هشيم  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء          
  ".إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث! اللهم"قال ) وسلم كان إذا دخل الكنيف

 عـن   )وهو ابـن عليـة    (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 375 (

  ".أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث"وقال . عبدالعزيز، ذا اإلسناد
حـدثنا  . ح وحدثنا شيبان بن فروخ    . حدثنا إمساعيل بن علية   . حدثين زهري بن حرب   ) 376 (- 123

  :كالمها عن عبدالعزيز، عن أنس؛ قال. عبدالوارث
ونيب اهللا صـلى اهللا     : ويف حديث عبدالوارث  (ة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جني لرجل          أقيمت الصال  

  .ا قام إىل الصالة حىت نام القوممف) عليه وسلم يناجي الرجل
حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب؛ مسع    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 376 (- 124

  :أنس بن مالك قال
مث جاء فـصلى    . فلم يزل يناجيه حىت نام أصحابه     . لصالة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يناجي رجال       أقيمت ا  

  .م
حدثنا شـعبة عـن     ) وهو ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 376 (- 125

  :قال. قتادة
قـال  . لون وال يتوضؤون  مث يص . نكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينامو        : مسعت أنسا يقول   

  !.واهللا. إي: مسعته من أنس؟ قال: قلت
حدثنا محاد عن ثابـت، عـن   . حدثنا حبان. حدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي   ) 376 (- 126

  :أنس؛ أنه قال

        باب ما يقول إذا أراد دخول اخلالءباب ما يقول إذا أراد دخول اخلالءباب ما يقول إذا أراد دخول اخلالءباب ما يقول إذا أراد دخول اخلالء) ) ) ) 32 ( ( ( (

        ض الوضوءض الوضوءض الوضوءض الوضوءققققباب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينباب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينباب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينباب الدليل على أن نوم اجلالس ال ين) ) ) ) 33 ( ( ( (
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 أو(حىت نام القـوم،     . فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يناجيه      . يل حاجة : فقال رجل . أقيمت صالة العشاء   
  .مث صلوا) ومبعض الق
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        كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة    ----    4
حدثنا .  وحدثنا حممد بن رافع    ح. حدثنا حممد بن بكر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 377 (- 1

حدثنا حجـاج بـن     : قال) واللفظ له (ح وحدثين هارون بن عبداهللا      . أخربنا ابن جريج  : قاال. عبدالرزاق
  :قال ابن جريج: قال. حممد

. كان املسلمون حني قدموا املدينـة جيتمعـون       : أخربين نافع موىل ابن عمر، عن عبداهللا بن عمر؛ أنه قال           
اختذوا ناقوسا مثل ناقوس    : فقال بعضهم . فتكلموا يوما يف ذلك   . وليس ينادي ا أحد   . فيتحينون الصلوات 

جال ينادي بالصالة؟ قال رسول اهللا أوال تبعثون ر: فقال عمر. قرنا مثل قرن اليهود: وقال بعضهم . النصارى

  ".فناد بالصالة. قم! يا بالل"صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا إمساعيل بـن    . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا خلف بن هشام   ) 378 (- 2

  : أنس؛ قالمجيعا عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن. علية
إال : فقـال . فحدثت به أيوب  : زاد حيىي يف حديث عن ابن علية      . تر اإلقامة وأمر بالل أن يشفع األذان وي      

  .اإلقامة
حدثنا خالد احلذاء عن أيب     . أخربنا عبدالوهاب الثقفي  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 378 (- 3

  :قالبة، عن أنس بن مالك؛ قال
فـأمر بـالل أن   . فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا .  الصالة بشيء يعرفونه   ذكروا أن يعلموا وقت    

  .يشفع األذان ويوتر اإلقامة
  : حدثنا خالد احلذاء، ذا اإلسناد. حدثنا وهيب. حدثنا ز. وحدثين حممد بن حامت) 378 (- 4
  .يوروا ناراأن : غري أنه قال. مبثل حديث الثقفي. ملا كثر الناس ذكروا أن يعلموا 

        باب بدء األذانباب بدء األذانباب بدء األذانباب بدء األذان) ) ) ) 1 ( ( ( (

        باب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامةباب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامةباب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامةباب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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. حدثنا عبدالوارث بن سعيد وعبدالوهاب بن عبدايد      . وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 378 (- 5
  :حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أنس؛ قال: قاال

  .أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 
حدثنا : قال أبو غسان. احد وإسحاق بن إبراهيم   حدثين أبو غسان املسمعي مالك بن عبدالو      ) 379 (- 6

وحدثين أيب عن عـامر األحـول، عـن         . أخربنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي     : وقال إسحاق . معاذ
اهللا أكرب  " هذا األذان    همكحول، عن عبداهللا بن حمرييز، عن أيب حمذورة؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم علم               

أشهد أن حممدا رسول    . أشهد أن حممدا رسول اهللا    . ال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا       أشهد أن ال إله إ    . اهللا أكرب 

  ".ال إله إال اهللا. اهللا أكرب اهللا أكرب"زاد إسحاق ) مرتني(حي على الفالح ) مرتني(حي على الصالة . اهللا
  :؛ قالرحدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عم. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 380 (- 7
  .بالل وابن أم مكتوم األعمى: كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذنان 

  .حدثنا القاسم عن عائشة، مثله. حدثنا عبيداهللا. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 380(
عن حممـد بـن     ) يعين ابن خملد  (الد  خحدثنا  . ريب حممد بن العالء اهلمداين    حدثين أبو ك  ) 381 (- 8

  :حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ قالت. جعفر
  .كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أعمى 
 حدثنا عبداهللا بن وهب عن حيىي بـن عبـداهللا وسـعيد بـن             . وحدثنا حممد بن سلمة املرادي    ) 381(

  .ثلهمعبدالرمحن، عن هشام، ذا اإلسناد، 

        انانانانذذذذباب صفة األباب صفة األباب صفة األباب صفة األ) ) ) ) 3 ( ( ( (

        باب استحباب اختاذ مؤذنني للمسجد الواحدباب استحباب اختاذ مؤذنني للمسجد الواحدباب استحباب اختاذ مؤذنني للمسجد الواحدباب استحباب اختاذ مؤذنني للمسجد الواحد) ) ) ) 4 ( ( ( (

اب جواز أذان األعمى إذا كان معه اب جواز أذان األعمى إذا كان معه اب جواز أذان األعمى إذا كان معه اب جواز أذان األعمى إذا كان معه بببب (5) 
        بصريبصريبصريبصري
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حدثنا ثابت عن   . عن محاد بن سلمة   ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 382 (- 9
  :أنس بن مالك؛ قال

وإال .  مسع أذانا أمسك   نفإ. وكان يستمع األذان  . ذا طلع الفجر  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغري إ         
: مث قـال  " على الفطرة "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا أكرب اهللا أكرب   : فسمع رجال يقول  . أغار

" خرجت مـن النـار  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا           

  .نظروا فإذا هو راعي معزيف
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثـي،            : قال. حدثين حيىي بن حيىي   ) 383 (- 10

  :هللا عليه وسلم قالا عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى
  ".إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن 

حدثنا عبداهللا بن وهب عن حيوة وسعيد بن أيب أيـوب           . حدثنا حممد بن سلمة املرادي    ) 384 (- 11
وغريمها، عن كعب بن علقمة، عن عبدالرمحن بن جبري، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛ أنه مسع النيب صلى           

  :وسلم يقول هاهللا علي
مث . فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشرا         . مث صلوا علي  . إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول       "

فمن سأل  . وأرجو أن أكون أنا هو    . فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا          . سلوا اهللا يل الوسيلة   
  ".يل الوسيلة حلت له الشفاعة

حدثنا إمساعيل بن   . أخربنا أبو جعفر حممد بن جهضم الثقفي      . حدثين إسحاق بن منصور    )385 (- 12
جعفر عن عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبدالرمحن بن إساف، عن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب،                   

  :عن أبيه، عن جده عمر بن اخلطاب؛ قال
. اهللا أكرب اهللا أكرب   : فقال أحدكم . أكرب اهللا أكرب  اهللا  : ا قال املؤذن  ذإ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

: قـال . أشهد أن حممدا رسـول اهللا     : مث قال . أشهد أن ال إله إال اهللا     : قال. أشهد أن ال إله إال اهللا     : مث قال 

        باب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذانباب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذانباب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذانباب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذان) ) ) ) 6 ( ( ( (

باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ) ) 7 ( ( ( (
        مث يسأل اهللا له الوسيلةمث يسأل اهللا له الوسيلةمث يسأل اهللا له الوسيلةمث يسأل اهللا له الوسيلة
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حـي علـى   : مث قال. ال حول وال قوة إال باهللا: قال. حي على الصالة : مث قال . أشهد أن حممدا رسول اهللا    
ال إله إال : مث قال. اهللا أكرب اهللا أكرب   : قال. اهللا أكرب اهللا أكرب   : مث قال .  ال حول وال قوة إال باهللا      :قال. الفالح

  ". دخل اجلنة-ال إله إال اهللا، من قلبه : قال. اهللا
ح وحـدثنا   . أخربنا الليث عن احلكيم بن عبداهللا بن قيس القرشي        . حدثنا حممد بن رمح   ) 386 (- 13

ثنا ليث عن احلكيم بن عبداهللا، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سـعد بـن أيب                   حد. قتيبة بن سعيد  
  :ليه وسلم؛ أنه قالعوقاص، عن رسول اهللا صلى اهللا 

رضيت . وأن حممدا عبده ورسوله   . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         : من قال حني يسمع املؤذن     
  ". له ذنبهغفر. باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينا

  .وأنا: ومل يذكر قتيبة قوله" وأنا أشهد: من قال، حني يسمع املؤذن"ال ابن رمح يف روايته ق
  :حدثنا عبدة عن طلحة بن حيىي، عن عمه؛ قال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 387 (- 14

مسعت رسول اهللا صلى اهللا     : فقال معاوية . ءه املؤذن يدعوه إىل الصالة    فجا. كنت عند معاوية بن أيب سفيان      
  ".أعناقا يوم القيامة املؤذنون أطول الناس"عليه وسلم يقول 

حدثنا سفيان عن طلحة بن حيىي، عن عيـسى بـن           . أخربنا عامر . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 387 (
  .مبثله.  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: مسعت معاوية يقول: قال. طلحة
. أخربنـا : قال إسحاق ( بن إبراهيم    قحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة وإسحا        ) 388 (- 15

  :عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر؛ قال) حدثنا جرير: وقال اآلخران
ن مكـان  إن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة، ذهب حـىت يكـو          "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  .هي من املدينة ستة وثالثون ميال: ؟ فقال".الروحاء
  .حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ذا اإلسناد: قاال. ر بن أيب شيبة وأبو كريبكوحدثناه أبو ب) 388(

: قال إسحاق) (واللفظ لقتيبة(حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 389 (- 16
عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليـه              ) حدثنا جرير : رانوقال اآلخ . أخربنا

  :وسلم قال

        باب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعهباب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعهباب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعهباب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه) ) ) ) 8 ( ( ( (
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فإذا . فإذا سكت رجع فوسوس   . حىت ال يسمع صوته   . إن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة أحال له ضراط         "
  ".فإذا سكت رجع فوسوس. مسع اإلقامة ذهب حىت ال يسمع صوته

عن سهيل، عن أبيه،     )يعين ابن عبداهللا  (حدثنا خالد   . احلميد بن بيان الواسطي   حدثين عبد ) 389 (- 17
  :عن أيب هريرة؛ قال

  ".إذا أذن املؤذن أدبر الشيطان وله حصاص: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :قال. حدثنا روح عن سهيل) يعين ابن زريع(حدثنا يزيد . حدثين أمية بن بسطام) 389 (- 18

قال وأشـرف   . فناداه مناد من حائط بامسه    ) أو صاحب لنا  (قال ومعي غالم لنا     . ين حارثة ب أيب إىل    أرسلين 
ولكن . لو شعرت أنك تلقى هذا مل أرسلك      : فذكرت ذلك أليب فقال   . الذي معي على احلائط فلم ير شيئا      

إن "يه وسلم؛ أنه قال     فإين مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عل          . إذا مسعت صوتا فناد بالصالة    
  .الشيطان، إذا نودي بالصالة، وىل وله حصاص

عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب        ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 389 (- 19
  :هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حىت إذا ثـوب    . لتأذين أقبل افإذا قضي   . إذا نودي للصالة أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع التأذين           "
اذكر كذا واذكر كذا ملـا  : يقول له. حىت خيطر بني املرء ونفسه  . حىت إذا قضي التثويب أقبل    . بالصالة أدبر 

  ".حىت يظل الرجل ما يدري كم صلى. مل يكن يذكر من قبل
به، عن أيب هريـرة،     حدثنا معمر عن مهام بن من     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 389 (- 20

  ".حىت يظل الرجل إن يدري كيف صلى"غري أنه قال . مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري  حدثنا حيىي بن حيىي التميم    ) 390 (- 21

سفيان بن عيينة عن الزهـري،       أخربنا: قال) واللفظ ليحىي (كلهم عن سفيان بن عيينة      . بن حرب وابن منري   
  :عن سامل، عن أبيه؛ قال

باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع، ويف الرفع من باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع، ويف الرفع من باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع، ويف الرفع من باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع، ويف الرفع من ) ) ) ) 9 ( ( ( (
        الركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجودالركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجودالركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجودالركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجود
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وإذا . ل أن يركع  وقب. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه               
  .وال يرفعهما بني السجدتني. رفع من الركوع

ين ابن شهاب عن سامل     ثحد. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 390 (- 22
  :بن عبداهللا؛ أن ابن عمر قال

فإذا أراد  .  كرب مث. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا قام للصالة، رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه                
  .وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود. وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. أن يركع فعل مثل ذلك

ح وحدثين  . حدثنا الليث عن عقيل   ) وهو ابن املثىن  (حدثنا حجني   . د بن رافع  محدثين حم ) 390 (- 23
كما . المها عن الزهري، ذا اإلسناد    ك. أخربنا يونس . حدثنا سلمة بن سليمان   . حممد بن عبداهللا بن قهزاذ    

  :قال ابن جريج
  .مث كرب. يهبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منك 

أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب قالبة؛ أنه رأى مالك بن             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 391 (- 24
. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه      . وإذا أراد أن يركع رفع يديه     . فع يديه مث ر . احلويرث، إذا صلى كرب   

  .وحدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل هكذا
حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالـك            . حدثين أبو كامل اجلحدري   ) 391 (- 25

  :بن احلويرث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإذا رفع رأسـه    . وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي ما أذنيه       . ان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي ما أذنيه        ك 

  .، فعل مثل ذلك" محدهنمسع اهللا مل"من الركوع، فقال 
  حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، ذا اإلسناد؛ . وحدثناه حممد بن املثىن) 391 (- 26

  .حىت حياذي ما فروع أذنيه: وقال. هللا عليه وسلمأنه رأى نيب اهللا صلى ا 
قرأت على مالك عن ابن شـهاب، عـن أيب سـلمة بـن              : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 392 (- 27

  :فلما انصرف قال. ي هلم فيكرب كلما خفض ورفععبدالرمحن؛ أن أبا هريرة كان يصل

: : : : ههههييييباب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة، إال رفعه من الركوع فيقول فباب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة، إال رفعه من الركوع فيقول فباب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة، إال رفعه من الركوع فيقول فباب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة، إال رفعه من الركوع فيقول ف) ) ) ) 10 ( ( ( (
        مسع اهللا ملن محدهمسع اهللا ملن محدهمسع اهللا ملن محدهمسع اهللا ملن محده
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  .إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! واهللا 
أخربين ابن شهاب عـن أيب      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . افعرحدثنا حممد بن    ) 392 (- 28

  :بكر بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
مسع "مث يقول   . مث يكرب حني يركع   . ه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم        كان رسول اهللا صلى اهللا علي      

مث يكـرب حـني يهـوي    " ربنا ولك احلمد"ائم قمث يقول وهو . حني يرفع صلبه من الركوع " اهللا ملن محده  
مث يفعـل مثـل ذلـك يف    . مث يكرب حني يرفع رأسه. ويكرب حني يسجد. مث يكرب حني يرفع رأسه    . ساجدا
  .ويكرب حني يقوم من املثىن بعد اجللوس. ة كلها حىت يقضيهاالصال

  .إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  يقول أبو هريرةمث
أخربين أبو  . حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب       . حدثنا حجني . حدثين حممد بن رافع   ) 392(-29

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قـام إىل           : يقول   بكر بن عبدالرمحن ابن احلارث؛ أنه مسع أبا هريرة        
برسول اهللا  . إين أشبهكم صالة  : ومل يذكر قول أيب هريرة    . مبثل حديث ابن جريج   . الصالة يكرب حني يقوم   

  .صلى اهللا عليه وسلم
أخـربين أبـو    . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 392 (-30

. ن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة كان، حني يستخلفه مروان على املدينة، إذا قام للصالة املكتوبة كـرب                سلمة ب 
والـذي نفـسي   :   فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل املسجد قال؛ويف حديثه. فذكر حنو حديث ابن جريج 

  .بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب      . حدثنا الوليد بن مسلم   .  مهران الرازي  حدثنا حممد بن  ) 392 (- 31

مـا هـذا    ! يا أبا هريرة  : فقلنا. ع ووضع فكثري، عن أيب سلمة؛ أن أبا هريرة كان يكرب يف الصالة كلما ر            
  .إا لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال! التكبري
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين ابن عبدالرمحن  (قوب  حدثنا يع . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 392 (- 32

  . ان يفعل ذلككوحيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . هريرة؛ أنه كان يكرب كلما خفض ورفع
قال حيىي؛ أخربنا محاد بن زيد عن       . مجيعا عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام      ) 393 (- 33

. أنا وعمران بن حصني خلف علي بن أيب طالب، فكان إذا سجد كـرب             صليت  : قال. غيالن، عن مطرف  
:  قال أخذ عمران بيدي مث قـال       ةوملا انصرفنا من الصال   . وإذا ض من الركعتني كرب    . وإذا رفع رأسه كرب   
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أو قال؛ قد ذكرين هذا صالة حممد صـلى اهللا عليـه            . لقد صلى بنا هذا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم         

  .وسلم
مجيعا عن سفيان قال أبـو    .  بن أيب شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم        رحدثنا أبو بك  ) 394 (- 34
   بن الصامت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حممود بن الربيع، عن عبادة: بكر

  "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب" يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم   
أخربنا ابـن   . ح وحدثين حرملة بن حيىي    .حدثنا ابن وهب عن يونس    . حدثين أبو الطاهر  ) 395 (- 35

  : أخربين حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت؛ قال. أخربين يونس عن ابن شهاب. وهب 
  ال صالة ملن مل يقترئ بأم القرآن " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر 

أخربنا معمر عـن    . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 394 (- 37
  .فصاعدا: وزاد.الزهري، ذا اإلسناد مثله

ة عن العالء، عن أبيه، عن أيب أخربنا سفيان بن عيين. سحاق بن إبراهيم احلنظلي إوحدثناه  ) 395 (- 38
  هريرة، 

فقيـل  . ثالثا، غري متام  " من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 صلى اهللا عليه وسـلم      هللاقرأ ا يف نفسك، فإين مسعت رسول ا       : فقال. إنا نكون وراء األمام   : أليب هريرة   

احلمـد هللا   : فإذا قال العبد  . ولعبدي ما سأل  . سمت الصالة بني وبني عبدي نصفني     ق: قال اهللا تعاىل  : يقول
وإذا . قال اهللا تعاىل؛ أثىن علي عبـدي . وإذا قال؛ الرمحن الرحيم. محدين عبدي: رب العاملني، قال اهللا تعاىل 

. وإياك نـستعني  إياك نعبد   : فإذا قال ) فوض إىل عبدي  : وقال مرة (جمدين عبدي   : قال. قال مالك يوم الدين   
اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت علـيهم        : فإذا قال . هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل      : قال

  .هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال. غري املغضوب عليهم وال الضالني
  .عنهفسألته أنا . دخلت عليه وهو مريض يف بيته.يعقوب ال سفيان حدثين به العالء بن عبدالرمحن بنق

باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ) ) ) ) 11 ( ( ( (
        ما تيسر له من غريهاما تيسر له من غريهاما تيسر له من غريهاما تيسر له من غريها
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حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن العالء بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا الـسائب                 ) 395 (- 39
  .موىل هشام بن زهره، يقول؛ مسعت أبا هريرة يقول؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ـ أخـربين ال  . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع    ) 395 (- 40  بـن   الءع
  عبدالرمحن بن يعقوب؛ أن أبا السائب، موىل بين عبداهللا بن هشام بن زهرة، أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول؛  

مبثل حديث سـفيان ويف     " من صلى صالة فلم يقرأ فيها بأم القرآن         " قال رسول اهللا صلى اله عليه وسلم       
  ".فنصفها يل ونصفها لعبدي. فنيصقال اهللا تعاىل؛ قسمت الصالة بيين وبني عبدي ن" حديثهما
أخربين العالء؛  . حدثنا أبو أويس  . حدثين النضر بن حممد   . حدثين أمحد بن جعفر املعقري    ) 395 (- 41
  قال أبو هريرة؛ : مسعت من أيب ومن أيب السائب، وكانا جليسي أيب هريرة؛ قاال: قال

. يقوهلا ثالثا " بفاحتة الكتاب فهي خداج   ها  يمن صلى صالة مل يقرأ ف     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  . مبثل حديثهم

مسعت عطاء : قال. حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري ) 397 (- 42
ــرة؛                                                                                             ــن أيب هريــــــــــ ــدث عــــــــــ حيــــــــــ

قال أبو هريرة؛ فما أعلن رسول اهللا صلى اهللا عليه          " ال صالة إال بقراءة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  . وما أخفاه أخفيناه لكم. وسلم أعلناه لكم

اهيم إبـر  حدثنا إمساعيل بـن   : قاال) واللفظ لعمرو ( حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 396 (- 43
فما أمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       . قال أبو هريرة؛ يف كل الصالة يقرأ      : أخربنا ابن جريج عن عطاء؛ قال     

إن زدت  : إن مل أزد على أم القـرآن؟ فقـال        : فقال له رجل  . وما أخفى منا أخفينا منكم    . وسلم أمسعناكم 
  .وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.عليها فهو خري

قـال  : عن حبيب املعلم عن عطاء؛ قال) يعين ابن زريع( أخربنا يزيد.ىي بن حيىي  ا حي نحدث) 396 (- 44
وما أخفى منـا أخفينـاه      . فما أمسعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أمسعناكم       . يف كل صالة قراءة   : أبو هريرة 

  .ومن زاد فهو أفضل. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. منكم
حدثين سعيد بن أيب سعيد     : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا     . ثىنامل حدثين حممد بن  ) 397 (- 45

  .عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد
فرد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . مث جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فدخل رجل فصلى   

مث جاء إىل النيب صلى . فرجع الرجل فصلى كما كان صلى     "  تصل ك مل نفإ. ارجع فصل "قال  . وسلم السالم 
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. ارجـع فـصل   "مث قال   " وعليك السالم "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا عليه وسلم فسلم عليه    
. علمين. ما أحسن غري هذا   ! والذي بعثك باحلق  : فقال الرجل . حىت فعل ذلك ثالث مرات    " فإنك مل تصل  

مث ارفع حىت   . مث اركع حىت تطمئن راكعا    . مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن      .  الصالة فكرب  إذا قمت إىل  "قال  
  ".مث افعل ذلك يف صالتك كلها. مث ارفع حىت تطمئن جالسا. مث اسجد حىت تطمئن ساجدا. تعتدل قائما

حدثنا . ن منري  اب اح وحدثن . حدثنا أبو أسامة وعبداهللا بن منري     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 397 (- 46
ورسول اهللا . حدثنا عبيداهللا عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب هريرة؛ أن رجال دخل املسجد فصلى        : قاال. أيب

إذا قمت إىل الـصالة فأسـبغ       "وزادا فيه   . وساقا احلديث مبثل هذه القصة    : صلى اهللا عليه وسلم يف ناحية     

  ".مث استقبل القبلة فكرب. الوضوء
حـدثنا أبـو    : قال سعيد . كالما عن أيب عوانة   . حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد      ) 398 (- 47

  :عوانة عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن عمران بن حصني؛ قال
ح اسم ربـك    بسب فقال أيكم قرأ خلفي   ) أو العصر (صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الظهر            

  ".قد علمت أن بعضكم خاجلنيها"قال . ومل أرد ا إال اخلري. أنا: فقال رجل" األعلى؟
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 398 (- 48
  :قال. قتادة

فجعل . يه وسلم صلى الظهر  حصني؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عل       نمسعت زرارة بن أوىف حيدث عن عمران ب        
. أنـا : أيكم القارئ فقال رجل   "أو  " أيكم قرأ "فلما انصرف قال    . رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك األعلى      

  ".قد ظننت أن بعضكم خاجلنيها"فقال 
حـدثنا  . بن املثىن  ح وحدثنا حممد  . حدثنا إمساعيل بن علية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 398 (- 49

المها عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، ذا اإلسناد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى                 ك. ابن أيب عدي  
  ".قد علمت أن بعضكم خاجلنيها"وقال . الظهر

        وم عن جهده بالقراءة خلف إمامهوم عن جهده بالقراءة خلف إمامهوم عن جهده بالقراءة خلف إمامهوم عن جهده بالقراءة خلف إمامهأمأمأمأمململململباب ي اباب ي اباب ي اباب ي ا) ) ) ) 12 ( ( ( (
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. حدثنا حممد بن جعفر.  ابن املثىنلقا. كالمها عن غندر. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار   ) 399 (- 50
  :قال. حدثنا شعبة

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان،            : مسعت قتادة حيدث عن أنس قال      
  .فلم أمسع أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم

: قال شـعبة  : وزاد. حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد    . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 399 (- 51
  :لقتادةفقلت 

  .حنن سألناه عنه. أمسعته من أنس؟ نعم 
حدثنا األوزاعي عن عبـدة؛ أن      . حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 399 (- 52

  :عمر بن اخلطاب كان جيهر ؤالء الكلمات يقول
  . إله غريكوال. تبارك امسك وتعاىل جدك. سبحانك اللهم وحبمدك 
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم،       : يه خيربه عن أنس بن مالك؛ أنه حدثه قال        عن قتادة أنه كتب إل    و

يف . ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحم     . فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني     . وأيب بكر وعمر وعثمان   
  .أول قراءة، وال يف آخرها

أخربين إسحاق بن عبداهللا بـن أيب       . دثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي     ح. حدثنا حممد بن مهران   ) 399(

  .طلحة؛ أنه مسع أنس بن مالك يذكر ذلك
أخربنا املختار بن فلفل عن أنـس       . حدثنا علي بن مسهر   . حدثنا علي بن حجز السعدي    ) 400 (- 53

  :حدثنا علي بن مسهر عن املختار عن أنس؛ قال) لفظ لهوال(وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ح. بن مالك
ما : فقلنا. مث رفع رأسه متبسما   . بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم بني أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة              

. إنا أعطيناك الكوثر. يمحسم اهللا الرمحن الرب{"فقرأ ". أنزلت علي آنفا سورة"قال  ! أضحكك يا رسول اهللا   
فإنه "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : فقلنا" أتدرون ما الكوثر؟  "مث قال   " }إن شانئك هو األبتر   . ك واحنر فصل لرب 

        باب حجة من قال ال جيهر بالبسملةباب حجة من قال ال جيهر بالبسملةباب حجة من قال ال جيهر بالبسملةباب حجة من قال ال جيهر بالبسملة) ) ) ) 13 ( ( ( (

        البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءةالبسملة آية من أول كل سورة، سوى براءةالبسملة آية من أول كل سورة، سوى براءةالبسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة: : : : باب حجة من قالباب حجة من قالباب حجة من قالباب حجة من قال) ) ) ) 14 ( ( ( (
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فيخـتلج  . آنيته عدد النجوم  . و حوض ترد عليه أميت يوم القيامة      . عليه خري كثري  . ر وعدنيه ريب عز وجل    
  ".ما تدري ما أحدثت بعدك: يقولف. إنه من أميت! رب: فأقول. العبد منهم

  ".ما أحدث بعدك"وقال . بني أظهرنا يف املسجد: اد ابن حجر يف حديثهز
مسعت أنـس بـن     : قال. أخربنا ابن فضيل عن خمتار بن فلفل      . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 400 (

ـر  "غري أنـه قـال   . بنحو حديث ابن مسهر. أغفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إغفاءة     : مالك يقول 

  ".آنيته عدد النجوم"ومل يذكر " عليه حوض.  وجل يف اجلنةوعدنيه ريب عز
حـدثين  . حدثنا حممد بـن جحـادة     . حدثنا مهام . حدثنا عفان . حدثنا زهري بن حرب   ) 401 (- 54

 عن علقمة ابن وائل، وموىل هلم؛ أما حدثاه عن أبيه، وائل بن حجر؛ أنـه رأى الـنيب                   لر بن وائ  عبداجلبا
مث . مث التحـف بثوبـه  ) وصف مهام حيال أذنيه(كرب . صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه حني دخل يف الصالة     

فلمـا  . مث كرب فركع  . مث رفعهما . فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب       . وضع يده اليمىن على اليسرى    

  .فلما سجد، سجد بني كفيه. رفع يديه" مسع اهللا ملن محده"قال 
. أخربنـا : قال إسحاق (ثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        عحدثنا زهري بن حرب و    ) 402 (- 55

  :عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا؛ قال) حدثنا جرير: وقال اآلخران
فقال لنـا   . السالم على فالن  . السالم على اهللا  : كنا نقول يف الصالة خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

التحيات : فإذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل     . إن اهللا هو السالم    "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذات يوم       
. السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني     . تهالسالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركا      . هللا والصلوات والطيبات  

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممـدا عبـده            . فإذا قاهلا أصابت كل عبد هللا صاحل، يف السماء واألرض         
  ".ورسوله مث يتخري من املسألة ما شاء

باب وضع يده اليمين على اليسرى بعد تكبريه اإلحرام حتت صدره فوق سرته، باب وضع يده اليمين على اليسرى بعد تكبريه اإلحرام حتت صدره فوق سرته، باب وضع يده اليمين على اليسرى بعد تكبريه اإلحرام حتت صدره فوق سرته، باب وضع يده اليمين على اليسرى بعد تكبريه اإلحرام حتت صدره فوق سرته، ) ) ) ) 15 ( ( ( (
        ووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيهووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيهووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيهووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيه

        باب التشهد يف الصالةباب التشهد يف الصالةباب التشهد يف الصالةباب التشهد يف الصالة) ) ) ) 16 ( ( ( (
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 منـصور،  حدثنا شعبة عن. د بن جعفرمحدثنا حم: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 402 (- 56
  ".مث يتخري من املسألة ما شاء"ومل يذكر . ذا اإلسناد، مثله

حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة، عن منصور، ذا اإلسـناد، مثـل    . حدثنا عبد بن محيد   ) 402 (- 57
  )".أو ما أحب(مث ليتخري بعد من املسألة ما شاء "وذكر يف احلديث . حديثهما
خربنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا بن مسعود؛           أ. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 402 (- 58
  :قال

مث يتخري، بعد؛ مـن     "وقال  . مبثل حديث منصور  . كنا إذا جلسنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة           
  ".الدعاء
  :قال. بن سليمان حدثنا سيف. حدثنا أبو نعيم. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 402 (- 59

علمين رسول اهللا صلى اهللا     : مسعت ابن مسعود يقول   : حدثين عبداهللا بن سخربة؛ قال    : اهدا يقول مسعت جم  
  .واقتص التشهد مبثل ما اقتصوا. كما يعلمين السورة من القرآن. كفي بني كفيه. عليه وسلم التشهد

نا الليـث   أخرب. ح وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر      . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 403 (- 60
  :عن أيب الزبري، عن سعيد ابن جبري وعن طاوس، عن ابن عباس؛ أنه قال

التحيـات  "فكان يقول  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن    
وعلى عبـاد اهللا    السالم علينا   . السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته      . املباركات الصلوات الطيبات هللا   

  ".أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا. الصاحلني
  .كما يعلمنا القرآن: يف رواية ابن رمحو

حدثين أبـو  . حدثنا عبدالرمحن بن محيد. حدثنا حيىي بن آدم. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 403 (- 61
  :الزبري عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال

  .علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآنيلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا ص 
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري وحممـد بـن عبـدامللك                ) 404 (- 62

حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن يونس بن جبري، عن حطان بن عبـداهللا              : قالوا) واللفظ أليب كامل  (األموي  
  :الرقاشي؛ قال

أقرأت الـصالة بـالرب     : فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم       . ري صالة عت مع أيب موسى األش    صلي 
فـأرم  : أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: والزكاة؟ قال فلما قضى أبو موسى الصالة وسلم انصرف فقال      
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ولقد . ما قلتها :  قال لعلك يا حطان قلتها؟   : فقال. أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم      : مث قال . القوم
أما تعلمـون   : فقال أبو موسى  . ومل أرد ا إال اخلري    . أنا قلتها : فقال رجل من القوم   . رهبت أن تبكعين ا   

فقـال  . كيف تقولون يف صالتكم؟ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبنا فبني لنا سنتنا وعلمنا صالتنا                
غري املغـضوب علـيهم وال      : وإذا قال . فإذا كرب فكربوا  . ممث ليؤمكم أحدك  . إذا صليتم فأقيموا صفوفكم   "

" فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم     . فإذا كرب وركع فكربوا واركعوا    . جيبكم اهللا . آمني: فقولوا. الضالني
اللهم ربنـا لـك     : فقولوا. مسع اهللا ملن محد   : وإذا قال . فتلك بتلك "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

إذا . مسع اهللا ملن محده   : سمع اهللا لكم فإن اهللا تبارك وتعاىل قال على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم              ي. احلمد
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ". فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم     . كرب وسجد فكربوا واسجدوا   

الـسالم  . لطيبات الصلوات هللا  التحيات ا : وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم        . فتلك بتلك "
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد        . السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني     . عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته     

  ". أن حممدا عبده ورسوله
ح وحدثنا أبو   . حدثنا سعيد بن أيب عروبة    . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 404 (- 63

أخربنا جرير عن سليمان    . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . نا أيب ثحد. حدثنا معاذ بن هشام   . سمعيغسان امل 
ويف حديث جرير عن سليمان، عن قتادة، من الزيـادة          . كل هؤالء عن قتادة، يف هذا اإلسناد، مبثله       . التيمي

مسـع اهللا  : هللا عليه وسلمفإن اهللا قال على لسان نبيه صلى ا    "وليس يف حديث أحد منهم      " وإذا قرأ فأنصتوا  "
  :قال أبو إسحاق. إال يف رواية أيب كامل وحده عن أيب عوانة" ملن محده

: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر       : فقال مسلم . قال أبو بكر بن أخت أيب النضر يف هذا احلديث          
مل مل تضعه   : فقال. حو عندي صحي  : فقال. وإذا قرأ فأنصتوا  : هو صحيح؛ يعين  : فحديث أيب هريرة؟ فقال   

  .إمنا وضعت ههنا ما أمجعوا عليه. ليس كل شيء عندي، صحيح وضعته ههنا: لههنا؟ قا
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر عن عبدالرزاق، عن معمر، عـن قتـادة، ـذا     ) 404 (- 64

  ".سلم مسع اهللا من محدهفإن اهللا عز وجل  قضى على لسان نبيه صلى اهللا عليه و"وقال يف احلديث . اإلسناد
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قرأت على مالك عن نعيم بن عبداهللا امر؛ أن حممد          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 405 (- 65
ن أيب مـسعود    أخربه ع ) وعبداهللا بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصالة        (بن عبداهللا بن زيد األنصاري      

  :األنصاري؛ قال
أمرنا اهللا تعاىل   : فقال له بشري بن سعد    . لس سعد بن عبادة   أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف جم          

حـىت  . فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ! يا رسول اهللا  . أن نصلي عليك  
. صل على حممد وعلى آل حممـد      ! اللهم: قولوا" اهللا عليه وسلم     مث قال رسول اهللا صلى    . متنينا أنه مل يسأله   

يف العـاملني  . كما باركت على آل إبراهيم  . وبارك على حممد وعلى آل حممد     . كما صليت على آل إبراهيم    
  ".والسالم كما قد علمتم. إنك محيد جميد

. حدثنا حممد بن جعفـر    : القا) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 406 (- 66
  : قال. حدثنا شعبة عن احلكم

أال أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول اهللا صلى         : لقيين كعب بن عجرة فقال    : فقال. مسعت ابن أيب ليلى    
اللهم صل على حممد    : قولوا"فكيف نصلي عليك؟ قال     . قد عرفنا كيف نسلم عليك    : فقلنا.  عليه وسلم  اهللا

كما . اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد      . يت على آل إبراهيم إنك محيد جميد      كما صل . وعلى آل حممد  
  ".باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن احلكم، ذا        : قاال. حدثنا زهري بن حرب وأبو كريب     ) 406 (- 67
  .أال أهدي لك هدية: وليس يف حديث مسعر. اإلسناد، مثله

حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن األعمش، وعن مسعر، وعن مالك          .  حدثنا حممد بن بكار    )406 (- 68
  .اللهم: ومل يقل" وبارك على حممد"غري أنه قال . بن مغول، كلهم عن احلكم، ذا اإلسناد، مثله

ح وحدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا روح وعبداهللا بن نافع    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 407 (- 69
  :قال) واللفظ له(هيم إبرا

أخربين أبو محيـد    . أخربنا روح عن مالك بن أنس، عن عبداهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن عمرو بن سليم                 
صل على حممد وعلى أزواجه     ! اللهم: قولوا"كيف نصلي عليك؟ قال     ! يا رسول اهللا  : الساعدي؛ أم قالوا  

        التشهدالتشهدالتشهدالتشهد    باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدباب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدباب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدباب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد) ) ) ) 17 ( ( ( (
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كمـا باركـت علـى آل       . على أزواجه وذريته  وبارك على حممد و   . كما صليت على آل إبراهيم    . وذريته
  ".إنك محيد جميد. إبراهيم
 عـن ) وهو ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 408 (- 70

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 

  ".من صلى علي واحدة، صلى اهللا عليه عشرا: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قرأت على مالك عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة؛ أن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 409 (- 71

  :ه وسلم قاليرسول اهللا صلى اهللا عل
غفر له  . فإنه من وافق قوله قول املالئكة     . ربنا لك احلمد  ! اللهم: فقولوا. مسع اهللا ملن محده   : إذا قال اإلمام   "

  ".ما تقدم من ذنبه
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريـرة،      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 409(

  .مبعىن حديث مسي. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن املـسيب وأيب            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 410 (- 72

  :ن عبدالرمحن؛ أما أخرباه عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسلمة ب
  ".فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن اإلمام فأمنوا "
  ".آمني"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ال ابن شهابق

أخـربين ابـن    . أخربين يونس عن ابن شهاب    . خربنا ابن وهب  أ. حدثين حرملة بن حيىي   ) 410 (- 73
  :املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال

  .ومل يذكر قول ابن شهاب. الكممبثل حديث . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يب أخربين عمرو؛ أن أبا يونس حدثـه عـن أ         . حدثين ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 410 (- 74

  هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 فوافق إحدامها األخرى، غفر له ما تقدم من       . آمني: واملالئكة يف السماء  . آمني: إذا قال أحدكم يف الصالة     "

  ".ذنبه

        باب التسميع والتحميد والتأمنيباب التسميع والتحميد والتأمنيباب التسميع والتحميد والتأمنيباب التسميع والتحميد والتأمني) ) ) ) 18 ( ( ( (
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حدثنا املغرية عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛      . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 410 (- 75
  :قال

فوافقت إحـدامها   . آمني: آمني واملالئكة يف السماء   : إذا قال أحدكم  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".غفر له ما تقدم من ذنبه. األخرى

حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن الـنيب  . حدثنا عبدالرزاق. بن رافع  حدثنا حممد ) 410(
  .مبثله. صلى اهللا عليه وسلم

عن سهيل، عن أبيه، عـن أيب  ) يعين ابن عبدالرمحن(حدثنا يعقوب . حدثنا قتيبة بن سعيد) 410) - 76
  :هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

. فوافق قوله قول أهل الـسماء     . آمني: فقال من خلفه  . غري املغضوب عليهم وال الضالني     :إذا قال القارئ   "

  ".غفر له ما تقدم من ذنبه
حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب                 ) 411 (- 77

مسعت أنـس بـن     : قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري     : ال أبو بكر  ق. مجيعا عن سفيان  . وأبو كريب 
  :مالك يقول

. فحـضرت الـصالة  . فدخلنا عليه نعوده.  فجحش شقة األمين.سقط النيب صلى اهللا عليه وسلم عن فرس      
. وافإذا كرب فكـرب   . إمنا جعل اإلمام ليؤمت به    "فلما قضى الصالة قال     . فصلينا وراءه قعودا  . فصلى بنا قاعدا  

وإذا صـلى  . ربنا ولك احلمد  : مسع اهللا ملن محده، فقولوا    : وإذا قال . وإذا رفع فارفعوا  . وإذا سجد فاسجدوا  
  ".أمجعون. صلوا قعوداقاعدا ف
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 411 (- 78

  :القشهاب، عن أنس بن مالك؛ 
  .مث ذكر حنوه. فصلى لنا قاعدا. فجحش. خر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فرس 

        باب ائتمام املأموم باإلمامباب ائتمام املأموم باإلمامباب ائتمام املأموم باإلمامباب ائتمام املأموم باإلمام) ) ) ) 19 ( ( ( (
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أخربين أنس بن   .  أخربين يونس عن ابن شهاب     .أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 411 (- 79
ذا إف"وزاد  . بنحو حديثهما . فجحش شقه األمين  . مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرع عن فرس          

  ".صلى قائما، فصلوا قياما
حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس أن             . حدثنا ابن أيب عمر   ) 411 (- 80

إذا "وفيـه   . بنحو حـديثهم  . فجحش شقة األمين  . اهللا عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه      رسول اهللا صلى    
  ".صلى قائما، فصلوا قياما

أخربين أنس؛ أن النيب    . أخربنا معمر عن الزهري   . أخربنا عبدالرزاق  .حدثنا عبد بن محيد   ) 411 (- 81
  . س فيه زيادة يونس ومالكولي. وساق احلديث. فجحش شقة األمين. صلى اهللا عليه وسلم سقط من فرسه

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائـشة؛           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 412 (- 82
  :قالت

فصلى رسول اهللا صلى اهللا     . فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه     .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     لاشتكى رسو  
إمنا جعـل   "فلما انصرف قال    . فجلسوا. أن اجلسوا : ليهمفأشار إ . فصلوا بصالته قياما  . عليه وسلم جالسا  

  ".وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وإذا رفع فارفعوا. فإذا ركع فاركعوا. اإلمام ليؤمت به
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة        ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 0412 - 83

مجيعا عن هشام بن عـروة، ـذا        . حدثنا أيب : ح وحدثنا ابن منري قال    . حدثنا ابن منري  : قاال. وأبو كريب 
  .اإلسناد، حنوه

أخربنا الليث عن أيب الزبري،  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . دحدثنا قتيبة بن سعي   ) 413 (- 84
  :عن جابر؛ قال

فالتفت . يسمع الناس تكبريه  وأبو بكر   . وهو قاعد . فصلينا وراءه . اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
نفا لتفعلون فعل فارس    آإن كدمت   "فلما سلم قال    . فصلينا بصالته قعودا  . فأشار إلينا فقعدنا  . إلينا فرآنا قياما  

وإن . إن صلى قائما فـصلوا قيامـا      . ائتموا بأئمتكم . فال تفعلوا . يقومون على ملوكهم وهم قعود    . والروم
  ".صلى قاعدا فصلوا قعودا

أخربنا محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي عن أبيه، عن أيب الـزبري، عـن           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 413 (- 85
  :جابر؛ قال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-212 

فإذا كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرب أبو . وأبو بكر خلفه. صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  .مث ذكر حنو حديث الليث. ليسمعنا. بكر
عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب        ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   .  سعيد حدثنا قتيبة بن  ) 414 (- 86

  :هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مسع اهللا ملن محـده،     : وإذا قال . وإذا ركع فاركعوا  . فإذا كرب فكربوا  . فال ختتلفوا عليه  . إمنا اإلمام ليؤمت به    "

  ".أمجعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اسجدوافد وإذا سج. ربنا لك احلمد! اللهم: فقولوا
حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن الـنيب  . حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع  ) 414(

  .صلى اهللا عليه وسلم مبثله
حدثنا األعمش عن . أخربنا عيسى بن يونس: قاال. مشرحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خ) 415 (- 87

  :أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال
وال : وإذا قـال . إذا كـرب فكـربوا  . ال تبادروا اإلمام"يقول . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا    

  ".ربنا لك احلمد !مالله: مسع اهللا ملن محده، فقولوا: وإذا قال. وإذا ركع فاركعوا. آمني: الضالني، فقولوا
عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة،          ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة ) 415(

  ".وال ترفعوا قبله"وزاد " آمني: وال الضالني فقولوا"إال قوله . بنحوه. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا عبيداهللا بن معـاذ      . حدثنا شعبة . رفجعحدثنا حممد بن    . حدثنا حممد بن بشار   ) 416 (- 88

  :مسع أبا هريرة يقول. مسع أبا علقمة) وهو ابن عطاء(حدثنا شعبة عن يعلى . حدثنا أيب) واللفظ له(
مسع اهللا ملن   : وإذا قال . فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا    . إمنا اإلمام جنة  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

فإذا وافق قول أهل األرض قول أهل السماء، غفر له ما تقـدم مـن             . ربنا لك احلمد  ! همالل: محده، فقولوا 
  ".ذنبه
  :قال. حدثنا ابن وهب عن حيوة؛ أن أبا يونس موىل أيب هريرة حدثه. حدثين أبو الطاهر) 417 (- 89

        باب النهي عن مبادرة اإلمام بالتكبري وغريهباب النهي عن مبادرة اإلمام بالتكبري وغريهباب النهي عن مبادرة اإلمام بالتكبري وغريهباب النهي عن مبادرة اإلمام بالتكبري وغريه) ) ) ) 20 ( ( ( (
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فـإذا كـرب    . به متإمنا جعل اإلمام ليؤ   "مسعت أبا هريرة يقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال               
وإذا صلى قائمـا    . ربنا لك احلمد  ! اللهم: مسع اهللا ملن محده، فقولوا    : وإذا قال . وإذا ركع فاركعوا  . فكربوا

  ".أمجعون. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فصلوا قياما
حدثنا موسى بن أيب عائشة عن عبيداهللا بن . حدثنا زائدة. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 418) - 90

  :عبداهللا؛ قال
ثقل النيب  . بلى: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت      أال حتدثيين عن مرض رسو    : دخلت على عائشة فقلت هلا     

ضعوا يل مـاء يف    "قال  ! يا رسول اهللا  . وهم ينتظرونك . ال: قلنا" أصلى الناس؟ "فقال  . صلى اهللا عليه وسلم   
وهـم  . ال: قلنـا " أصلى النـاس؟  "مث أفاق فقال    . مث ذهب لينوء فأغمي عليه    . فاغتسل. ففعلنا" املخضب

مث . مث ذهب لينوء فأغمي عليه    . فاغتسل. ففعلنا" ضعوا يل ماء يف املخضب    "فقال   !يا رسول اهللا  . ينتظرونك
" ضعوا يل مـاء يف املخـضب      " فقال! يا رسول اهللا  . وهم ينتظرونك . ال: قلنا" أصلى الناس؟ "فقال  . أفاق

ونك، يـا   وهم ينتظر . ال: فقلنا" أصلى الناس؟ "مث أفاق فقال    . مث ذهب لينوء فأغمي عليه    . فاغتسل. ففعلنا
. قالت والناس عكوف يف املسجد ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء اآلخرة! رسول اهللا

إن رسول  : فأتاه الرسول فقال  . قالت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر، أن يصلي بالناس             
. صل بالنـاس ! يا عمر: كر، وكان رجال رقيقافقال أبو ب . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس        

مث إن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . قالت فصلى م أبو بكر تلك األيام      . أنت أحق بذلك  : قال فقال عمر  
فلما . وأبو بكر يصلي بالناس   . أحدمها العباس، لصالة الظهر   . وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بني رجلني       

" أجلساين إىل جنبه  "وقال هلما   . يه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال يتأخر        فأومأ إل . رآه أبو بكر ذهب ليتأخر    
والنـاس  . وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصالة النيب صلى اهللا عليه وسـلم            . فأجلساه إىل جنب أبو بكر    

  .والنيب صلى اهللا عليه السالم قاعد. يصلون بصالة  أيب بكر

باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يصلي بالناس، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يصلي بالناس، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يصلي بالناس، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يصلي بالناس، ) ) ) ) 21 ( ( ( (
ام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف ام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف ام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف ام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف مممم إ إ إ إوأن من صلى خلفوأن من صلى خلفوأن من صلى خلفوأن من صلى خلف

        القاعد يف حق من قدر على القيامالقاعد يف حق من قدر على القيامالقاعد يف حق من قدر على القيامالقاعد يف حق من قدر على القيام
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أال أعرض عليك ما حدثتين عائشة عن مرض رسول         : لت له ق ف فدخلت على عبداهللا بن عباس    : ال عبيداهللا ق
أمست لـك   : غري أنه قال  . فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا      . هات: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال     

  .هو علي: قال. ال: الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت
أخربنـا  . حدثنا عبدالرزاق : قاال)  البن رافع  ظواللف(حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 418 (- 91
  :وأخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أن عائشة أخربته قالت: قال قال الزهري. معمر

وأذن . فاستأذن أزواجه أن ميرض يف بيتها     . أول ما اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت ميمونة            
فقال . وهو خيط برجليه يف األرض    . ى رجل آخر  ويد له عل  . ساقالت فخرج ويد له على الفضل بن عب       . له

  .أتدري من الرجل الذي مل تسم عائشة؟ هو علي: فقال. فحدثت به ابن عباس: عبيداهللا
 .حدثين عقيل بن خالد: قال. حدثين أيب عن جدي. حدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث) 418 (- 92

 مسعود؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم          أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن      : قال ابن شهاب  
  :قالت

فخرج . فأذن له . واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت        . ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فـأخربت  : قال عبيـداهللا  . بني رجل آخر  وبني عباس بن عبداملطلب     . ختط رجاله يف األرض   . بني رجلني 

هل تدري من الرجل اآلخر الذي مل تسم عائـشة؟          : فقال يل عبداهللا بن عباس    . ت عائشة عبداهللا بالذي قال  
  .هو علي: قال ابن عباس. ال: قال قلت
: قال. حدثين عقيل بن خالد   . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 418 (- 93
 أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم          أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود؛       :  شهاب نقال اب 
  :قالت

وما محلين على كثرة مراجعته إال أنه مل يقع يف قليب           . لقد راجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك          
.  يقوم مقامه أحد إال تشاءم الناس بـه        نوإال أين كنت أرى أنه ل     . أن حيب الناس بعده رجال قام مقامه أبدا       

  .لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أيب بكرفأردت أن يعدل ذ
: وقال ابن رافع. أخربنا: قال عبد) (والفظ البن رافع(حدثنا حممد بن رافع، وعبد بن محيد )418 (- 94

  :ن عمر عن عائشة قالتبوأخربين محزة بن عبداهللا : قال الزهري. أخربنا معمر) حدثنا عبدالرزاق
يا رسـول   : قالت فقلت " مروا أبا بكر فليصل بالناس    "يه وسلم بييت، قال     ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عل       

مـا يب إال    ! واهللا: قالت! فلو أمرت غري أيب بكر    . إذا قرأ القرآن ال ميلك دمعه     . إن أبا بكر رجل رقيق    ! اهللا
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ني أو  قالت فراجعته مـرت   . مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم يف       
  ".فإنكن صواحب يوسف. ليصل بالناس أبو بكر"فقال . ثالثا
واللفظ (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      .  ووكيع ةحدثنا أبو معاوي  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 418 (- 95

  :قال) له
ملا ثقل رسول اهللا صـلى اهللا       : أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة؛ قالت            

إن أبا  ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت " مرو أبا بكر فليصل بالناس    "فقال  . عليه وسلم جاء بالل يؤذنه بالصالة     
مروا أبـا بكـر فليـصل       "فقال  ! فلو أمرت عمر  . وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس      . بكر رجل أسيف  

فلـو  . مك ال يسمع الناس   وإنه مىت يقم مقا   . إن أبا بكر رجل أسيف    : قويل له : قالت فقلت حلفصة  " بالناس
 مروا أبا بكـر   . إنكن ألننت صواحب يوسف   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقالت له ! أمرت عمر 

قالت فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا صـلى اهللا           . قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس     " فليصل بالناس 
قالت فلما دخل املـسجد     . ه ختطان يف األرض   ورجال. فقام يهادي بني رجلني   . عليه وسلم من نفسه خفة    

فجاء رسـول اهللا    . فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قم مكانك         . ذهب يتأخر . مسع أبو بكر حسه   
قالت فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـصلي           . صلى اهللا عليه وسلم حىت جلس عن يسار أيب بكر         

ويقتدي الناس بصالة أيب    .  أبو بكر بصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم        يقتدي. وأبو بكر قائما  . بالناس جالسا 
  .بكر
. ح وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم     . أخربنا ابن مسهر  . حدثنا منجاب بن احلارث التميمي    ) 418 (- 96

  :ويف حديثهما. كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. أخربنا عيسى بن يونس
فأيت برسـول اهللا    : ويف حديث ابن مسهر   . وسلم مرضه الذي تويف فيه     ليهملا مرض رسول اهللا صلى اهللا ع       

وأبـو بكـر    . وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالنـاس        . صلى اهللا عليه وسلم حىت أجلس إىل جنبه       
. فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأبو بكر إىل جنبـه            : ويف حديث عيسى  . يسمعهم التكبري 
  . الناسوأبو بكر يسمع

ح وحدثنا ابن   . حدثنا ابن منري عن هشام    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 418 (- 97
  :حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال. حدثنا أيب: قال) وألفاظهم متقاربة(منري 

فوجد : قال عروة . مفكان يصلي   . أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس يف مرضه              
. فلما رآه أبو بكر استأخر    . فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نفسه خفة        
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فكان . فجلس رسول اهللا حذاء أيب بكر إىل جنبه       . فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي كما أنت          
  .والناس يصلون بصالة أيب بكر. لمأبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

: وقال اآلخـران  . أخربين: قال عبد (حدثين عمرو الناقد وحسن احللواين وعبد بن محيد         ) 419 (- 98
  :وحدثين أيب عن صاحل، عن ابن شهاب؛ قال) وهو ابن إبراهيم بن سعد) (حدثنا يعقوب

. ى اهللا عليه وسلم الذي تويف فيه      ل ص أخربين أنس بن مالك؛ أن أبا بكر كان يصلي هلم يف وجع رسول اهللا              
. كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستر احلجـرة         . وهم صفوف يف الصالة   . حىت إذا كان يوم االثنني    

قـال  . مث تبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضـاحكا         . كأن وجهه ورقة مصحف   . فنظر إلينا وهو قائم   
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل      . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    من فرج خبروج رسول     . فبهتنا وحنن يف الصالة   

فأشار إليهم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . وظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارج للصالة         . الصف
قال فتويف رسول   . فأرخي الستر . قال مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسلم بيده أن أمتوا صالتكم    

  .يه وسلم من يومه ذلكاهللا صلى اهللا عل
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهـري، عـن         : وحدثنيه عمرو الناقد وزهري بن حرب قاال      ) 419 (- 99

  :أنس؛ قال
وحديث صـاحل أمت    . كشف الستارة يوم االثنني، ذه القصة     .  عليه وسلم  آخر نظرة نظرا إىل رسول اهللا      

  .وأشبع
: أخربنا معمر عن الزهـري؛ قـال      .  مجيعا عن عبدالرزاق   .وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 419(

  :أخربين أنس بن مالك؛ قال
  .بنحو حديثهما. ملا كان يوم االثنني 

مسعـت أيب   : قـال . حدثنا عبدالصمد : رون بن عبداهللا قاال   احدثنا حممد بن املثىن وه    ) 419 (- 100
  :حدثنا عبدالعزيز عن أنس؛ قال: قال. حيدث

فقال نيب اهللا صلى    . فذهب أبو بكر يتقدم   . فأقيمت الصالة . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا     مل خيرج إلينا نيب      
 عليه وسلم، ما نظرنا منظرا قط كان        هللافلما وضح لنا وجه نيب اهللا صلى ا       . اهللا عليه وسلم باحلجاب فرفعه    

 صلى اهللا عليه وسلم بيده      قال فأومأ نيب اهللا   . أعجب إلينا من وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني وضح  لنا            
  .فلم نقدر عليه حىت مات. وأرخى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلجاب. إىل أيب بكر أن يتقدم
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حسني بن علي عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري،          حدثنا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 420 (- 101
  :عن أيب بردة بن أيب موسى؛ قال

يا : فقالت عائشة ." مروا أبا بكر فليصل بالناس    "فقال  . ليه وسلم فاشتد مرضه   مرض رسول اهللا صلى اهللا ع      
ر فليصل  كمري أبا ب  " فقال. مىت يقم مقامك ال يستطع أن يصلي بالناس       . إن أبا بكر رجل رقيق    ! رسول اهللا 

  ". فإنكن صواحب يوسف. بالناس

  .ال فصلى م أبو بكر حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق
قرأت على مالك عن أيب حازم، عن سـهل بـن سـعد             : قال. حدثين حيىي بن حيىي   ) 421 (- 102

فجاء . فحانت الصالة . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم              الساعدي؛
  :فقال. بكراملؤذن إىل أيب 

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم والنـاس يف           . قال فصلى أبو بكر   . نعم: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال    
ر ال يلتفت يف الصالة فلما أكثر النـاس         كوكان أبو ب  . فصفق الناس . فتخلص حىت وقف يف الصف    . الصالة

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن امكث        فأشار إليه ر  . التصفيق التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. فحمد اهللا عز وجل على ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك               . فرفع أبو بكر يديه   . مكانك

يا أبا  "مث انصرف فقال    . وتقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى      . مث استأخر أبو بكر حىت استوى يف الصف       
ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني يـدي رسـول اهللا          : قال أبو بكر  " ما منعك أن تثبت إذ أمرتك     ! بكر

مايل رأيتكم أكثرمت التصفيق؟ من نابه شيء يف        "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . صلى اهللا عليه وسلم   
  ".وإمنا التصفيح للنساء. فإنه إذا سبح التفت إليه. صالته فليسبح

حدثنا يعقوب  : وقال قتيبة ) يعين ابن أيب حازم   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 421 (- 103
: ويف حديثهما . مبثل حديث مالك  . ا عن أيب حازم، عن سهل بن سعد       مهكال) وهو ابن عبدالرمحن القارئ   (

  .فحمد اهللا ورجع القهقرى وراءه، حىت قام يف الصف. فرفع أبو بكر يديه
حدثنا عبيداهللا عن أيب حازم، عن      . أخربنا عبداألعلى . يعحدثنا حممد بن عبداهللا بن بز     ) 421 (- 104

  :سهل بن سعد الساعدي؛ قال

        اب تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام ومل خيافوا مفسدة بالتقدمياب تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام ومل خيافوا مفسدة بالتقدمياب تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام ومل خيافوا مفسدة بالتقدمياب تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام ومل خيافوا مفسدة بالتقدميبببب) ) ) ) 22((((
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  :وزاد.  صلى اهللا عليه وسلم يصلح بني بين عمرو بن عوف، مبثل حديثهمذهب نيب اهللا 
أن أبا بكر رجع    : وفيه. حىت قام عند الصف املقدم    . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرق الصفوف         

  .ىالقهقر
: قال ابن رافـع   . مجيعا عن عبدالرزاق  . حدثين حممد بن رافع وحسن بن علي احللواين       ) 274 (- 105

حدثين ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد؛ أن عروة بن املغرية بـن              . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق 
قال املغرية فتـربز    . وسلم تبوك شعبة أخربه؛ أن املغرية بن شعبة أخربه؛ أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه                

فلما رجع رسول اهللا صلى . الة الفجرصفحملت معه إداوة قبل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الغائط  
مث ذهب  . مث غسل وجهه  . وغسل يديه ثالث مرات   . اهللا عليه وسلم إيل أخذت أهريق على يديه من اإلداوة         

وغسل . حىت أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة     . ل يديه يف اجلبة   فأدخ. خيرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته      
  .مث أقبل. مث توضأ على خفيه. ذراعيه إىل املرفقني

فأدرك رسول اهللا صـلى     . فأقبلت معه حىت جند الناس قد قدموا عبدالرمحن بن عوف فصلى هلم           : ال املغرية ق
ما سلم عبدالرمحن بن عوف قام رسول       فل. فصلى مع الناس الركعة اآلخرة    . اهللا عليه وسلم إحدى الركعتني    

فلما قضى النيب صلى اهللا عليه      . فأكثروا التسبيح . فأفزع ذلك املسلمني  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتم صالته      
  .يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها" قد أصبتم"أو قال " أحسنتم"وسلم صالته أقبل عليهم مث قال 

حدثين ابن شهاب عـن     . حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج    :  قاال .حدثنا حممد بن رافع واحللواين    ) 421 (
. فأردت تأخري عبـدالرمحن   : قال املغرية . إمساعيل بن حممد بن سعد، عن محزة بن املغرية، حنو حديث عباد           

  ".دعه"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا سفيان بـن    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 422 (- 106

ح وحدثنا هـارون بـن      . عيينة عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              
  : قاال. معروف وحرملة بن حيىي

        الرجل وتصفيق املرأة إذا ناما شيء يف الصالةالرجل وتصفيق املرأة إذا ناما شيء يف الصالةالرجل وتصفيق املرأة إذا ناما شيء يف الصالةالرجل وتصفيق املرأة إذا ناما شيء يف الصالة    باب تسبيحباب تسبيحباب تسبيحباب تسبيح) ) ) ) 23 ( ( ( (
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بن عبدالرمحن؛ أما مسعا أبـا هريـرة   أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة  . ين يونس عن ابن شهاب    ربأخ 
قـال  : زاد حرملة يف روايته". التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : يقول

  .وقد رأيت رجاال من أهل العلم يسبحون ويشريون: ابن شهاب
نا أبو كريب حدثنا    ح وحدث ) يعين ابن عياض  (حدثنا الفضيل   . ثنا قتيبة بن سعيد   دوح) 422 (- 107

كلهم عن األعمش، عن أيب صاحل، عن      . أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . أبو معاوية 
  .مبثله. أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ربنا معمر عن مهام، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا           خأ. حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 422(

  ".يف الصالة"وزاد . مبثله. ه وسلمعلي
) يعين ابن كثري  (حدثنا أبو أسامة عن الوليد      . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين      ) 423 (- 108

  :املقربي عن أبيه، عن أيب هريرة؛ قال حدثين سعيد بن أيب سعيد
أال حتسن صـالتك؟ أال ينظـر       ! يا فالن "مث انصرف فقال    .  صلى اهللا عليه وسلم يوما     صلى بنا رسول اهللا    

  ".إين واهللا ألبصر من ورائي كما أبصر من بني يدي. املصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإمنا يصلي لنفسه
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريـرة؛                 ) 424 (- 109

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن 
  ".إين ألراكم وراء ظهري. ما خيفى على ركوعكم وال سجودكم! هل ترون قبليت ههنا؟ فواهللا "

  :قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. د بن املثىن وابن بشارمحدثين حم) 425 (- 110
. أقيموا الركوع والـسجود   : "عليه وسلم؛ قال  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا             

  ".إذا ركعتم وسجدمت) من بعد ظهري: ورمبا قال. (إين ألراكم من بعدي! فواهللا
ح وحدثنا حممد   . حدثين أيب ) يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . املسمعي حدثين أبو غسان  ) 425 (- 111
  :ن أنس؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالكالمها عن قتادة، ع. حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد. بن املثىن

ويف حـديث   ". إين ألراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدمت          ! فواهللا. أمتوا الركوع والسجود   "
  ".إذا ركعتم وإذا سجدمت"يد عس

        باب األمر بتحسني الصالة وإمتامها واخلشوع فيهاباب األمر بتحسني الصالة وإمتامها واخلشوع فيهاباب األمر بتحسني الصالة وإمتامها واخلشوع فيهاباب األمر بتحسني الصالة وإمتامها واخلشوع فيها) ) ) ) 24 ( ( ( (
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. أخربنا: قال ابن حجر) (واللفظ أليب بكر(ي بن حجر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعل) 426( - 112
  :عن املختار بن فلفل، عن أنس؛ قال) حدثنا علي بن مسهر: وقال أبو بكر

! أيها الناس "فلما قضى الصالة أقبل علينا بوجهه، فقال        . هللا عليه وسلم ذات يوم    اصلى بنا رسول اهللا صلى       
فإين أراكم أمـامي ومـن      . وال بالقيام وال باالنصراف   . دفال تسبقوين بالركوع وال بالسجو    . إين إمامكم 

وما رأيت  : قالوا" لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا       ! والذي نفس حممد بيده   "مث قال   " خلفي
  ".رأيت اجلنة والنار"يا رسول اهللا؟ قال 

بن إبراهيم، عن ابـن  ح وحدثنا ابن منري وإسحاق . حدثنا جرير. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 426 (- 113
يف حديث جريـر     وليس. فضيل، مجيعا عن املختار، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث             

  ".وال باالنصراف"
قـال  . كلهم عن محـاد   . حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد         ) 427 (- 114
  :نا أبو هريرة؛ قالحدث. حدثنا محاد بن زيد عن حممد بن زياد: خلف

  ".أسه رأس محار؟رأما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا "قال حممد صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن يونس، عـن        : قاال. حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 427 (- 115

  :حممد بن زياد، عن أيب هريرة؛ قال
ما يأمن الذي يرفع رأسه يف صالته قبل اإلمام، أن حيول اهللا صـورته              " عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا     

  ".يف صورة محار
مجيعا عن الربيع   . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي وعبدالرمحن بن الربيع بن مسلم         ) 427 (- 116

حـدثنا  . بن أيب شيبة  ح وحدثنا أبو بكر     . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . بن مسلم 
غري . كلهم عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا     . وكيع عن محاد بن سلمة    

  ".أن جيعل اهللا وجهه وجه محار"أن يف حديث الربيع بن مسلم 

        باب حترمي سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنومهاباب حترمي سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنومهاباب حترمي سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنومهاباب حترمي سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنومها) ) ) ) 25 ( ( ( (
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حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن        : قاال. يبة وأبو كريب  حدثنا أبو بكر بن أيب ش     ) 428 (- 117
  :املسيب، عن متيم بن طرفة، عن جابر بن مسرة؛ قال

أو ال ترجـع  . لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الـصالة "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  ".إليهم
حدثين الليث بن سعد عن     . ربنا ابن وهب  أخ: االق. حدثين أبو الطاهر وعمرو بن سواد     ) 429 (- 118

  :جعفر بن ربيعة، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم، عند الدعاء يف الصالة، إىل السماء أو لتخطفن أبصارهم "
ـ     : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 430 (- 119 ، عـن   شحدثنا أبو معاوية عن األعم

  :املسيب بن رافع، عن متيم بن طرفة، عن جابر بن مسرة؛ قال
مايل أراكم رافعي أيديكم كأا أذناب خيـل مشـس؟    "فقال  . ه وسلم خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا علي       

أال "قال مث خرج علينا فقال      " ما يل أراكم عزين؟   "فقال  . قال مث خرج علينا فرآنا حلقا     " اسكنوا يف الصالة  
يتمـون  "وكيف تصف املالئكة عند را؟ قال   ! يا رسول اهللا  : فقلنا" تصفون كما تصف املالئكة عند را؟     

  ".ويتراصون يف الصف. وف األولالصف
. أخربنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم . حدثنا وكيع . وحدثين أبو سعيد األشج   ) 430 (

  .حدثنا األعمش، ذا اإلسناد، حنوه :قاال مجيعا
ح وحدثنا أبـو كريـب      . حدثنا وكيع عن مسعر   : قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 431 (- 120

  :حدثين عبيداهللا بن القبطية عن جابر بن مسرة؛ قال. أخربنا ابن أيب زائدة عن مسعر: قال) هواللفظ ل(

        باب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالةباب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالةباب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالةباب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة    (26) 

إلشارة باليد ورفعها عند السالم، وإمتام إلشارة باليد ورفعها عند السالم، وإمتام إلشارة باليد ورفعها عند السالم، وإمتام إلشارة باليد ورفعها عند السالم، وإمتام باب األمر بالسكون يف الصالة، والنهي عن اباب األمر بالسكون يف الصالة، والنهي عن اباب األمر بالسكون يف الصالة، والنهي عن اباب األمر بالسكون يف الصالة، والنهي عن ا) ) ) ) 27 ( ( ( (
        الصفوف األول والتراص فيها واألمر باالجتماعالصفوف األول والتراص فيها واألمر باالجتماعالصفوف األول والتراص فيها واألمر باالجتماعالصفوف األول والتراص فيها واألمر باالجتماع
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السالم عليكم ورمحـة    . السالم عليكم ورمحة اهللا   : م، قلنا لكنا إذا صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس          
ومئون بأيديكم كأا أذناب خيل   عالم ت "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وأشار بيده إىل اجلانبني   . اهللا

  ".مث يسلم على أخيه من على ميينه ومشاله. مشس؟ إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه
يعـين  (حدثنا عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل، عن فرات         . لقاسم بن زكرياء  اوحدثنا  ) 431 (- 121
  :عن عبيداهللا، عن جابر بن مسرة؛ قال) القزاز

. السالم علـيكم  . السالم عليكم : فكنا إذا سلمنا، قلنا بأيدينا    .  صلى اهللا عليه وسلم    صليت مع رسول اهللا    
أنكم؟ تشريون بأيديكم كأا أذناب خيل مشـس؟ إذا  شما "فنظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال   

  ".سلم أحدكم فليلتفت إىل صاحبه وال يومئ بيده
حدثنا عبداهللا بن إدريس وأبـو معاويـة ووكيـع عـن           .  شيبة يبحدثنا أبو بكر بن أ    ) 432 (- 122

  :قال. األعمش، عن عمارة بن عمري التيمي، عن أيب معمر، عن أيب مسعود
فتختلـف  . اسـتووا وال ختتلفـوا    "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح منا كبنا يف الصالة ويقول             كان رسو  

فـأنتم اليـوم   : قال أبو مسعود" مث الذين يلوم. ن يلوميمث الذ. ليلين منكم أولو األحالم والنهى  . قلوبكم
  .أشد اختالفا

ح ) يعين ابن يونس  ( أخربنا عيسى    .وحدثنا ابن خشرم  : ح قال . أخربنا جرير . وحدثناه إسحاق ) 432 (
  .حدثنا ابن عيينة، ذا اإلسناد، حنوه. وحدثنا ابن أيب عمر: قال

. نا يزيد بن زريع   ثحد: قاال. حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي وصاحل بن حامت بن وردان         ) 432 (- 123
  :قالحدثين خالد احلذاء عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا بن مسعود؛ 

وإيـاكم  ) ثالثـا (مث الذين يلوم    . ليلين منكم أولو األحالم والنهى    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".وهيشات األسواق

: قـال . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 433 (- 124
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس ابن مالك؛ قال

ل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول ل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول ل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول ل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضباب تسوية الصفوف وإقامتها وفضباب تسوية الصفوف وإقامتها وفضباب تسوية الصفوف وإقامتها وفض) ) ) ) 28 ( ( ( (
        واملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمامواملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمامواملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمامواملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمام
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  ".سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة"هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا 
عن أنس؛  ) وهو ابن صهيب  (حدثنا عبدالوارث عن عبدالعزيز     . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 434 (- 125

  :قال
  ".فإين أراكم خلف ظهري. أمتوا الصفوف"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  :قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. افعحدثنا حممد بن ر) 435 (- 126
أقيموا الصف يف   "وقال  . فذكر أحاديث منها  . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  ".فإن إقامة الصف من حسن الصالة. الصالة
ا حممد بن املثىن وابـن      ح وحدثن . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 436 (- 127

  : قال. و بن مرةرحدثنا شعبة عن عم. حدثنا حممد ابن جعفر: قاال. بشار
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : مسعت النعمان بن بشري قال    : مسعت سامل بن أيب اجلعد الغطفاين قال       

  ".لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم"وسلم يقول 
مسعت النعمان بـن    : قال. أخربنا أبو خيثمة عن مساك بن حرب      .  بن حيىي  حدثنا حيىي ) 436 (- 128

  :بشري يقول
حىت رأى أنا قد عقلنا     . حىت كأمنا يسوي ا القداح    . يه وسلم يسوي صفوفنا   لكان رسول اهللا صلى اهللا ع      

ون لتـس ! عبـاد اهللا  "فقـال   . فرأى رجال باديا صدره من الصف     . مث خرج يوما فقام حىت كاد يكرب      . عنه
  ".صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم

ح وحدثنا قتيبـة بـن   . حدثنا أبو األحوص: قاال. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أيب شيبة  ) 436 (
  .حدثنا أبو عوانة، ذا اإلسناد، حنوه. سعيد
 ى مالك عن مسي، موىل أيب بكر، عـن أيب صـاحل      لقرأت ع : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 437 (- 129

  :السمان، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ولو يعلمون ما يف    . لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا                "

  ". ألتومها ولو حبوا،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح. التهجري، الستبقوا إليه
حدثنا أبو األشهب عن أيب نضرة العبدي، عـن أيب سـعيد            . يبان بن فروخ  حدثنا ش ) 438 (- 130

وليأمت . تقدموا فائتموا؟؟ يب  "فقال هلم   . اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف أصحابه تأخرا           
  ".ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا. دكمعبكم من ب
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حدثنا بشر بن منـصور     .  حدثنا حممد بن عبداهللا الرقاشي     .حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 438 (
  :عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري؛ قال

  .فذكر مثله. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما يف مؤخر املسجدأر 
حدثنا عمرو بن اهليـثم أبـو       : قاال. حدثنا إبراهيم بن دينار وحممد بن حرب الواسطي       ) 439 (- 131

  حدثنا شعبة عن قتادة، عن خالس، عن أيب رافع، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال . طنق
الصف األول ما كانت إال     "وقال ابن حرب    ". ما يف الصف املقدم، لكانت قرعة     ) أو يعلمون (ون  ملو تعل  "

  ".قرعة
قـال  : ن أيب هريرة؛ قـال    حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، ع      . حدثنا زهري بن حرب   ) 440 (- 132

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".وشرها أوهلا. اء آخرهاسوخري صفوف الن. وشرها آخرها. خري صفوف الرجال أوهلا "

  .عن سهيل، ذا اإلسناد) يعين الدراوردي(حدثنا عبدالعزيز : قال. حدثنا قتيبة بن سعيد) 440(
ن، عن أيب حازم، عن سـهل بـن         احدثنا وكيع عن سفي   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 441 (- 133

  :سعد؛ قال
لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم يف أعناقهم، مثل الصبيان، من ضيق األزر، خلف النيب صـلى اهللا عليـه                    

  .ال ترفع رؤوسكن حىت يرفع الرجال!  النساءيا معشر: فقال قائل. وسلم
حدثنا سفيان بن   : قال زهري . مجيعا عن ابن عيينة   . رو الناقد وزهري بن حرب    محدثين ع ) 442 (- 134

  :قال.  النيب صلى اهللا عليه وسلميبلغ به. مسع ساملا حيدث عن أبيه. عيينة عن الزهري
  ".إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها "

ل أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع ل أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع ل أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع ل أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع باب أمر النساء املصليات وراء الرجاباب أمر النساء املصليات وراء الرجاباب أمر النساء املصليات وراء الرجاباب أمر النساء املصليات وراء الرجا) ) ) ) 29 ( ( ( (
        الرجالالرجالالرجالالرجال

        باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال خترج مطيبةباب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال خترج مطيبةباب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال خترج مطيبةباب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، وأا ال خترج مطيبة) ) ) ) 30 ( ( ( (
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أخربين : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 442 (- 135
  :سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال

  ".نعوا نسائكم املساجد إذا استأذنكم إليهاال مت: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
.  قـط  هما مسعته سبه مثل   . قال فأقبل عليه عبداهللا فسبه سبا سيئا      . لنمنعهن! واهللا: ال فقال بالل بن عبداهللا    ق

  !.لنمنعهن! واهللا: أخربك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقول: وقال
حدثنا عبيداهللا عن نافع،    : قاال. دثنا أيب وابن إدريس   ح. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 442 (- 136

  :عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا "

  :قال. حدثنا حنظلة. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 442 (- 137
إذا اسـتأذنكم  : "ه وسلم يقـول مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: مسعت ابن عمر يقول   : مسعت ساملا يقول   

  ".نساؤكم إىل املساجد فأذنوا هلن
  :القحدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن جماهد، عن ابن عمر؛ . حدثنا أبو كريب) 442 (- 138

فقال ابن لعبداهللا بن    " ال متنعوا النساء من اخلروج إىل املساجد بالليل       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : أقول: قال فزبره ابن عمر وقال    . عهن خيرجن فيتخذنه دغال   ال ند : عمر

  !ال ندعهن: وتقول. وسلم
  .أخربنا عيسى بن يونس عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا علي بن خشرم) 442 (

ن عمـرو، عـن     حدثين ورقاء ع  . حدثنا شبابة : قاال. حدثنا حممد بن حامت وابن رافع     ) 442 (- 139
  :جماهد، عن ابن عمر؛ قال

إذن : فقال ابن له، يقال لـه واقـد  " لنساء بالليل إىل املساجد  لائذنوا  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  !ال: أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقول: قال فضرب يف صدره وقال. يتخذنه دغال

يعين ابـن أيب    (حدثنا سعيد   .  حدثنا عبداهللا بن يزيد املقرئ     .حدثنا هارون بن عبداهللا   ) 442 (- 140
  :مة عن بالل بن عبداهللا بن عمر، عن أبيه؛ قالقحدثنا كعب بن عل) أيوب

: فقال بالل " إذا استأذنوكم . ال تنمعوا النساء حظوظهن من املساجد     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  !لنمنعهن: وتقول أنت. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أقول: فقال له عبداهللا. لنمنعهن! واهللا
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أخربين خمرمة عن أبيه، عن بسر بـن        . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 443 (- 141
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال سعيد؛ أن زينب الثقيفة كانت حتدث عن

  ".الليلةإذا شهدت إحداكن العشاء، فال تطيب تلك  "
حدثين . مد بن عجالن  حمحدثنا حيىي بن سعيد القطان عن       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 443 (- 142

  :بكري بن عبداهللا بن األشج عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبداهللا؛ قالت
  ".إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا"قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

اهللا دأخربنا عبداهللا بن حممد بن عب     : قال حيىي . حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم       )444 (- 143
  :بن أيب فروة عن يزيد ابن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أيب هريرة؛ قال

  ".أميا امرأة أصابت خبورا، فال تشهد معنا العشاء اآلخرة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
وهو ابن  (عن حيىي   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . عبداهللا بن مسلمة بن قعنب    حدثنا  ) 445 (- 144
  :عن عمرة بنت عبدالرمحن؛ أا مسعت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول) سعيد

. كما منعت نساء بين إسرائيل    . لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد              
  .نعم: أنساء بين إسرائيل منعن املسجد؟ قالت: ت لعمرةقال فقل

حـدثنا  . ح قال وحدثنا عمرو الناقـد     ) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 445 (
ح قال وحدثنا إسحاق بـن  . حدثنا أبو خالد األمحر. ا أبو بكر بن أيب شيبة  نح قال وحدث  . سفيان بن عيينة  

  .كلهم عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد، مثله. ا عيسى بن يونسأخربن: قال. إبراهيم
: قال ابن الـصباح   . مجيعا عن هشيم  . حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح وعمرو الناقد       ) 446 (- 145

  : بشر عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، يف قوله عز وجلأخربنا أبو . حدثنا هشيم
نزلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : قال] 110اآلية  /اإلسراء/17[وال جتهر بصالتك وال ختافت ا        

فإذا مسع ذلك املشركون سبوا القرآن، ومن أنزله،        .  بأصحابه رفع صوته بالقرآن    ىفكان إذا صل  . متوار مبكة 
وال . وال جتهر بصالتك فيسمع املشركون قراءتـك      : ال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       فق. ومن جاء به  

باب التوسط يف القراءة يف الصالة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار إذا خاف من اجلهر باب التوسط يف القراءة يف الصالة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار إذا خاف من اجلهر باب التوسط يف القراءة يف الصالة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار إذا خاف من اجلهر باب التوسط يف القراءة يف الصالة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار إذا خاف من اجلهر ) ) ) ) 31 ( ( ( (
        مفسدةمفسدةمفسدةمفسدة
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يقول بـني اجلهـر     . وابتغ بني ذلك سبيال   . وال جتهر ذلك اجلهر   . أمسعهم القرآن . ختافت ا عن أصحابك   
  .واملخافتة
 عن أبيه، عن عائشة،     أخربنا حيىي بن زكرياء عن هشام بن عروة،       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 447 (- 146

  :يف قوله عز وجل
  .أنزل هذا يف الدعاء: وال جتهر بصالتك وال ختافت ا قالت 

حدثنا .  بن أيب شيبة   روحدثنا أبو بك  : ح قال ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   )  447 (

  .شام، ذا اإلسناد، مثلهكلهم عن ه. حدثنا أبو معاوية. ح قال وحدثنا أبو كريب. أبو أسامة ووكيع
. كلهم عن جريـر   . وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم           ) 448 (- 147

  داحلميد عن موسى بن أيب عائشة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، بحدثنا جرير بن ع: قال أبو بكر
كان النيب صلى اهللا عليه     : قال] 19 - 16اآلية  / القيامة/75[} ه لسانك  حترك ب  ال{: يف قوله عز وجل    

. فكان ذلك يعرف منـه    . فيشتد عليه . وسلم إذا نزل عليه جربيل بالوحي، كان مما حيرك به لسانه وشفتيه           
. كإن علينا أن جنمعه يف صدر     . إن علينا مجعه وقرآنه   .  حترك به لسانك لتعجل به أخذه      ال{:  تعاىل فأنزل اهللا 

فكان إذا  . أن نبينه بلسانك  . إن علينا بيانه  . أنزلناه فاستمع له  { : قال. }وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه     
  .}فإذا ذهب قرأه كما وعده اهللا. أتاه جربيل أطرق

حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة، عن سعيد بن جـبري،  . حدثنا قتيبة بن سعيد) 448 (- 148
  س، عن ابن عبا

. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعاجل من الترتيـل شـدة      : قال. } حترك به لسانك لتعجل به     ال{: يف قوله  
. أنا أحركهما كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيركهمـا           : فقال يل ابن عباس   . كان حيرك شفتيه  

 حتـرك بـه     ال{: ل اهللا تعاىل  فأنز. فحرك شفتيه . أنا أحركهما كما كان ابن عباس حيركهما      : فقال سعيد 
قال فاستمع  . هفإذا قرأناه فاتبع قرآن   . قال مجعه يف صدرك مث تقرأه     . إن علينا مجعه وقرآنه   . لسانك لتعجل به  

فـإذا  . قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه جربيل اسـتمع            . مث إن علينا أن تقرأه    . }وأنصت
  .ليه وسلم كما أقرأهانطلق جربيل، قرأه النيب صلى اهللا ع

        باب االستماع للقراءةباب االستماع للقراءةباب االستماع للقراءةباب االستماع للقراءة) ) ) ) 32 ( ( ( (
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بـن  احدثنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عـن  . حدثنا شيبان بن فروخ  ) 449 (- 149
  :عباس؛ قال

لم يف طائفة انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وس. ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلن وما رآهم   
. وأرسلت عليهم الشهب  . وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء      . من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ     

. وأرسلت علينا الـشهب   . يننا وبني خرب السماء   بحيل  : مالكم؟ قالوا : فقالوا. فرجعت الشياطني إىل قومهم   
فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبني       . فاضربوا مشارق األرض ومغارا   . ما ذاك إال من شيء حدث     : قالوا

وهـو بنخـل،    (فمر النفر الذين أخذوا حنو امة       . فانطلقوا يضربون مشارق األرض ومغارا    . خرب السماء 
هـذا  : وقالوا. فلما مسعوا القرآن استمعوا له    ) وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر    . عامدين إىل سوق عكاظ   

إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد       ! يا قومنا : وا إىل قومهم فقالوا   فرجع. الذي حال بيننا وبني خرب السماء     
أوحي إىل أنه  لق{: فأنزل اهللا عز وجل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم  . ولن نشرك بربنا أحدا   . فآمنا به 

  ].1-اآلية/ اجلن/72[} استمع نفر من اجلن
  : سألت علقمة: عن داود، عن عامر، قالحدثنا عبداألعلى . حدثنا حممد بن املثىن) 450 (- 150

أنا سألت ابـن    : ل علقمة اهل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال فق                
ولكنا كنا مع   . ال: هل شهد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال             : فقلت. مسعود

. استطري أو اغتيل  : فقلنا. فالتمسناه يف األودية والشعاب   . ففقدناه.  ليلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات      
فقـدناك  ! يا رسول اهللا  : قال فقلنا . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء       . قال فبتنا بشر ليلة بات ا قوم      

" ليهم القرآن فقرأت ع . فذهبت معه . أتاين داعي اجلن  "فقال  . فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات ا قوم        
لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقـع يف          "فقال  . وسألوه الزاد . قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نريام      

فـال  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          ". وكل بعرة علف لدوابكم   . أيديكم، أوفر ما يكون حلما    
  ".تستنجوا ما فإما طعام إخوانكم

: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود، ذا اإلسناد، إىل قولـه          . بن حجر السعدي  وحدثنيه علي   ) 450 (
  . وآثار نريام

        باب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلنباب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلنباب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلنباب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن) ) ) ) 33 ( ( ( (
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مفـصال  . إىل آخر احلديث من قول الشعيب. وكانوا من جن اجلزيرة. وه الزادلوسأ: قال الشعيب ) 450 (م
  .من حديث عبداهللا

إدريس عن داود، عن الشعيب، عـن       حدثنا عبداهللا بن    . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 450 (- 151
  . بعدهاومل يذكر م. وآثار نريام: إىل قوله. علقمة، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 450 (- 152
  :قال. علقمة، عن عبداهللا

  .ووددت أين كنت معه.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممل أكن ليلة اجلن مع 
حدثنا أبو أسامة عن مـسعر،       :قاال. حدثنا سعيد بن حممد اجلرمي وعبيداهللا بن سعيد       ) 450 (- 153

  :مسعت أيب قال: عن معن؛ قال
يعين ابن (حدثين أبوك : من آذن النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: سألت مسروقا  

  .أنه آذنته م شجرة) مسعود
عـن  ) يعين الصواف (حدثنا ابن أيب عدي عن احلجاج       . وحدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 451 (- 154

  :عن عبداهللا بن أيب قتادة وأيب سلمة، عن أيب قتادة؛ قال) وهو ابن أيب كثري(حيىي 
فيقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب         .  عليه وسلم يصلي بنا    كان رسول اهللا صلى اهللا     

  .وكذلك يف الصبح. ويقصر الثانية. وكان يطول الركعة األوىل من الظهر. ويسمعنا اآلية أحيانا. وسورتني
 يزيد عـن    ام وأبان بن  مهأخربنا  . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 451 (- 155

حيىي بن أيب كثري، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الـركعتني                      
ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة     . ويسمعنا اآلية أحيانا  . األوليني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورة      

  .الكتاب
أخربنا هـشيم   : قال حيىي . مجيعا عن هشيم  . بكر بن أيب شيبة   ن حيىي وأبو    بحدثنا حيىي   ) 452 (- 156

  :عن منصور، عن الوليد ابن مسلم، عن أيب الصديق، عن أيب سعيد اخلدري؛ قال

        باب القراءة يف الظهر والعصرباب القراءة يف الظهر والعصرباب القراءة يف الظهر والعصرباب القراءة يف الظهر والعصر) ) ) ) 34 ( ( ( (
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فحزرنا قيامه يف الركعتني األولـيني مـن   . كنا حنزر قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الظهر والعصر    
وحزرنا . وحزرنا قيامه يف األخريني من العصر على النصف من ذلك         .  السجدة -يل  رتالظهر قدر قراءة آمل ت    

قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قيامه يف األخريني من الظهر ويف األخريني من العصر على النصف              
  .قدر ثالثني آية: وقال. آمل ترتيل: ومل يذكر أبو بكر يف روايته.من ذلك

حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن الوليـد أيب بـشر، عـن أيب    . روخحدثنا شيبان بن ف (452) - 157
الصديق الناجي، عن أيب سعيد اخلدري؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني                   

ويف العصر  . أو قال نصف ذلك   . ألخريني قدر مخس عشرة آية    اويف  . األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية      
  .ويف األخريني قدر نصف ذلك. تني األوليني يف كل ركعة قدر قراءة مخس عشرة آيةيف الركع
أخربنا هشيم عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة؛ أن أهل            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 453 (- 158

فذكر لـه مـا     . فأرسل إليه عمر فقدم عليه    . فذكروا من صالته  . باالكوفة شكوا سعدا إىل عمر بن اخلط      
  : فقال. وه من أمر الصالةعاب
ما أخرم عنها إين ألركد م يف األوليني وأحذف يف          . إين ألصلي م صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  !أبا إسحاق. ذاك الظن بك: فقال. األخريني
  . سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن عبدامللك بن عمري، ذا اإلسنادنحدثنا قتيبة ب) 453 (

: قال. حدثنا شعبة عن أيب عوان    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 453 (- 159
  :قال عمر لسعد. مسعت جابر بن مسرة

وما آلو مـا    . أما أنا فأمد يف األوليني وأحذف يف األخريني       : قال. قد شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة        
  .أو ذاك ظين بك. ذاك الظن بك: فقال. لماقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ن عبدامللك وأيب عون عن جابر بـن        عحدثنا ابن بشر عن مسعر،      . وحدثنا أبو كريب  ) 453 (- 160
  .تعلمين األعراب بالصالة؟: فقال: وزاد. مبعىن حديثهم. مسرة

)  عبـدالعزيز  وهو ابن (عن سعيد   ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الوليد   . حدثنا داود بن رشيد   ) 454 (- 161
  :عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري؛ قال

مث يأيت رسول اهللا صلى     . فيقضي حاجته مث يتوضأ   . ذهب الذاهب إىل البقيع   يف. لقد كانت صالة الظهر تقام     
  .مما يطوهلا. اهللا عليه وسلم يف الركعة األوىل
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. هدي عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة      حدثنا عبدالرمحن بن م   . وحدثين حممد بن حامت   ) 454 (- 162
  : قال .حدثين قزعة: قال

إين ال أسألك عما يسألك هـؤالء       : فلما تفرق الناس عنه، قلت    . أتيت أبا سعيد اخلدري وهو مكثور عليه       
. فأعادها عليه . مالك يف ذاك من خري    : فقال. أسألك عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قلت. عنه

مث يرجـع إىل  . ه مث يأيت أهله فيتوضأتفيقضي حاج. فينطلق أحدنا إىل البقيع. ة الظهر تقام كانت صال : فقال

  .املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الركعة األوىل
وحـدثين  : ح قال . حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج      . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 455 (- 163
  :قال. أخربنا ابن جريج. حدثنا عبدالرزاق) وتقاربا يف اللفظ(ن رافع حممد ب

ن سفيان وعبداهللا بن عمرو بن العاص وعبداهللا بن         بأخربين أبو سلمة    : مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول       
 فاسـتفتح . صلى لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم الصبح مبكة        : قال. املسيب العابدي، عن عبداهللا بن السائب     

) حممد بن عباد يشك أو اختلفـوا عليـه        (أو ذكر عيسى    . حىت جاء ذكر موسى وهارون    . سورة املؤمنني 
ويف حـديث   . وعبـداهللا بـن الـسائب حاضـر ذلـك         .فركع. أخذت النيب صلى اهللا عليه وسلم سعلة      

  .ابن العاص: ومل يقل. وعبداهللا بن عمرو: ويف حديثه.فحذف، فركع:عبدالرازق
. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة        . حدثنا حيىي بن سعيد   . هري بن حرب  حدثين ز ) 456 (- 164

  :الق. أخربنا ابن بشر عن مسعر) واللفظ له(ح وحدثين أبو كريب . حدثنا وكيع
الليل إذا  و{: حدثين الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث؛ أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الفجر                  

  ].17-آليةا/ التكوير/81[} عسعس
حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عالقة عن        . حدثين أبو كامل اجلحدري فضيل بن حسني      ) 457 (- 165

  :قطبة بن مالك؛ قال
حـىت  ] 1-اآلية/ ق/50[}  والقرآن ايد  ق{: فقرأ. صليت وصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .لاوال أدري ما ق. هاقال فجعلت أردد] 10-اآلية/ ق/50[} النخل باسقاتو{: قرأ

باب القراءة يف باب القراءة يف باب القراءة يف باب القراءة يف ) ) ) ) 35 ( ( ( (
        الصبحالصبحالصبحالصبح
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. ح وحدثين زهري ابن حـرب     . حدثنا شريك وابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 457 (- 166
: ع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقـرأ يف الفجـر          مس. حدثنا ابن عيينة عن زياد ابن عالقة، عن قطبة بن مالك          

  .والنخل باسقات هلا طلع نضيد
حدثنا شعبة عن زياد بن عالقـة، عـن         . حدثنا حممد بن جعفر   . بشارحدثنا حممد بن    ) 457 (- 167

  : فقرأ يف أول ركعة. ؛ أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الصبحهعم
  .ق: ورمبا قال. والنخل باسقات هلا طلع نضيد 

حدثنا مساك بن حـرب     . حدثنا حسني بن علي عن زائدة     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 458 (- 168
  :جابر بن مسرة؛ قالعن 

  .وكان صالته بعد، ختفيفا. } والقرآن ايدق{لفجر بـ اإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف  
حدثنا حيىي بـن  : قاال) واللفظ البن رافع(وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن رافع     ) 458 (- 169

  :قال. حدثنا زهري عن مساك. آدم
  : صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالسألت جابر بن مسرة عن 
قال وأنبأين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقـرأ يف          . صلي صالة هؤالء  يوال  . كان خيفف الصالة   

  .الفجر بق والقرآن، وحنوها
حدثنا شعبة عن مساك، عن جابر      . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 459 (- 170

  :قالبن مسرة؛ 
. ويف العصر، حنو ذلـك    ]. 1/ الليل/92[شى  غكان النيب صلى اله عليه وسلم يقرأ يف الظهر بالليل إذا ي            

  .ويف الصبح، أطول من ذلك
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة، عن مساك، عن جابر          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 460 (- 171

/ األعلـى /87[} بح اسم ربك األعلى   س{رأ يف الظهر بـ      كان يق  مبن مسرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسل       
  .ويف الصبح، بأطول من ذلك]. 1-اآلية

حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي، عن أيب املنهال، عـن          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 461 (- 172
  أيب برزة؛ 

  .ملائة إىل انيأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الغداة من الست 
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حدثنا وكيع عن سفيان، عن خالد احلذاء، عن أيب املنهال، عـن أيب بـرزة               . وحدثنا أبو كريب  ) 461(
  :األسلمي؛ قال

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الفجر ما بني الستني إىل املائة آية 
داهللا بن عبداهللا، عن    قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبي       : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 462 (- 173

  :ابن عباس؛ قال
يـا  : فقالت] 1-اآلية/ املرسالت/77[} املرسالت غرقا و{: إن أم الفضل بنت احلارث مسعته وهو يقرأ        

إا آلخر ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـرأ ـا يف               . لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة    ! بين
  .املغرب

. ح قال وحدثين حرملة بن حيـىي      . حدثنا سفيان : قاال. شيبة وعمرو الناقد  بن أيب    حدثنا أبو بكر  ) 462(
أخربنـا  : قـاال . ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بـن محيـد          . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  

حدثنا أيب عـن    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . ح قال وحدثنا عمرو الناقد    . أخربنا معمر . عبدالرزاق
  .حىت قبضه اهللا عز وجل. مث ما صلى بعد: وزاد يف حديث صاحل.  عن الزهري، ذا اإلسنادكلهم. صاحل
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حممد بن جـبري بـن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 463 (- 174

  :مطعم، عن أبيه ؛ قال
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ بالطور، يف املغرب 
ح قال وحدثين حرملة بـن      . حدثنا سفيان : قاال. ا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        وحدثن) 463(

أخربنـا  : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قـاال        : ح قال . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . حيىي

  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا معمر. عبدالرزاق
  :قال. حدثنا شعبة عن عدي. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 464 (- 175

فقرأ يف إحدى . فصلى العشاء اآلخرة. مسعت الرباء حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يف السفر          
  ].1-اآلية/ التني/95[} التني والزيتونو{: الركعتني

         العشاء العشاء العشاء العشاءباب القراءة يفباب القراءة يفباب القراءة يفباب القراءة يف) ) ) ) 36 ( ( ( (
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عن عدي بن ثابت، عـن  ) وهو ابن سعيد(حدثنا ليث عن حيىي   . يدحدثنا قتيبة بن سع   ) 464 (- 176
  :الرباء بن عازب؛ أنه قال

  .فقرأ بالتني والزيتون. صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء 
  :قال. حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت. حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 464 (- 177

فمـا مسعـت   . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف العشاء بالتني والزيتون: قالن عازب  بمسعت الرباء    
  .أحدا أحسن صوتا منه

  : حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛ قال. حدثين حممد بن عباد) 465 (- 178
يه وسلم  اهللا عل  فصلى ليلة مع النيب صلى    . مث يأيت فيؤم قومه   . كان معاذ يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم         

: فقالوا له . مث صلى وحده وانصرف   . فاحنرف رجل فسلم  . فافتتح بسورة البقرة  . مث أتى قومه فأمهم   . العشاء
فأتى رسول اهللا صلى اهللا  . وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فألخربنه       ! واهللا. ال: قال! أنافقت؟ يا فالن  
مث أيت  . وإن معاذا صلى معك العـشاء     . مل بالنهار نع. إنا أصحاب نواضح  ! يا رسول اهللا  : عليه وسلم فقال  

أفتان أنـت؟ اقـرأ     ! يا معاذ "فقال  . فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معاذ        . فافتتح بسورة البقرة  
  ".واقرأ بكذا. بكذا

. والـضحى . الشمس وضـحاها  و{اقرأ  "إن أبا الزبري حدثنا عن جابر أنه قال         : فقلت لعمرو : ال سفيان ق
  .حنو هذا: فقال عمرو". }وسبح اسم ربك األعلى.  إذا يغشىوالليل
أخربنا الليث عـن أيب     . ح قال وحدثنا ابن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 465 (- 179

  :الزبري، عن جابر؛ أنه قال
فأخرب معـاذ   . فصلى. فانصرف رجل منا  . فطول عليهم . ءاصلى معاذ بن جبل األنصاري ألصحابه العش       

 الرجل، دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه ما قـال              -فلما بلغ ذلك    . فقال إنه منافق  . هعن
ـ          "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . معاذ لـشمس  ا{أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ ب

  ".}والليل إذا يغشى. واقرأ باسم ربك. م ربك األعلىسوسبح ا. وضحاها
أخربنا هشيم عن منصور، عن عمرو بن دينار، عن جـابر بـن             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 465 (- 180

  عبداهللا؛ 
مث يرجع إىل قومه فيصلي     . أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء اآلخرة               

  .م تلك الصالة
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حدثنا أيـوب   . حدثنا محاد :  قال أبو الربيع   .حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراين      ) 465 (- 181
  :عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبداهللا؛ قال

  .مث يأيت مسجد قومه فيصلي م. كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء 
ن إمساعيل بن أيب خالد، عـن قـيس، عـن أيب    أخربنا هشيم ع. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 466 (- 182

  :مسعود األنصاري؛ قال
مما يطيل  . إين ال تأخر عن صالة الصبح من أجل فالن        : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          

! يا أيها الناس  "فقال  .  قط أشد مما غضب يومئذ     ةفما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم غضب يف موعظ         . بنا
  ".فإن من ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة. فأيكم أم الناس فليوجز. م منفرينإن منك

ح وحدثنا  . حدثنا أيب . ح قال وحدثنا ابن منري    . حدثنا هشيم ووكيع  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 466(
  .عيل، يف هذا اإلسناد، مبثل حديث هشيماكلهم عن إمس. حدثنا سفيان. ابن أيب عمر

عن أيب الزناد، عن    ) وهو ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   و) 468 (- 183
  :األعرج، عن أيب هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فإذا صلى وحـده فليـصل       .فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف واملريض     . إذا أم أحدكم الناس فليخفف     "
  ".كيف شاء
هذا ما حدثنا   : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا عبدالرزاق . ن رافع حدثنا اب ) 467 (- 184

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . فذكر أحاديث منها  . أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  :وسلم

ليطل صالته  وإذا قام وحده ف   . فإن فيهم الكبري وفيهم الضعيف    . الةصإذا ما قام أحدكم للناس فليخفف ال       
  ".ما شاء
: قـال . أخربين يونس عن ابن شهاب    : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثنا حرملة بن حيىي   ) 467 (- 185

  :أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

        اماماماممتمتمتمتباب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف ) ) ) ) 37 ( ( ( (
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فإن يف الناس الضعيف والسقيم وذا . م للناس فليخفف  كإذا صلى أحد  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".اجةاحل
. حدثين يونس عن ابـن شـهاب  . حدثين الليث بن سعد. وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 467(

  :حدثين أبو بكر بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
  .الكبري): يمقبدل الس(غري أنه قال . مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا موسى بـن    . حدثنا عمرو بن عثمان   . حدثنا أيب . منريحدثنا حممد بن عبداهللا بن      ) 468 (- 186
  :حدثين عثمان ابن أيب العاص الثقفي؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له. طلحة

مث وضع كفه   . فجلسين بني يديه  " ادنه"قال  . إين أجد يف نفسي شيئا    ! يا رسول اهللا    : قال قلت " أم قومك  "
فمـن أم قومـا     . أم قومـك  "مث قال   . فوضعها يف ظهري بني كتفي    " حتول"مث قال   . يف صدري بني ثديي   

وإذا صلى أحدكم   . وإن فيهم ذا احلاجة   . وإن فيهم املريض وإن فيهم الضعيف     . فإن فيهم الكبري  . فليخفف
  ".وحده، فليصل كيف شاء

و حدثنا شعبة عن عمـر . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 468 (- 187
  :قال. بن مرة

آخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه         : حدث عثمان بن أيب العاص قال     : يد بن املسيب قال   عمسعت س  
  ".إذا أممت قوما فأخف م الصالة"وسلم 
حدثنا محاد بن زيد عن عبـدالعزيز      : قاال .وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراين      ) 469 (- 188

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوجز يف الصالة ويتمبن صهيب، عن أنس؛ أن 
) حدثنا أبو عوانـة   : وقال قتيبة . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد        ) 469 (- 189

  . أخف الناس صالة، يف متامنعن قتادة، عن أنس؛ أن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم كان م
قال حيىي بن   . (، وحيىي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر         وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 469 (- 190

عن شريك بن عبداهللا بن أيب منر، عن أنس         ) حدثنا إمساعيل، يعنون ابن جعفر    : وقال اآلخرون . أخربنا: حيىي
  :بن مالك؛ أنه قال

  . صالة، وال أمت صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفما صليت وراء إمام قط أخ 
  :أخربنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناين، عن أنس؛ قال أنس. وحدثنا حيىي بن حيىي) 470 (- 191
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع بكاء الصيب مع أمه، وهو يف الصالة، فيقرأ بالسورة اخلفيفة أو                    
  .بالسورة القصرية

حدثنا سعيد بن أيب عروبة عـن  . ريعحدثنا يزيد بن ز. وحدثنا حممد بن منهال الضرير) 470) - 192
  :قتادة، عن أنس بن مالك؛ قال

مـن  . فـأخفف . فأمسع بكاء الصيب. إين ألدخل الصالة أريد إطالتها"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".شدة وجد أمه به
كالمها عـن  . ي وأبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري    وحدثنا حامد بن عمر البكراو    ) 471 (- 193

 أيب محيد، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بـن            نحدثنا أبو عوانة عن هالل ب     : قال حامد . أيب عوانة 
  :عازب؛ قال

فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعـه، فـسجدته،         . رمقت الصالة مع حممد صلى اهللا عليه وسلم        
  .دتني، فسجدته، فجلسته ما بني التسليم واالنصراف، قريبا من السواءفجلسته بني السج

  : قال. حدثنا شعبة عن احلكم. حدثنا أيب. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 471 (- 194
فكـان  . فأمر أبا عبيدة بن عبداهللا أن يصلي بالناس       . زمن ابن األشعث  ) قد مساه (غلب على الكوفة رجل      

. ملء السماوات وملء األرض   . ربنا لك احلمد  ! للهما: أسه من الركوع قام قدر ما أقول      فإذا رفع ر  . يصلي
وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلـد         . ال مانع ملا أعطيت   . أهل الثناء واد  . وملء ما شئت من شيء بعد     

  .منك اجلد
كانت صالة رسول : يقولمسعت الرباء بن عازب   : فقال. فذكرت ذلك لعبدالرمحن بن أيب ليلى     : ال احلكم ق

 عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بني السجدتني، قريبا مـن                هللاهللا صلى ا  
  . قد رأيت ابن أيب ليلى، فلم تكن صالته هكذا: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قال شعبة. السواء

حدثنا شعبة عن احلكم؛ أن مطـر  . بن جعفرحدثنا حممد : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 471 (
  .وساق احلديث. بن ناجية ملا ظهر على الكوفة، أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس

  : حدثنا محاد بن زيد عن ثابت، عن أنس؛ قال. حدثنا خلف بن هشام) 472 (- 195

        باب اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متامباب اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متامباب اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متامباب اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متام) ) ) ) 38 ( ( ( (
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 فكان أنس يصنع شيئا     قال. إين ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا                
وإذا رفـع  . قد نـسي : حىت يقول القائل. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. ال أراكم تصنعونه  

  .قد نسي: حىت يقول القائل. من السجدة مكث رأسه
  :أخربنا ثابت عن أنس؛ قال. حدثنا محاد. حدثنا ز. وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي) 473 (- 196

كانت صالة رسول   .  خلف أحد أوجز صالة من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف متام              ما صليت  
فلما كان عمر بن اخلطاب مد يف صـالة         . نت صالة أيب بكر متقاربة    اوك. اهللا صلى اهللا عليه وسلم متقاربة     

مث . قـد أوهـم   : لحىت نقو . قام" مسع اهللا ملن محده   "الفجر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال           

  .قد أوهم: حىت نقول. ويقعد بني السجدتني. يسجد
. ح قال وحدثنا حيىي بن حيىي     . حدثنا أبو إسحاق  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 474 (- 197

أم كـانوا   ) و غري كذوب  وه(لرباء  احدثين  : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق، عن عبداهللا بن يزيد         
فإذا رفع رأسه من الركوع مل أر أحدا  حيين ظهره حىت يضع             . يصلون خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .مث خير من وراءه سجدا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبهته على األرض
ين ثحد. حدثنا سفيان ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . وحدثين أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 474 (- 198

  :قال) وهو غري كذوب(حدثين الرباء . حدثين عبداهللا بن يزيد. أبو إسحاق
مل حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهللا         " مسع اهللا ملن محده   "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال           

  .مث نقع سجودا بعده. صلى اهللا عليه وسلم ساجدا
حدثنا إبراهيم بن حممد أبو إسـحاق       . م األنطاكي ه عبدالرمحن بن س   حدثنا حممد بن  ) 474 (- 199

  :الفزاري عن أيب إسحاق الشيباين، عن حمارب بن دثار؛ قال
حدثنا الرباء؛ أم كانوا يصلون مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             : مسعت عبداهللا بن يزيد يقول، على املنرب       

مل نزل قياما حىت نراه قـد       "  ملن محده  مسع اهللا "ع فقال   وإذا رفع رأسه من الركو    . فإذا ركع ركعوا  . وسلم
  .وضع وجهه يف األرض، مث نتبعه

        باب متابعة اإلمام والعمل بعدهباب متابعة اإلمام والعمل بعدهباب متابعة اإلمام والعمل بعدهباب متابعة اإلمام والعمل بعده) ) ) ) 39 ( ( ( (
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حدثنا أبان وغريه عـن     . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وابن منري     ) 474 (- 200
  :احلكم، عن عبدالرمحن ابن أيب ليلى، عن الرباء؛ قال

حدثنا سـفيان   : فقال زهري . هره حىت نراه قد سجد    ظ حينوا أحد منا     ال. كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .حىت نراه يسجد: أبان وغريه قال: حدثنا الكوفيون: قال

حدثنا خلف بن خليفة األشجعي أبو أمحد عن الوليد      . حدثنا حمرز بن عون بن أيب عون      ) 475 (- 201
  :بن سريع، موىل آل عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث؛ قال

} اجلـوار الكـنس   . ال أقسم بـاخلنس   ف{: فسمعته يقرأ .  اهللا عليه وسلم الفجر    ىيت خلف النيب صل   صل 

  .وكان حيين رجل منا ظهره حىت يستتم ساجدا]. 16 و 15اآلية / التكوير/81[
عن األعمش، عن عبيـد بـن       حدثنا أبو معاوية ووكيع     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 476 (- 202

  :احلسن، عن ابن أيب أوىف؛ قال
ـ  ! مسع اهللا ملن محده اللهم    "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا رفع ظهره من الركوع قال                 كربنا ل

  ".وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء األرض. احلمد
حدثنا شعبة عن عبيد بن     . ثنا حممد بن جعفر   حد: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 476 (- 203

  :احلسن؛ قال
لـك   ربنا! اللهم"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو ذا الدعاء           : مسعت عبداهللا بن أيب أوىف قال      

  ".وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء األرض. احلمد
حدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : ن املثىن قال اب . حدثين حممد بن املثىن وابن بشار     ) 476 (- 204

  :القعن جمزاة بن زاهر؛ 
مـلء  . لك احلمد ! اللهم"مسعت عبداهللا بن أيب أوىف حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقول                 

 طهرين! اللهم. طهرين بالثلج والربد واملاء البارد    ! اللهم. وملء ما شئت من شيء بعد     . السماء وملء األرض  
  ".من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ

        باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوعباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوعباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوعباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) ) ) ) 40 ( ( ( (
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. حدثنا يزيد بـن هـارون  . ح قال وحدثين زهري بن حرب. حدثنا أيب. دثنا عبيداهللا بن معاذح (476)
  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد

  ".من الدنس"ويف رواية يزيد ". كما ينقى الثوب األبيض من الدرن" رواية معاذ يف
حدثنا سـعيد   . لدمشقياأخربنا مروان بن حممد     . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 477 (- 205

  :بن عبدالعزيز عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري؛ قال
مـلء الـسماوات    . ربنا لك احلمد  "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال               

ال مانع ! للهما: وكلنا لك عبد. أحق ما قال العبد. أهل الثناء واد. يء بعدوملء ما شئت من ش  . واألرض
  ".وال ينفع ذا اجلد منك اجلد. وال معطي ملا منعت. ملا أعطيت
أخربنا هشام بن حسان عن قـيس  . حدثنا هشيم بن بشري. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 478 (- 206

  :قال.  صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا رفع رأسه من الركوعبن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النيب
أهـل  . وملء ما شئت من شيء بعد     . رض، وما بينهما  ألملء السماوات وملء ا   . ربنا لك احلمد  ! اللهم "

  ".وال ينفع ذا اجلد منك اجلد. وال معطي ملا منعت. ال مانع ملا أعطيت. الثناء واد
حدثنا قيس بن سعد عن عطاء، عن ابـن         .  حدثنا هشام بن حسان    .حدثنا حفص . حدثنا ابن منري  ) 478(

  .ومل يذكر ما بعده" وملء ما شئت من شيء بعد"إىل قوله . عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سـفيان   : قالوا. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 479 (- 207

  :بن عباس؛ قالاأخربين سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبداهللا بن معبد، عن أبيه، عن . بن عيينة
إنـه مل  ! أيها الناس"فقال . كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أيب بكر     

أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعـا أو         . أو ترى له  . يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم        
فقمن أن يـستجاب    . ا السجود فاجتهدوا يف الدعاء    موأ. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل      . ساجدا

  ".لكم

        باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجودباب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجودباب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجودباب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود) ) ) ) 41 ( ( ( (
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حدثنا إمساعيـل بـن     . حدثنا حيىي بن أيوب   . حدثنا سفيان عن سليمان   : ركقال أبو ب  ) 479 (- 208
حيم، عن إبراهيم بن عبداهللا بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن عبداهللا بن عباس؛ أخربين سليمان بن س. جعفر
  : قال

 له! اللهم"فقال  . ورأسه معصوب يف مرضه الذي مات فيه      . كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الستر        
مث ذكر مبثـل    " يراها العبد الصاحل أو ترى له     . إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا       "ثالث مرات   " بلغت؟

  .حديث سفيان
: أخربنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب؛ قـال         : حدثين أبو الطاهر وحرملة قاال    ) 480 (- 209

  :  بن أيب طالب قاليحدثين إبراهيم بن عبداهللا بن حنني؛ أن أباه حدثه؛ أنه مسع عل
  .اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اقرأ راكعا أو ساجدا 

حدثين ). يعين ابن كثري(حدثنا أبو أسامة عن الوليد . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء) 480 (- 210
لى اهللا عليه وسلم صاين رسول اهللا : إبراهيم بن عبداهللا ابن حنني عن أبيه؛ أنه مسع علي بن أيب طالب يقول    

  . عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد
أخربين زيد بن   . أخربنا حممد بن جعفر   . أخربنا ابن أيب مرمي   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 480(-211

اين رسول اهللا صلى اهللا     : أسلم عن إبراهيم بن عبداهللا بن حنني، عن أبيه، عن علي بن أيب طالب؛ أنه قال               
  .اكم: وال أقول.  القراءة يف الركوع والسجودنعليه وسلم ع

. حدثنا داود بن قيس   . أخربنا أبو عامر العقدي   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وإسحاق    ) 480 (- 212
  :حدثين إبراهيم بن عبداهللا بن حنني عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي؛ قال

  .اين حيب صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا 
ح وحدثين عيسى بـن محـاد       . قرأت على مالك عن نافع    : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 480 (- 213
. حدثنا ابن أيب فـديك    . وحدثين هارون بن عبداهللا   : ح قال .  أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب       .املصري

ح وحدثين . عن ابن عجالن  )  القطان ووه(حدثنا حيىي   . وحدثنا املقدمي : ح قال . حدثنا الضحاك بن عثمان   
 بن أيوب وقتيبـة     وحدثنا حيىي : ح قال . حدثين أسامة ابن زيد   . حدثنا ابن وهب  . هارون بن سعيد األيلي   

وحدثين هنـاد  : ح قال) وهو ابن عمرو(أخربين حممد ) يعنون ابن جعفر(حدثنا إمساعيل   : قالوا. وابن حجر 
كل هؤالء عن إبراهيم بن عبداهللا بن حنني، عن أبيه، عـن            . حدثنا عبدة عن حممد بن إسحاق     . بن السري 
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كلهم . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) عليعن ابن عباس عن     : إال الضحاك وابن عجالن فإما زادا     (علي  
  : قالوا

كما ذكر الزهري وزيد    . ومل يذكروا يف روايتهم النهي عنها يف السجود       . اين عن قراءة القرآن وأنا راكع      
  .أسلم والوليد بن كثري وداود بن قيس بن
در، عن عبداهللا بـن     وحدثناه قتيبة عن حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن حممد بن املنك             ) 480(

  .حنني، عن علي، ومل يذكر يف السجود
حدثنا شعبة عن أيب بكر بن حفـص،        . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثين عمرو بن علي   ) 481 (- 214

  :حنني، عن ابن عباس؛ أنه قال عن عبداهللا بن

  . ال يذكر يف اإلسناد عليا. يت أن أقرأ وأنا راكع 
حدثنا عبداهللا بن وهب عن عمرو      : قاال. وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد      ) 482 (- 215

 أبا صاحل ذكوان حيدث عن أيب هريرة؛ أن         عبن احلارث، عن عمارة بن غزية، عن مسي موىل أيب بكر؛ أنه مس            
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "
أخربين حيـىي بـن     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 483 (- 216

ل اهللا صـلى اهللا     وأيوب عن عمارة بن غزية، عن مسي موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ أن رس                 
  :عليه وسلم كان يقول يف سجوده

  ".وعالنيته وسره. وأوله وآخره.  وجلهدقه. اهلم اغفر يل ذنيب كله "
حدثنا جرير عن منصور، عن أيب : قال زهري. دثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيمح (484) - 217

  :قالت. الضحى، عن مسروق، عن عائشة
  :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده 

  .يتأول القرآن" اغفر يل! اللهم. ربنا وحبمدك! سبحانك اللهم "

        السجودالسجودالسجودالسجودباب ما يقال يف الركوع وباب ما يقال يف الركوع وباب ما يقال يف الركوع وباب ما يقال يف الركوع و) ) ) ) 42 ( ( ( (
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حدثنا معاوية عن األعمش، عن مـسلم؛  :  كريب قاالوحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأب    ) 484 (- 218
  :عن مسروق، عن عائشة؛ قالت

أستغفرك وأتـوب   . سبحانك وحبمدك "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول، قبل أن ميوت               
ميت أجعلت يل عالمة يف " ما هذه الكلمات اليت أراك أحدثتها تقوهلا؟ قال    !يا رسول اهللا  : قالت قلت ". إليك

  .إىل آخر السورة" إذا جاء نصر اهللا والفتح. إذا رأيتها قلتها
حدثنا مفـضل عـن     . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثين حممد بن رافع   ) 484 (- 219

  : قالتاألعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة؛
أو قـال   . ر اهللا والفتح، يصلي صالة إال دعا      صإذا جاء ن  : ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم منذ نزل عليه          

  ".اغفر يل! اللهم. سبحانك ريب وحبمدك"فيها 
حدثنا داود عن عامر، عن مـسروق، عـن   . حدثين عبداألعلى . حدثين حممد بن املثىن   ) 484 (- 220

  :عائشة؛ قالت
  ". وأتوب إليهسبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا"هللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر من قول كان رسول ا 
خربين "فقال  " سبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليه؟      "أراك تكثر من قول     ! يا رسول اهللا  : الت فقلت ق

فقد . اهللا وأتوب إليه  سبحان اهللا وحبمده أستغفر     : فإذا رأيتها أكثرت من قول    . ريب أين سأرى عالمة يف أميت     
فسبح حبمد ربـك    . أيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا      رو. فتح مكة . إذا جاء نصر اهللا والفتح    . رأيتها

  ".واستغفره إنه كان توابا
أخربنـا ابـن    . حدثنا عبدالرزاق : وحدثين حسن بن علي احللواين وحممد بن رافع قاال        ) 485 (- 221
  :قال قلت لعطاء. جريج

ابـن أيب مليكـة عـن     فأخربين. أما سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت: ول أنت يف الركوع؟ قال  كيف تق  
فتحسست مث  . فظنت أنه ذهب إىل بعض نسائه     . افتقدت النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة       : عائشة؛ قالت 

إين لفي ! ميبأيب أنت وأ: فقلت" ال إله إال أنت. سبحانك وحبمدك"فإذا هو راكع أو ساجد يقول    . رجعت
  .شأن وإنك لفي آخر

حدثين عبيداهللا بن عمر عن حممد بـن        . امةسحدثنا أبو أ  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 486 (- 222
  :حيىي بن حبان، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن عائشة؛ قالت
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يه وهـو يف    فوقعت يدي على بطن قدم    . فالتمسته. فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الفراش          
وأعوذ بك  . ن عقوبتك مومبعافاتك  . أعوذ برضاك من سخطك   ! اللهم"وهو يقول   . ومها منصوبتان . املسجد

  ".أنت كما أثنيت على نفسك. ال أحصى ثناء عليك. منك
حدثنا سعيد بن عروبة، عن     . حدثنا حممد بن بشر العبدي    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 487(- 223

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف          أبداهللا بن الشخري؛ أن عائشة نبأته؛       قتادة، عن مطرف بن ع    
  ".رب املالئكة والروح. سبوح قدوس"ركوعه وسجوده 

مسعت مطرف  : قال. أخربين قتادة . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 487 (- 224
 هشام عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا            وحدثين:  قال أبو داود   ؛بن عبداهللا بن الشخري   

  .عليه وسلم، ذا احلديث
حـدثين  : مسعت األوزاعي قـال   : قال. حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثين زهري بن حرب   ) 488 (- 225

  :قال. طلحة اليعمري حدثين معدان بن أيب. الوليد بن هشام املعيطي
أو قال  . أخربين بعمل أعمله يدخلين اهللا به اجلنة      : فقلت. لقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

سألت عن ذلك رسول اهللا     : مث سألته الثالثة فقال   . مث سألته فسكت  . فسكت. بأحب األعمال إىل اهللا   : قلت
.  سجدة إال رفعك اهللا ا درجـة       فإنك ال تسجد هللا   .  هللا دعليك بكثرة السجو  "فقال  . صلى اهللا عليه وسلم   

  .فقال يل مثل ما قال يل ثوبان. مث لقيت أبا الدرداء فسألته: قال معدان". وحط عنك ا خطيئة
: قـال . مسعت األوزاعي : قال. حدثنا هقل بن زياد   . حدثنا احلكم بن موسى أبو صاحل     ) 489 (- 226

  :ة بن كعب األسلمي؛ قالحدثين ربيع. أبو سلمة حدثين. حدثين حيىي بن أيب كثري
أسـألك  : فقلت" سل"فقال يل   . فأتيته بوضوئه وحاجته  . كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".فأعين على نفسك بكثرة السجود"قال . هو ذاك: قلت" أو غري ذلك؟"قال . مرافقتك يف اجلنة

        باب فضل السجود واحلث عليهباب فضل السجود واحلث عليهباب فضل السجود واحلث عليهباب فضل السجود واحلث عليه) ) ) ) 43 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-245 

حـدثنا  : وقال أبو الربيع  . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع الزهراين        ) 490( - 227
  :عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال) محاد بن زيد

  .هوى أن يكف شعرة وثياب. أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يسجد على سبعة 
الكفـني والـركبتني    . وى أن يكف شعره وثيابـه     . على سبعة أعظم  : ل أبو الربيع  وقا. ذا حديث حيىي  ه

  .والقدمني واجلبهة
حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار،      ) وهو ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار   ) 490 (- 228

  :عن طاوس، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه سلم قال
  ".وال أكف ثوبا وال شعرا. ظمأمرت أن أسجد على سبعة أع "

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبـاس؛             . حدثنا عمرو الناقد  ) 490 (- 229
  .وى أن يكفت الشعر والثياب. أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يسجد على سبع

 بن طاوس عن طاوس،     حدثنا عبداهللا . حدثنا وهيب . ا ز نحدث. حدثنا حممد بن حامت   ) 490 (- 230
  :عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وال . واليدين والرجلني وأطراف القدمني   ) وأشار بيده على أنفه   (اجلبهة  . أمرت أن أسجد على سبعة أعظم      
  ".نكفت الثياب وال الشعر

عن عبداهللا بن طـاوس،     حدثين ابن جريج    . عبداهللا بن وهب   أخربنا. حدثنا أبو الطاهر  ) 490 (- 231
  :عن أبيه، عن عبداهللا ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اجلبهة واألنف، واليدين والركبتني والقدمني. وال أكفت الشعر وال الثياب. أمرت أن أسجد على سبع 
 إبراهيم، عن عامر    عن ابن اهلاد، عن حممد بن     ) ن مضر بوهو ا (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 491(

  :بن سعد، عن العباس بن عبداملطلب؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف "

ا عمرو بن احلارث؛ أن     نأخرب. أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا عمرو بن سواد العامري    ) 492 (- 232
. ؛ أن كريبا موىل ابن عباس حدثه عن عبداهللا بن عباس؛ أنه رأى عبداهللا بن احلـارث يـصلي                  بكريا حدثه 

         يف الصالة يف الصالة يف الصالة يف الصالةعر والثوب وعقص الرأسعر والثوب وعقص الرأسعر والثوب وعقص الرأسعر والثوب وعقص الرأسششششباب أعضاء السجود والنهي عن كف الباب أعضاء السجود والنهي عن كف الباب أعضاء السجود والنهي عن كف الباب أعضاء السجود والنهي عن كف ال) ) ) ) 44 ( ( ( (
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: مالك ورأسي؟ فقال  : فلما انصرف أقبل إىل ابن عباس، فقال      . فقام فجعل حيله  . ورأسه معقوص من ورائه   

  ".إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إمنا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
  :حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 493 (- 233

  ". ذراعيه انبساط الكلبمأحدكوال يبسط . اعتدلوا يف السجود"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
. ح قال وحدثنيه حيىي بن حبيـب . حدثنا حممد بن جعفر  : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 493 (

وال يتبسط أحدكم   "ويف حديث ابن جعفر     . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   : قاال) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   
  ".ذراعيه انبساط الكلب

  :أخربنا عبيداهللا بن إياد عن إياد، عن الرباء؛ قال: قال.  حيىي بن حيىيحدثنا) 494 (- 234

  ".إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
عن جعفر بن ربيعة عن األعرج عن       ) وهو ابن مضر  (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 495 (- 235

 وعبداهللا بن مالك ابن حبينة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا صلى فرج بني يديه، حـىت يبـد                     
  .بياض إبطيه
أخربنا عمرو بن احلارث والليث بـن       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا عمرو بن سواد   ) 495 (- 236

  : ويف رواية عمرو بن احلارث. بيعة، ذا اإلسنادركالمها عن جعفر ابن . سعد
ويف رواية الليث؛ . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد، جينح يف سجوده، حىت يرى وضح إبطيه              

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد، فرج يديه عن إبطيه، حىت إين ألرى بياض إبطيهأن ر

باب االعتدال يف السجود، ووضع الكفني على األرض، ورفع املرفقني عن اجلنبني، باب االعتدال يف السجود، ووضع الكفني على األرض، ورفع املرفقني عن اجلنبني، باب االعتدال يف السجود، ووضع الكفني على األرض، ورفع املرفقني عن اجلنبني، باب االعتدال يف السجود، ووضع الكفني على األرض، ورفع املرفقني عن اجلنبني، ) ) ) ) 45 ( ( ( (
        ورفع البطن عن الفخذين يف السجودورفع البطن عن الفخذين يف السجودورفع البطن عن الفخذين يف السجودورفع البطن عن الفخذين يف السجود

وصفة الركوع واالعتدال منه، وصفة الركوع واالعتدال منه، وصفة الركوع واالعتدال منه، وصفة الركوع واالعتدال منه، . . . . باب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم بهباب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم بهباب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم بهباب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم به) ) ) ) 46 ( ( ( (
وصفة اجللوس بني وصفة اجللوس بني وصفة اجللوس بني وصفة اجللوس بني . . . . عتني من الرباعيةعتني من الرباعيةعتني من الرباعيةعتني من الرباعيةتشهد بعد كل ركتشهد بعد كل ركتشهد بعد كل ركتشهد بعد كل ركللللواواواوا. . . . والسجود واالعتدال منهوالسجود واالعتدال منهوالسجود واالعتدال منهوالسجود واالعتدال منه

        السجدتني، ويف التشهد األولالسجدتني، ويف التشهد األولالسجدتني، ويف التشهد األولالسجدتني، ويف التشهد األول
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أخربنا سفيان بن عيينة    : قال حيىي . مجيعا عن سفيان  . حدثنا حيىي بن حيىي وابن أيب عمر      ) 496 (- 237
  : قالت:  يزيد بن األصم، عن ميمونةهعن عبيداهللا بن عبداهللا بن األصم، عن عم

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد، لو شاءت مة أن متر بني يديه ملرتكان  
حـدثنا  : قـال . أخربنا مروان بن معاوية الفزاري    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 497 (- 238

عبيداهللا بن عبداهللا بن األصم عن يزيد بن األصم؛ أنه أخربه عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم؛                    
  :تقال
. ائـه رحىت يرى وضح إبطيه من و) يعين جنح(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه           

  .وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وإسـحاق بـن إبـراهيم                 ) 497 (- 239

حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بـن        )  حدثنا وكيع  :وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ لعمرو (
  :األصم، عن ميمونة بنت احلارث؛ قالت

يعـين  : قال وكيع . اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد، جاىف حىت يرى من خلفه وضح إبطيه              كان رسول  
  .بياضهما
ح .  املعلـم  عن حسني ) يعين األمحر (حدثنا أبو خالد    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 498 (- 240

 املعلم عن بـديل     حدثنا حسني . أخربنا عيسى بن يونس   : قال) واللفظ له (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم     : قال
  :بن ميسرة، عن أيب اجلوزاء، عن عائشة؛ قالت

وكان إذا  . والقراءة، باحلمد هللا رب العاملني    . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة، بالتكبري          
وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي        . ولكن بني ذلك  . يشخص رأسه ومل يصوبه   ركع مل   

وكان يقول، يف كـل ركعـتني،       . كان إذا رفع رأسه من السجدة مل يسجد حىت يستوي جالسا          و. قائما
وينهى أن يفرش   . وكان ينهى عن عقبة الشيطان    . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن      . التحية

  .وكان خيتم الصالة بالتسليم. الرجل ذراعيه افتراش السبع
  .ن ينهى عن عقب الشيطاناوك: يف رواية ابن منري عن أيب خالدو
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وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة         وحدثنا حيىي بن حيىي     ) 499 (- 241
  :اك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه؛ قالعن مس) حدثنا أبو األحوص: اآلخران

وال يبال مـن    . إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل        "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".مر وراء ذلك

وقال ابن  . أخربنا: إسحاق: قال(وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم          ) 499 (- 242
  :عن مساك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه؛ قال) د الطنافسيحدثنا عمر بن عبي: منري
مثل مؤخرة الرحل "فقال . فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. انكنا نصلي والدواب متر بني أيدي  

  ".فال يضره من مر بني يديه"وقال ابن منري ". مث ال يضره ما مر بني يديه. تكون بني يدي أحدكم
أخربنا سعيد بن أيب أيـوب عـن أيب         . حدثنا عبداهللا بن يزيد   . حدثنا زهري بن حرب   ) 500 (- 243

  :، عن عائشة؛ أا قالتةاألسود، عن عرو
  ".مثل مؤخرة الرحل"سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ستره املصلي؟ فقال  

نا حيوة عن أيب األسـود      أخرب. حدثنا عبداهللا بن يزيد   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 500 (- 244
لم سئل، يف غزوة تبوك، عـن  سحممد بن عبدالرمحن، عن عروة، عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و            

  ".كمؤخرة الرحل"سترة املصلي؟ فقال 
. حدثنا أيب) واللفظ له(ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 501 (- 245

داهللا عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيـد، أمـر            حدثنا عبي 
  .فمن مث اختذها األمراء. وكان يفعل ذلك يف السفر. والناس وراءه. فيصلي إليها. ربة فتوضع بني يديهباحل

حدثنا عبيداهللا عـن    . حدثنا حممد بن بشر   : قاال.  أيب شيبة وابن منري    نحدثنا أبو بكر ب   ) 501 (- 246
زاد . العرتة ويصلي إليها  ) يغرز: وقال أبو بكر  (نافع، عن ابن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يركز             

  .وهي احلربة: قال عبيداهللا: ابن أيب شيبة
حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيداهللا بن نافع، عن ابن عمر؛ أن            . حدثنا أمحد بن حنبل   ) 502 (- 247
  .صلى اهللا عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليهاالنيب 

        باب سترة املصلىباب سترة املصلىباب سترة املصلىباب سترة املصلى) ) ) ) 47 ( ( ( (
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حدثنا أبو خالد األمحر عن عبيداهللا، عـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 502 (- 248
  .نافع، عن ابن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إىل راحلته

  .ى إىل بعري عليه وسلم صلهللاإن النيب صلى ا: قال ابن منريو
حـدثنا  :قـال زهـري   . مجيعا عن وكيع  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 503 (- 249
  :حدثنا عون بن أيب جحيفة عن أبيه ؛ قال.حدثنا سفيان.وكيع

فمن .قال فخرج بالل بوضوئه   .  محراء من أدم   هيف قبة ل  .وهو باألبطح . أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة       
قال فتوضأ  . كأين أنظر إىل بياض ساقيه    . قال فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه حلة محراء         . حنائل وناض 
حي على الـصالة حـي علـى        : يقول) ميينا ومشاال : يقول(قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا       . وأذن بالل 

مث صلى  . ال مينع . كلبمير بني يديه احلمار وال    . فتقدم فصلى الظهر ركعتني   . قال مث ركزت له عرتة    . الفالح
  .مث مل يزل يصلي ركعتني حىت رجع إىل املدينة. العصر ركعتني

 حـدثنا عـون بـن أيب      . حدثنا عمر بن أيب زائدة    . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 503 (- 250
. ورأيت بالال أخرج وضـوءا    . جحيفة؛ أن أباه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة محراء من أدم              

ومن مل يصب منه أخذ من بلـل يـد          . فمن أصاب منه شيئا متسح به     . رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء    ف
. وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حلة محراء مشمرا          . مث رأيت بالال أخرج عرتة فركزها     . صاحبه

  .ورأيت الناس والدواب ميرون بني يدي العرتة. فصلى إىل العرتة بالناس ركعتني
أخربنـا أبـو   . أخربنا جعفر بن عون: قاال. ن محيدبحدثين إسحاق بن منصور وعبد ) 503) - 251

. حدثنا مالك بن مغول   : قال. حدثنا حسني بن علي عن زائدة     . ح قال وحدثين القاسم بن زكرياء     . عميس
ر بن أيب   كالمها عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحو حديث سفيان وعم                 

فلما كان باهلاجرة خـرج بـالل فنـادى         : ويف حديث مالك ابن مغول    . يزيد بعضهم على بعض   . زائدة
  .بالصالة
حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 503 (- 252

  :شعبة عن احلكم؛ قال
. فتوضأ فصلى ركعتني  . عليه وسلم باهلاجرة إىل البطحاء    رج رسول اهللا صلى اهللا      خ: مسعت أبا جحيفة قال    

وكان مير من ورائها املرأة     : وزاد فيه عون عن أبيه أيب جحيفة      : قال شعبة . وبني يديه عرتة  . والعصر ركعتني 
  .واحلمار
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ـ حـدثنا  . حدثنا ابـن مهـدي  : قاال. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن حامت ) 503 (- 253 عبة ش
  : وزاد يف حديث احلكم. مثلهباإلسنادين مجيعا، 

  .فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن           : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 504 (- 254

  :ابن عباس؛ قال
نـاس  هللا عليه وسلم يصلي بال    اورسول اهللا صلى    . وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم    . أقبلت راكبا على أتان    

  .فلم ينكر ذلك علي أحد. ودخلت يف الصف. فأرسلت األتان ترتع. فرتلت. فمررت بني يدي الصف. مبىن
أخربين عبيداهللا . أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربنا ابن وهب . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 504 (- 255

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ور. بن عبداهللا بن عتبة؛ أن عبداهللا بن عباس أخربه؛ أنه أقبل يسري على محار             
. مث نـزل عنـه    . قال فسار احلمار بني يدي بعض الصف      . لي بالناس صي. قائم يصلي مبىن، يف حجة الوداع     

  .فصف مع الناس
حدثنا حيىي بن حيىي، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة، عن الزهـري،               ) 504 (- 256

  . عليه وسلم يصلي بعرفةوالنيب صلى اهللا : قال. ذا اإلسناد
أخربنـا معمـر عـن      . أخربنا عبدالرزاق : قاال.  محيد نحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد ب     ) 504)-257

  .يف حجة الوداع أو يوم الفتح: وقال. ومل يذكر فيه مىن وال عرفة.الزهري، ذا  اإلسناد
قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عبدالرمحن بـن أيب            : ىي قال حدثنا حيىي بن حي   ) 505 (- 258
  :عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال سعيد

فإمنـا هـو    . فإن أىب فليقاتلـه   . وليدرأه ما استطاع  . إذا كان أحدكم يصلى فال يدع أحدا مير بني يديه          "
  ".شيطان
  :قال) يعين محيدا(حدثنا ابن هالل . دثنا سليمان بن املغريةح. خحدثنا شيبان بن فرو) 505 (- 259

أنا أحدثك ما مسعت من أيب سعيد، ورأيت        : إذ قال أبو صاحل السمان    . بينما أنا وصاحب يل نتذاكر حديثا      
إذ جاء رجل شاب من بـين       . بينما أنا مع أيب سعيد يصلي يوم اجلمعة إىل شيء يستره من الناس            : قال. منه

        باب منع املار بني يدي املصلي باب منع املار بني يدي املصلي باب منع املار بني يدي املصلي باب منع املار بني يدي املصلي ) ) ) ) 48 ( ( ( (
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فـدفع  . فعاد. فنظر فلم جيد مساغا إال بني يدي أيب سعيد     . فدفع يف حنره  . أراد أن جيتاز بني يديه    . طيأيب مع 
. فدخل على مروان  . مث زاحم الناس، فخرج   . فنال من أيب سعيد   . فمثل قائما . يف حنره أشد من الدفعة األوىل     

. بن أخيك؟ جاء يـشكوك    مالك وال : فقال له مروان  . قال ودخل أبو سعيد على مروان     . فشكا إليه ما لقي   
إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس،        "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : فقال أبو سعيد  

  ".فإمنا هو شيطان. فإن أىب فليقاتله. فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، فليدفع يف حنره
حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن حدثنا : قاال. دثين هارون بن عبداهللا وحممد بن رافعح (506) - 260

  :الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".فإن معه القرين. فإن أيب فليقاتله. إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه "
حدثنا صـدقة   . حدثنا الضحاك بن عثمان   . ي  أخربنا  أبو بكر احلنف    . حدثين إسحاق بن إبراهيم   ) 506 (

  .ى اهللا عليه وسلم قال، مبثلهلإن رسول اهللا ص: مسعت ابن عمر يقول: بن يسار؛ قال
قرأت على مالك عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد؛ أن زيد بن             :حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 507(-261

  :يسأله. خالد اجلهين أرسله إىل أيب جهيم
قال رسول اهللا صلى   : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املار بني يدي املصلي؟ قال أبو جهيم             ماذا مسع من رس    

  ".لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه"اهللا عليه وسلم 
  .أربعني يوما، أو شهرا، أو سنة؟: قال. ال أدري: ال أبو النضرق

حدثنا وكيع عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن بسر         . دثنا عبداهللا بن هاشم بن حيان العبدي      ح) 507 (
  :بن سعيد؛ أن زيد بن خالد اجلهين أرسل إىل أيب جهيم األنصاري

  .ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول؟ فذكر مبعىن حديث مالك 
حدثين أيب عن سهل بن سعد . حدثنا ابن أيب حازم. قوب بن إبراهيم الدورقيحدثين يع) 508 (- 262

  :الساعدي؛ قال
  .كان بني مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني اجلدار ممر الشاة 

        باب دنو املصلي من السترةباب دنو املصلي من السترةباب دنو املصلي من السترةباب دنو املصلي من السترة) ) ) ) 49) 
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. أخربنـا : قال إسحاق) (واللفظ البن املثىن(حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن    ) 509 (- 263
؛ أنـه   )وهو ابن األكوع  (عن سلمة   ) يعين ابن أيب عبيد   (عن يزيد   )  حدثنا محاد بن مسعدة    :وقال ابن املثىن  

وذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتحرى ذلك           . كان يتحرى موضع مكان املصحف يسبح فيه      
  .وكان بني املنرب والقبلة قدر ممر الشاة. املكان
كان سلمة يتحرى الصالة   : يزيد أخربنا، قال  : قال. مكيحدثنا  . حدثناه حممد بن املثىن   ) 509 (- 264

: قـال . أراك تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة     ! يا أبا مسلم  : فقلت له . عند األسطوانة اليت عند املصحف    

  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى الصالة عندها
. ح قال وحدثين زهري بن حرب     . ثنا إمساعيل بن علية   دح.  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 510 (- 265

قـال  : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن يونس، عن محيد بن هالل، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر؛ قال                 
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مثل آخـرة    ه بني يدي  فإذا مل يكن  . إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل             "
ما بال الكلـب األسـود مـن    ! يا أبا ذر: قلت". الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة والكلب األسود  

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سـألتين          ! يا ابن أخي  : الكلب األمحر من الكلب األصفر؟ قال     
  ".الكلب األسود شيطان"فقال 

. ح قال وحدثنا حممد بن املثىن وابـن بـشار        . حدثنا سليمان بن املغرية   . خحدثنا شيبان بن فرو   ) 510 (
. أخربنا وهب بـن جريـر     . ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم     . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال

ح قال . مسعت سلم بن أيب الذيال   : قال. أخربنا املعتمر بن سليمان   . نا إسحاق أيضا  ثح قال وحد  . حدثنا أيب 
. كل هؤالء عن محيد بـن هـالل  . حدثنا زياد البكائي عن عاصم األحول   . ثين يوسف بن محاد املعين    وحد

  .كنحو حديثه. بإسناد يونس
حدثنا ) وهو ابن زياد(احد  وحدثنا عبدال . أخربنا املخزومي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 511 (- 266

  :أيب هريرة؛ قالحدثنا يزيد بن األصم عن . عبيداهللا بن عبداهللا ابن األصم
  ".ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

        باب قدر ما يستر املصليباب قدر ما يستر املصليباب قدر ما يستر املصليباب قدر ما يستر املصلي) ) ) ) 50 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بـن    : قالوا. ر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب        كحدثنا أبو ب  ) 512 (- 267  
وأنا معترضة  . ن عروة، عن عائشة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي من الليل             عيينة عن الزهري، ع   

  .كاعتراض اجلنازة. بينه وبني القبلة
  :بيه، عن عائشة؛ قالتأحدثنا وكيع عن هشام، عن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 512 (- 268

فـإذا أراد أن    . ا معترضة بينه وبني القبلة    وأن. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالته من الليل، كلها           
  .يوتر أيقظين فأوترت

حدثنا شعبة عن أيب بكر بن حفـص،        . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثين عمرو بن علي   ) 512 (- 269
  :ةشقالت عائ: عن عروة بن الزبري؛ قال

يتين بني يدي رسـول اهللا      لقد رأ ! إن املرأة لدابة سوء   : فقالت. املرأة واحلمار : ما يقطع الصالة؟ قال فقلنا     
  .صلى اهللا عليه وسلم معترضة، كاعتراض اجلنازة، وهو يصلي

ح قال وحـدثنا    . حدثنا حفص بن غياث   : قاال. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد األشج     ) 512 (- 270
  .حدثين إبراهيم عن األسود، عن عائشة. حدثنا األعمش. حدثنا أيب) واللفظ له( غياث نعمر بن حفص ب

  : األعمشالق
فقالـت  . الكلب واحلمار واملـرأة   . وذكر عندها ما يقطع الصالة    . وحدثين مسلم عن مسروق عن عائشة      

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وإين علـى            ! واهللا. قد شبهتمونا باحلمري والكالب   : عائشة
فأوذي رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        فأكره أن أجلس    . فتبدو يل احلاجة  . بينه وبني القبلة مضطجعة   . السرير
  .فأنسل من عند رجليه. وسلم
أخربنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عـن          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 512 (- 271
فيجيء رسول اهللا صـلى اهللا      . لقد رأيتين مضطجعة على السرير    . عدلتمونا بالكالب واحلمر  : قالت عائشة؛

  .حىت أنسل من حلايف. فأنسل من قبل رجلي السرير. فأكره أن أسنحه. فيصلي. عليه وسلم فيتوسط السرير
قرأت على مالك عن أيب النـضر، عـن أيب سـلمة بـن              : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 512 (- 272

  :عبدالرمحن، عن عائشة؛ قالت

        باب االعتراض بني يدي املصلي باب االعتراض بني يدي املصلي باب االعتراض بني يدي املصلي باب االعتراض بني يدي املصلي ) ) ) ) 51  (  (  (  (
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.  فقبضت رجلي  فإذا سجد غمزين  . ورجالي يف قبلته  . كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .ها مصابيحيقالت، والبيوت يومئذ ليس ف. وإذا قام بسطتهما

. وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة      : ح قال . أخربنا خالد بن عبداهللا   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 513 (- 273
 حدثتين ميمونـة زوج الـنيب     : مجيعا عن الشيباين، عن عبداهللا بن شداد بن اهلاد قال         . حدثنا عباد بن العوام   

  :لم؛ قالتسكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: صلى اهللا عليه وسلم؛ قالت
  .ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد. وأنا حائض. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه 

حدثنا طلحة بن   . حدثنا وكيع : قال زهري . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن جرب        ) 514 (- 274
  :مسعته عن عائشة؛ قالت: قال. اهللا بن عبداهللاحيىي عن عبيد

وعليه بعـضه إىل    . وعلى مرط . وأنا حائض . ى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إىل جنبه         لكان النيب ص   

  .جنبه
ن املسيب، عن   قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد ب        : ىي قال حدثنا حيىي بن حي   ) 515 (- 275

أو لكلكـم  "أيب هريرة؛ أن سائال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف الثواب الواحد؟ فقال   
  ".ثوبان؟

ح قال وحدثين عبدامللك بن شعيب بن       . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 515 (
 شهاب، عن سعيد بن املسيب      نكالمها عن اب  . دحدثين عقيل بن خال   : قال. وحدثين أيب عن جدي   . الليث

  .وأيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب،      : قال عمرو . حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 515 (- 276

  :عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة؛ قال
  ".أو كلكم جيد ثوبني؟"ي أحدنا يف ثوب واحد؟ فقال لأيص:  وسلم فقالنادى رجل النيب صلى اهللا عليه 

قـال  . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 516 (- 277
  : حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: زهري

  ".ب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيءولي أحدكم يف الثال يص "

        باب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسهباب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسهباب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسهباب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه) ) ) ) 52 ( ( ( (
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حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن عمر بن أيب سلمة       . حدثنا أبو كريب  ) 517 (- 278
  :أخربه؛ قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد مشتمال به، يف بيت أم سلمة، واضعا طرفيـه                     
  .على عاتقيه

حدثنا هشام بن عروة، ـذا      : قال. هيم عن وكيع  احدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبر        ) 517( 
  :غري أنه قال. اإلسناد

  .مشتمال: ومل يقل. متوشحا 
أخربنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بـن           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 517 (- 279

  :أيب سلمة؛ قال
  . قد خالف بني طرفيه، صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف بيت أم سلمة يف ثوبرأيت رسول اهللا 

حدثنا الليث عن حيىي بن سعيد عـن أيب         : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن محاد      ) 517 (- 280
  :سهل بن حنيف، عن عمر بن أيب سلمة؛ قال

زاد عيسى بن محاد    . الفا بني طرفيه  ملتحفا، خم . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد           
  .على منكبيه: يف روايته، قال

  : حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر؛ قال. حدثنا وكيع. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 518 (- 281
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد، متوشحا به 

ح قال وحدثنا حممـد بـن       . حدثنا سفيان .  حدثنا أيب  .حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 518 (- 282
  .مجيعا ذا اإلسناد. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان. املثىن

  .دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف حديث ابن منري قالو
أخربين عمرو؛ أن أبا الزبري املكي حدثه؛ أنه        . حدثنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 518 (- 283

إنه رأى رسول اهللا صـلى اهللا       : وقال جابر . ثيابه  جابر بن عبداهللا يصلي يف ثوب، متوشحا به، وعنده         رأى
  .عليه وسلم يصنع ذلك

. حدثين عيسى بن يونس   : واللفظ لعمرو قال  (حدثين عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم       ) 519 (- 284
؛ أنه دخل على النيب صـلى اهللا عليـه          حدثين أبو سعيد اخلدري   . حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر      

  .ورأيته يصلي يف ثوب واحد، متوشحا به: قال. أيته يصلي على حصري يسجد عليهرف: قال. وسلم
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ح قـال وحدثنيـه     . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 519 (- 285
واضـعا  : ويف رواية أيب كريب   . ذا اإلسناد كالمها عن األعمش،    . حدثنا علي بن مسهر   . سويد بن سعيد  

  .متوشحا به: ورواية أيب بكر وسويد. لى عاتقيهعطرفيه 

        كتاب املساجد ومواضع الصالةكتاب املساجد ومواضع الصالةكتاب املساجد ومواضع الصالةكتاب املساجد ومواضع الصالة    ----    5
ح قال وحدثنا أبو بكر بن      . حدثنا األعمش . حدثنا عبدالواحد . حدثين أبو كامل اجلحدري   ) 520 (- 1

: ؛ قال ر األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذ         حدثنا أبو معاوية عن   : قاال. أيب شيبة وأبو كريب   
املـسجد  "مث أي؟ قال    : قلت" املسجد احلرام "أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال        ! يا رسول اهللا  : قلت

ويف حـديث أيب    ". وأينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد     . كم بينهما؟ قال أربعون سنة    : قلت" األقصى
  ".فإنه مسجد. الة فصلهمث حيثما أدركتك الص"كامل 
حدثنا األعمش عن إبراهيم بن يزيد      . أخربنا علي بن مسهر   . حدثين علي بن حجر السعدي    ) 520 (- 2

  :قال. التيمي
 ؟أتسجد يف الطريـق   ! يا أبت : فقلت له . فإذا قرأت السجدة سجد   . كنت أقرأ، على أيب، القرآن يف السدة       

 صلى اهللا عليه وسلم عن أول مسجد وضع يف األرض؟ قال            سألت رسول اهللا  : إين مسعت أبا ذر يقول    : قال
مث األرض لك   . أربعون عاما "كم بينهما؟ قال    : قلت" املسجد األقصى "مث أي؟ قال    : قلت" املسجد احلرام "

  ".فحيثما أدركتك الصالة فصل. مسجد
بـداهللا  أخربنا هشيم عن سيار، عن يزيد الفقري، عـن جـابر بـن ع             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 521 (- 3

  :األنصاري؛ قال
كان كل نيب يبعـث إىل قومـه        . عطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي     أ"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وجعلـت يل األرض طيبـة      . وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي      . خاصة، وبعثت إىل كل أمحر وأسود     
.  بالرعب بني يدي مـسرية شـهر       ونصرت. فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان      . طهورا ومسجدا 

  ".وأعطيت الشفاعة
أخربنا جـابر بـن     . حدثنا يزيد الفقري  . أخربنا سيار . حدثنا هشيم . و بكر بن أيب شيبة    بحدثنا أ ) 521(

  .فذكر حنوه. عبداهللا؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-257 

مالك األشجعي، عن ربعي، عن     حدثنا حممد بن فضيل عن أيب       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 522 (- 4
  :حذيفة؛ قال

وجعلت . جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة   : فضلنا على الناس بثالث   "هللا عليه وسلم    اقال رسول اهللا صلى      
  . وذكر خصلة أخرى". وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند املاء. لنا األرض كلها مسجدا

حدثين ربعـي بـن     . ابن أيب زائدة عن سعد بن طارق      أخربنا  . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 522(
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله:  قال؛حراش عن حذيفة

وهـو ابـن    (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 523 (- 5
  :ليه وسلم قالعن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا ع) جعفر

وجعلـت يل   . وأحلت يل الغنـائم   . ونصرت بالرعب  .أعطيت جوامع الكلم  : فضلت على األنبياء بست    "
  .وختم يب النبيون. وأرسلت إىل اخللق كافة. األرض طهورا ومسجدا

حدثين يونس عن ابن شهاب، عن سعيد       . أخربنا ابن وهب  : حدثين أبو الطاهر وحرملة قاال    ) 523 (- 6
  :، عن أيب هريرة؛ قالبن املسيب

أتيت مبفـاتيح    وبينا أنا نائم  . ونصرت بالرعب . بعثت جبوامع الكلم  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".خزائن األرض فوضعت بني يدي

  .فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنتم تنتثلوا: ال أبو هريرةق
أخربين سعيد بـن    . عن الزبيدي، عن الزهري    حربحدثنا حممد بن    . وحدثنا حاجب بن الوليد   ) 523 (

  :املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مثل حديث يونس 
أخربنا معمر عن الزهري، عن ابـن       . حدثنا عبدالرزاق : قاال. حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 523(

  .عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهاملسيب وأيب سلمة، 
أخربنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث، عـن أيب يـونس مـوىل أيب         . وحدثين أبو الطاهر  ) 523 (- 7

  :هريرة؛ أنه حدثه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
نائم أتيت مبفاتيح خزائن األرض، فوضعت       أناوبينما  . وأوتيت جوامع الكلم  . نصرت بالرعب على العدو    

  ".يف يدي
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هذا ما حدثنا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 523 (- 8
  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وامع الكلمجيت نصرت بالرعب وأوت 
أخربنا عبدالوارث  : قال حيىي . كالمها عن عبدالوارث  . حدثنا حيىي بن حيىي وشيبان بن فروخ      ) 524 (- 9

  حدثنا أنس بن مالك؛ . بن سعيد عن أيب التياح الضبعي
. يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف       . علو املدينة   يف فرتل. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة         

قال فكأين أنظر إىل    . فجاءوا متقلدين بسيوفهم  . مث إنه أرسل إىل مأل بين النجار      . فأقام فيهم أربع عشرة ليلة    
حىت ألقى بفنـاء أيب     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، ومأل بين النجار حوله              

مث . ويصلى يف مرابض الغنم   . ل فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصالة           قا. أيوب
: قالوا". ثامنوين حبائطكم هذا  ! يا بين النجار  "فقال  . قال فأرسل إىل مأل بين النجار فجاءوا      . إنه أمر باملسجد  

. ن فيه خنل وقبور املشركني وخـرب      كا: فكان فيه ما أقول   : قال أنس . ال نطلب مثنه إال إىل اهللا     ! واهللا. ال
قـال  . وباخلرب فـسويت  . وبقبور املشركني فنبشت  . فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنخل فقطع        

. قال فكانوا يرجتزون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم         . وجعلوا عضادتيه حجارة  . فصفوا النخل قبلة  
  :وهم يقولون

    فانصر األنصار واملهاجرة ةخرإنه ال خري إال خري اآل! للهما
ثين أبو التياح عن أنـس؛ أن  دح. حدثنا شعبة. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 524 (- 10

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي يف مرابض الغنم، قبل أن يبىن املسجد
  : قال. حدثنا شعبة عن أيب التياح) يعين ابن احلارث(حدثنا خالد . وحدثناه حيىي بن حيىي) 524(
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله: عت أنسا يقولمس 

        باب ابتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب ابتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب ابتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب ابتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 1 ( ( ( (
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حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عـازب؛           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 525 (- 11
: حىت نزلت اآلية اليت يف البقرة     . م إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا      صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسل      : قال
. فرتلت بعدما صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم       ] 144/ لبقرةا/2[} حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    و{

  .فولوا وجوههم قبل البيت. فحدثهم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من األنصار وهم يصلون
حدثنا حيىي بن   : قال ابن املثىن  . مجيعا عن حيىي  . د بن املثىن وأبو بكر بن خالد      حدثنا حمم ) 525 (-  12

  :مسعت الرباء يقول: حدثين أبو إسحاق؛ قال. سعيد  عن سفيان
مث صرفنا  .  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا                 اصلين 

  .حنو الكعبة
. حدثنا عبداهللا بن دينار عن ابن عمر      . حدثنا عبدالعزيز بن مسلم   . بان بن فروخ  حدثنا شي ) 526 (- 13

  : دينار، عن ابن عمر؛ قالنعن مالك بن أنس، عن عبداهللا ب) واللفظ له(ح وحدثنا قتيبة بن سعيد 
ـ          : بينما الناس يف صالة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال           ه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل علي

  .فاستداروا إىل الكعبة. وكانت وجوههم إىل الشام. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. الليلة
 حدثين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن           . حدثين سويد بن سعيد   ) 526 (- 14
  :وعن عبداهللا ابن دينار، عن ابن عمر؛ قال. عمر

  .مبثل حديث مالك. هم رجلإذ جاء. بينما الناس يف صالة الغداة 
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛ أن         . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 527 (- 15

  :فرتلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي حنو بيت املقدس
/ لبقـرة ا/2[} د نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام             ق {

أال إن القبلة   : فنادى. وقد صلوا ركعة  . فمر رجل من بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر         ] 144-اآلية
  .فمالوا كما هم حنو القبلة. قد حولت

        باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبةباب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبةباب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبةباب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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أخربين أيب عن عائشة؛ أن     . حدثنا هشام . دثنا حيىي بن سعيد   ح. وحدثين زهري بن حرب   ) 528 (- 16
فقـال  . أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة، فيها تصاوير، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                

  :لمسرسول اهللا صلى اهللا عليه و
أولئك .  تلك الصور  إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصاحل، فمات، بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه              "

  ".شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة
حدثنا هشام بن عروة عن     . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 528 (- 17

فذكرت أم سلمة وأم حبيبـة  . أبيه، عن عائشة؛ أم تذاكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه         
  .مث ذكر حنوه. كنيسة
  :ام عن أبيه، عن عائشة؛ قالتشحدثنا ه. حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو كريب) 528 (- 18

  .مبثل حديثهم. يقال هلا مارية. ذكرن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض احلبشة 
ثنا شـيبان   حد. حدثنا هاشم بن القاسم   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 529 (- 19

  :ئشة؛ قالتاعن هالل بن أيب محيد، عن عروة بن الزبري، عن ع
اختـذوا قبـور   . لعن اهللا اليهود والنصارى"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم منه            

: ويف رواية ابن أيب شـيبة     . غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا     . فلوال ذاك أبرز قربه   : قالت". أنبيائهم مساجد 
  .قالت: مل يذكر. ولوال ذاك

. أخربين يونس ومالك عن ابن شهاب     . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 530 (- 20
  :حدثين سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة قال

  ".اختذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل اهللا اليهود"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا يزيد بن األصم عن     . حدثنا الفزاري عن عبيداهللا بن األصم     . بة بن سعيد  وحدثين قتي ) 530 (- 21

  :أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".اختذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن اهللا اليهود والنصارى 

واختاذ الصور فيها، والنهى عن اختاذ القبور واختاذ الصور فيها، والنهى عن اختاذ القبور واختاذ الصور فيها، والنهى عن اختاذ القبور واختاذ الصور فيها، والنهى عن اختاذ القبور     باب النهى عن بناء املساجد على القبور،باب النهى عن بناء املساجد على القبور،باب النهى عن بناء املساجد على القبور،باب النهى عن بناء املساجد على القبور،) ) ) ) 3 ( ( ( (
        مساجدمساجدمساجدمساجد



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-261 

: رونوقـال هـا   . انأخرب: قال حرملة (وحدثين هارون بن سعيد األيلي وحرملة بن حيىي         ) 531 (- 22
أخربين عبيداهللا بن عبداهللا؛ أن عائشة وعبداهللا بن عبـاس          . أخربين يونس عن ابن شهاب    ) حدثنا ابن وهب  

  :قاال
. فإذا اغتم كشفها عن وجهه    . ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طفق يطرح مخيصة له على وجهه              

  .حيذر مثل ما صنعوا"  أنبيائهم مساجدختذوا قبورا. لعنة اهللا على اليهود والنصارى"فقال، وهو كذلك 
. أخربنا: ققال إسحا) (واللفظ أليب بكر(دثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم ح (532) - 23

عن عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عمرو بن مـرة،              ) حدثنا زكرياء بن عدي   : وقال أبو بكر  
  :حدثين جندب قال: عن عبداهللا بن احلارث النجراين؛ قال

إين أبرأ إىل اهللا أن يكـون يل مـنكم          "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قبل أن ميوت خبمس، وهو يقول              
ولو كنت متخذ من أميت خليال الختذت أبا        . إن اهللا تعاىل قد اختذين خليال، كما اختذ إبراهيم خليال         ف. خليل

أال فال تتخذوا القبور    .  قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد    أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون      . بكر خليال 

  ".إين أاكم عن ذلك. مساجد
أخربين عمرو؛  . حدثنا ابن وهب  : قاال.  األيلي وأمحد بن عيسى    دحدثين هارون بن سعي   ) 533 (- 24

ع عبداهللا اخلوالين يذكر؛ أنه مسع عثمان بن عفان،     أن بكريا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أنه مس           
  :عند قول الناس فيه حني بىن مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

: قال بكـري  (من بىن مسجدا هللا تعاىل      "هللا عليه وسلم يقول     اوإين مسعت رسول اهللا صلى      . إنكم قد أكثرمت   
  ".مثله يف اجلنة"وقال ابن عيسى يف روايته ". جلنةبىن اهللا له بيتا يف ا) يبتغي به وجه اهللا: حسبت أنه قال

. حدثنا الضحاك بن خملد   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن        ) 533 (- 25
فكـره  . حدثين أيب عن حممود بن لبيد؛ أن عثمان بن عفان أراد بناء املـسجد             . أخربنا عبداحلميد بن جعفر   

مـن بـىن    "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول          : فقال.  يدعه على هيئته   فأحبوا أن . الناس ذلك 
  ".سجدا هللا بىن اهللا له يف اجلنة مثلهم

        باب فضل بناء املساجد واحلث عليهاباب فضل بناء املساجد واحلث عليهاباب فضل بناء املساجد واحلث عليهاباب فضل بناء املساجد واحلث عليها) ) ) ) 4 ( ( ( (
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عـن  قال حدثنا أبو معاوية عن األعمـش،        . حدثنا حممد بن العالء اهلمداين، أبو كريب      ) 534 (- 26
  :قاال. إبراهيم، عن األسود وعلقمة

فلم يأمرنـا   . فقوموا فصلوا : قال. ال: أصلى هؤالء خلفكم؟ فقلنا   : القف. أتينا عبداهللا بن مسعود يف داره      
قال فلمـا   . فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله        . قال وذهبنا لنقوم خلفه   . بأذان وال إقامة  

قال فلما صلى   . مث أدخلهما بني فخذيه   . قال فضرب أيدينا وطبق بني كفيه     . بناركع وضعنا أيدينا على رك    
فإذا رأيتوهم قد فعلوا    . وخينقوا إىل شرق املوتى   . إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن ميقاا       : قال

إذا كنتم أكثر   و. وإذا كنتم ثالثة فصلوا مجيعا    . واجعلوا صالتكم معهم سبحة   . ذلك، فصلوا الصالة مليقاا   
. وليطبق بـني كفيـه  . وليجنأ. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه     . من ذلك، فليؤمكم أحدكم   

  .فلكأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأراهم
ح قال وحدثنا عثمان بـن أيب       . أخربنا ابن مسهر  . وحدثنا منجاب بن احلارث التميمي    ) 534 (- 27

كلهم عن األعمش، . حدثنا مفضل. حدثنا حيىي بن آدم. وحدثين حممد بن رافع  : ح قال . جرير حدثنا. يبةش
ويف حديث ابن مسهر    . مبعىن حديث أيب معاوية   . عن إبراهيم، عن علقمة واألسود؛ أما دخال على عبداهللا        

  . راكعفلكأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو: وجرير
أخربنا عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل، عن منصور،        . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 534(- 28

  عن إبراهيم، عن علقمة واألسود؛ 
وجعل أحدمها عن ميينه واآلخر     . فقام بينهما . نعم: أصلي من خلفكم؟ قاال   : فقال. أما دخال على عبداهللا    

. مث جعلهما بني فخذيـه    . مث طبق بني يديه   . فضرب أيدينا . يدينا على ركبنا  فوضعنا أ . مث ركعنا . عن مشاله 
  .هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فلما صلى قال

حدثنا أبو عوانة عن أيب     : قاال) واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري        ) 535 (- 29
  :قال. يعفور، عن مصعب ابن سعد

قـال مث   . اضرب بكفيك على ركبتيك   : فقال يل أيب  . وجعلت يدي بني ركبيت    قال. ب أيب صليت إىل جن   
  .وأمرنا أن نضرب باألكف على الركب. إنا ينا عن هذا: فضرب يدي وقال. فعلت ذلك مرة أخرى

        باب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الركوع، ونسخ التطبيقباب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الركوع، ونسخ التطبيقباب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الركوع، ونسخ التطبيقباب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الركوع، ونسخ التطبيق) ) ) ) 5 ( ( ( (
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كالمها . حدثنا سفيان . ح قال وحدثنا ابن أيب عمر     . حدثنا أبو األحوص  . حدثنا خلف بن هشام   ) 535(
  .ومل يذكرا ما بعده. فنهينا عنه: إىل قوله.  اإلسنادايعفور، ذعن أيب 
حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الزبري بن عدي،           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 535 (- 30

  :عن مصعب بن سعد؛ قال
مث أمرنـا   . قد كنا نفعل هذا   : فقال أيب ) يعين طبق ما ووضعهما بني فخذيه     (ركعت فقلت بيدي هكذا      
  .لركباب

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الزبري       . حدثنا عيسى بن يونس   . حدثين احلكم بن موسى   ) 535 (- 31
  :بن عدي، عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص؛ قال

: فلما صلى قـال   . فضرب يدي . فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بني ركبيت      . صليت إىل جنب أيب    

  . الركبىل أن نرفع إمث أمرنا. قد كنا نفعل هذا
حـدثنا  . ح قال وحدثنا حسن احللواين    . أخربنا حممد بن بكر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 536 (- 32

قلنا البن عباس يف اإلقعاء     : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع طاوسا يقول      : قاال مجيعا ) وتقاربا يف اللفظ  (عبدالرزاق  
  :فقلنا له. هي السنة :فقال. منيعلى القد

  .بل هي سنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم: فقال ابن عباس. إنا لنراه جفاء بالرجل 
: قاال) وتقاربا يف لفظ احلديث   (ا أبو جعفر حممد بن الصباح، وأبو بكر بن أيب شيبة            نحدث) 537 (- 33
ا إمساعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف، عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء                   حدثن

  :بن يسار، عن معاوية بن احلكم السلمي؛ قال
فرمـاين  ! يرمحك اهللا : فقلت. إذ عطس رجل من القوم    . لمسبينا أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و          

. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخـاذهم     . ما شأنكم؟ تنظرون إيل   ! هواثكل أميا : فقلت. القوم بأبصارهم 
ما رأيت  ! فبأيب هو وأمي  . فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . لكين سكت . فلما رأيتهم يصمتونين  

        باب جواز اإلقعاء على العقبنيباب جواز اإلقعاء على العقبنيباب جواز اإلقعاء على العقبنيباب جواز اإلقعاء على العقبني) ) ) ) 6 ( ( ( (

        باب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحةباب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحةباب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحةباب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحة) ) ) ) 7 ( ( ( (
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إن هذه الـصالة ال     "قال  . ما كهرين وال ضربين وال شتمين     ! فواهللا. معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه      
  ".إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن. فيها شيء من كالم الناسيصلح 

وقد جـاء اهللا    . إين حديث عهد جباهلية   ! يا رسول اهللا  : قلت. و كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        أ
ه ذاك شيء جيدون  "قال  . ومنا رجال يتطريون  : قال" فال تأم "قال  . منا رجاال يأتون الكهان    وإن. باإلسالم

كان نـيب   "قال  . ومنا رجال خيطون  : قال قلت ) فال يصدنكم : قال ابن املصباح  (فال يصدم   . يف صدورهم 
فاطلعت . وكانت يل جارية ترعى غنما يل قبل أحد واجلوانية        : قال" فمن وافق خطه فذاك   . من األنبياء خيط  

. آسف كما يأسـفون   . دموأنا رجل من بين آ    . قد ذهب بشاة من غنمها    ] الذئب؟؟[ذات يوم فإذا الذيب     
أفـال  ! يا رسول اهللا  : قلت. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعظم ذلك علي         . لكين صككتها صكة  

أنت رسـول   : قالت" من أنا؟ "قال  . يف السماء : قالت" أين اهللا؟ "فقال هلا   . فأتيته ا " ائتين ا "أعتقها؟ قال   
  ".فإا مؤمنة. أعتقها"قال . اهللا
 بن أيب كثري، ذا     ىيحدثنا األوزاعي عن حي   . أخربنا عيسى بن يونس   . نا إسحاق بن إبراهيم   حدث) 537 (

  .اإلسناد، وحنوه
وألفـاظهم  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وابن منري، وأبو سعيد األشج               ) 538 (- 34

  :ن عبداهللا؛ قالحدثنا األعمش عن إبراهيم، عن علقمة، ع. حدثنا ابن فضيل: قالوا) متقاربة
فلما رجعنا من عند النجاشي،     . فريد علينا . يف الصالة  كنا نسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو          

إن يف الصالة   "فقال  . كنا نسلم عليك يف الصالة فترد علينا      ! يا رسول اهللا  : فقلنا. سلمنا عليه فلم يرد علينا    
  ".شغال

حدثنا هرمي بن سفيان عن األعمش، ـذا        . بن منصور السلويل  حدثين إسحاق   . حدثين ابن منري  ) 538(
  .حنوه اإلسناد،
أخربنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد، عن احلارث بن شبيل، عـن  . حدثنا حيىي بن حيىي ) 539 (- 35

  :أيب عمرو الشيباين، عن زيد بن أرقم؛ قال
} قومـوا هللا قـانتني    و{: حىت نزلت . الةيكلم الرجل صاحبه وهو إىل جنبه يف الص       . كنا نتكلم يف الصالة    
  . بالسكوت، وينا عن الكالمافأمرن] 238-اآلية/ البقرة/2[
. ح قال وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم      . حدثنا عبداهللا بن منري ووكيع    . أيب شيبة  حدثنا أبو بكر بن   ) 539 (

  .كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد، ذا اإلسناد، حنوه. أخربنا عيسى بن يونس
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أخربنا الليث عن أيب الزبري،  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 540 (- 36
  :عن جابر؛ أنه قال

. يصلي فسلمت عليـه   : قال قتيبة . (مث أدركته وهو يسري   . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين حلاجة       رإن   
  .وهو موجه حينئذ قبل املشرق" أصليإنك سلمت آنفا وأنا "فلما فرغ دعاين فقال . فأشار إيل

  :حدثين أبو الزبري عن جابر؛ قال. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن يونس) 540 (- 37
. فكلمته. فأتيته وهو يصلي على بعريه . أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو منطلق إىل بين املصطلق            

وأنـا  ) فأومأ زهري أيضا بيده حنـو األرض     (يل هكذا   مث كلمته فقال    ) وأومأ زهري بيده  (فقال يل بيده هكذا     
ما فعلت يف الذي أرسلتك له؟ فإنه مل ميـنعين أن أكلمـك إال أين    "فلما فرغ قال. أمسعه يقرأ، يومئ برأسه  

  ".كنت أصلي
فقال بيـده إىل غـري      . فقال بيده  أبو الزبري إىل بين املصطلق       . أبو الزبري جالس مستقبل الكعبة    ,: ال زهري ق

  .عبةالك
  :؛ قالرحدثنا محاد بن زيد عن كثري، عن عطاء، عن جاب. حدثنا أبو كامل اجلحدري) 540 (- 38

ووجهه على غـري    . فرجعت وهو يصلي على راحلته    . فبعثين يف حاجة  . كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".ال أين كنت أصليإنه مل مينعين أن أرد عليك إ"فلما انصرف قال . فسلمت عليه فلم يرد علي. القبلة

حدثنا كـثري بـن    . ن سعيد بحدثنا عبدالوارث   . حدثنا معلى بن منصور   . وحدثين حممد بن حامت   ) 540(
  :شنظري عن عطاء، عن جابر؛ قال

  .مبعىن حديث محاد. بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة 
أخربنـا  . أخربنا النضر بن مشيـل    : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور      ) 541 (- 39
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال) وهو ابن زياد(حدثنا حممد . شعبة

وإن . صالةليقطع علي ال. إن عفريتا من اجلن جعل يفتك علي البارحة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
   هتحىت تصبحوا تنظـرون    . سجدفلقد مهمت أن أربطه إىل جنب سارية من سواري امل         . اهللا أمكنين منه فذَع

        ز العمل القليل يف الصالةز العمل القليل يف الصالةز العمل القليل يف الصالةز العمل القليل يف الصالةباب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، والتعوذ منه، وجواباب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، والتعوذ منه، وجواباب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، والتعوذ منه، وجواباب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، والتعوذ منه، وجوا) ) ) ) 8 ( ( ( (
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رب اغفر يل وهب يل مالكا ال ينبغي ألحـد مـن            : مث ذكرت قول أخي سليمان    ) أو كلكم (أمجعون  . إليه
  ".فرده اهللا خاسئا. بعدي

  .شعبة عن حممد بن زياد: قال ابن منصورو
حدثنا . ح قال وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة       ) هو ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار   ) 541 (

وأما ابن أيب شيبة فقال     . فذعته: وليس يف حديث ابن جعفر قوله     . كالمها عن شعبة، يف هذا اإلسناد     . شبابة
  ].لعله بالدال؟؟: باما الفرق؟؟ مراجعة الكت[فذعته : يف روايته
: يقـول . حدثنا عبداهللا بن وهب عن معاوية بن صـاحل        . حدثنا حممد بن سلمة املرادي    ) 542 (- 40

  :حدثين ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب الدرداء؛ قال
. ثالثـا " ألعنك بلعنـة اهللا   "مث قال   " أعوذ باهللا منك  "فسمعناه يقول   .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     لقام رسو  

قد مسعناك تقول يف الصالة شـيئا مل  ! يا رسول اهللا: فلما فرغ من الصالة قلنا  . تناول شيئا وبسط يده كأنه ي   
إن عدو اهللا، إبليس، جاء بشهاب من نار ليجعلـه يف  "قال . ورأيناك بسطت يدك  . نسمعك تقوله قبل ذلك   

. ثالث مرات . رفلم يستأخ . ألعنك بلعنة اهللا التامة   : مث قلت . ثالث مرات . أعوذ باهللا منك  : فقلت. وجهي

  ".لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة! واهللا. مث أردت أخذه
حدثنا مالك عن عـامر بـن       : قاال. بداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد       عحدثنا  ) 543 (- 41

حدثك عامر بن عبداهللا بن الزبري عن عمرو بن         : قلت ملالك : قال. حيىيح وحدثنا حيىي بن     . عبداهللا بن الزبري  
سليم الزرقي، عن أيب قتادة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينـب                    
: بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأليب العاص بن الربيع، فإذا قام محلها وإذا سجد وضعها؟ قال حيىي                  

  .نعم: ل مالكقا
مسعـا  . حدثنا سفيان عن عثمان بن أيب سليمان وابن عجالن        . حدثنا حممد بن أيب عمر    ) 543 (- 42

  :، عن أيب قتادة األنصاري؛ قاليعامر بن عبداهللا بن الزبري حيدث عن عمرو بن سليم الزرق
ب بنت النيب صلى اهللا عليه      رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أيب العاص وهي ابنة زين               

  .وإذا رفع من السجود أعادها. فإذا ركع وضعها. وسلم على عاتقه

        باب جواز محل الصبيان يف الصالةباب جواز محل الصبيان يف الصالةباب جواز محل الصبيان يف الصالةباب جواز محل الصبيان يف الصالة) ) ) ) 9 ( ( ( (
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 وحدثنا هارون بن سعيد     لح قا . أخربنا ابن وهب عن خمرمة بن بكري      . حدثين أبو الطاهر  ) 543 (- 43
  :قال. أخربين خمرمة عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي. حدثنا ابن وهب. األيلي

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي للناس وأمامه بنت أيب العاص : ا قتادة األنصاري يقول   مسعت أب  
  .فإذا سجد وضعها. على عنقه

حدثنا . حدثنا أبو بكر احلنفي   . ح قال وحدثنا حممد بن املثىن     . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 543(
  : مسع أبا قتادة يقول. مرو بن سليم الزرقيمجيعا عن سعيد املقربي، عن ع. عبداحلميد بن جعفر

غري أنه مل يـذكر     . خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بنحو حديثهم         . بينا حنن يف املسجد جلوس     

  .تلك الصالة أنه أم الناس يف
أخربنا عبـدالعزيز   : قال حيىي . ا عن عبدالعزيز  كالمه. حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد      ) 544 (- 44

  :من أي عود هو؟ فقال. قد متاروا يف املنرب. بن أيب حازم عن أبيه؛ أن نفرا جاءوا إىل سهل بن سعد
ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول يوم جلس          . ومن عمله . ألعرف من أي عود هو     إين! أما واهللا  

قال  أبـو    (أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امرأة          : قال. فحدثنا! باسيا أبا ع  : قال فقلت له  . عليه
فعمل هذه الثالث   ". يعمل يل أعوادا أكلم الناس عليها     . انظري غالمك النجار  ) "إنه ليسميها يومئذ  : حازم

. بـة الغا] ؟؟[فهي من طرفـاء     . فوضعت هذا املوضع  . مث أمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . درجات
مث رفع فرتل   . وهو على املنرب  . ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عليه فكرب وكرب الناس وراءه             

يـا أيهـا    "مث أقبل على الناس فقال      . مث عاد حىت فرغ من آخر صالته      . القهقرى حىت سجد يف أصل املنرب     
  ".ولتعلموا صاليت. إين صنعت هذا لتأمتوا يب! الناس
حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا بن عبد القـارئ            . دثنا قتيبة بن سعيد   ح) 544 (- 45

أيب شيبة وزهري بـن      ح قال وحدثنا أبو بكر بن     . حدثين أبو حازم؛ أن رجاال أتوا سهل بن سعد        . القرشي
من أي  : أتوا سهل بن سعد فسألوه    : حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم؛ قال       : قالوا. حرب وابن أيب عمر   

  .حنو حديث ابن أيب حازم. شيء منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ وساقوا احلديث

        باب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالةباب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالةباب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالةباب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة) ) ) ) 10 ( ( ( (
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ح قال وحدثنا أبو بكر بن      . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . وحدثين احلكم بن موسى القنطري    ) 545 (- 46
م، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه           مجيعا عن هشا  . حدثنا أبو خالد وأبو أسامة    . أيب شيبة 

  :ويف رواية أيب بكر قال. وسلم؛ أنه ى أن يصلي الرجل خمتصرا

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لدستوائي عن حيىي بن أيب كثري،      حدثنا هشام ا  . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 546 (- 47
  :يب سلمة، عن معيقيب؛ قالأعن 

  ".إن كنت ال بد فاعال، فواحدة"يعين احلصى قال . ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم املسح يف املسجد 
حدثين ابن أيب كثري عن أيب      : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 546 (- 48

  ".واحدة"يب؛ أم سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املسح يف الصالة؟ فقال سلمة، عن معيق
. حدثنا هشام، ذا اإلسناد   ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  عمر القواريري  نوحدثنيه عبيداهللا ب  ) 546(

  .ح. حدثين معيقيب: وقال فيه
حدثنا شيبان عن حيىي، عن أيب      . حدثنا احلسن بن موسى   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 546 (- 49

ل يـسوي التـراب حيـث     جحدثين معيقيب؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يف الر           : سلمة؛ قال 

  ".إن كنت فاعال، فواحدة"يسجد، قال 
 مالك عن نافع، عن عبداهللا بن عمـر؛ أن          قرأت على : حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال     ) 547 (- 50

إذا كـان   " أقبل على الناس فقـال       مث. فحكه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى بصاقا يف جدار القبلة          
  ".فإن اهللا قبل وجهه إذا صلى. أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه

        باب كراهة االختصار يف الصالةباب كراهة االختصار يف الصالةباب كراهة االختصار يف الصالةباب كراهة االختصار يف الصالة) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب كراهة مسح احلصى وتسوية  التراب يف الصالةباب كراهة مسح احلصى وتسوية  التراب يف الصالةباب كراهة مسح احلصى وتسوية  التراب يف الصالةباب كراهة مسح احلصى وتسوية  التراب يف الصالة) ) ) ) 12 ( ( ( (

        باب النهى عن البصاق يف املسجد، يف الصالة وغريهاباب النهى عن البصاق يف املسجد، يف الصالة وغريهاباب النهى عن البصاق يف املسجد، يف الصالة وغريهاباب النهى عن البصاق يف املسجد، يف الصالة وغريها) ) ) ) 13 ( ( ( (
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حدثنا . ح وحدثنا ابن منري   . مةحدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسا     .  بكر بن أيب شيبة    وحدثنا أب ) 547 (- 51
. ح وحدثين زهري بن حـرب     . ح وحدثنا قتيبة وحممد بن رمح عن الليث بن سعد         . مجيعا عن عبيداهللا  . أيب

يعين (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . عن أيوب ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   
  :قال ابن جريج: قال. حدثنا حجاج بن حممد. ح وحدثين هارون بن عبداهللا) ابن عثمان

كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه رأى خنامـة يف                 . أخربين موسى بن عقبة    
  .مبعىن حديث مالك. خنامة يف القبلة: إال الضحاك فإن يف حديثه. قبلة املسجد

: قال حيـىي  . مجيعا عن سفيان  . وعمرو الناقد حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 548 (- 52
أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب سعيد اخلدري؛ أن النيب صلى اهللا عليه                   

ولكن يبزق عن   . مث ى أن يبزق الرجل عن ميينه أو أمامه        . فحكها حبصاة . وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد     
  .رىيساره أو حتت قدمه اليس

. وحدثين زهري بن حـرب : ح قال. حدثنا ابن وهب عن يونس : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 548(
كالمها عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة وأبـا             . حدثنا أيب . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   
  .عيينةمبثل حديث ابن . هللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامةاسعيد أخرباه؛ أن رسول 

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن هشام بن عروة، عن أبيـه، عـن                    ) 549(
  عائشة؛ 

  .فحكه. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى بصاقا يف جدار القبلة أو خماطا أو خنامة 
حدثنا ابـن   : هريقال ز . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 550 (- 53

  ، عن أيب هريرة؛ ععلية عن القاسم بن مهران، عن أيب راف
ما بال أحـدكم    : "فأقبل على الناس فقال   . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد            

 يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أحيب أحدكم أن يستقبل فيتنخع يف وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن                
  .ووصف القاسم، فتفل يف ثوبه، مث مسح بعضه على بعض" فإن مل جيد فليقل هكذا. حتت قدمه. يساره

ح . أخربنـا هـشيم   . وحدثنا حيىي بن حيىي   : ح قال . حدثنا عبدالوارث . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 550(
هـران، عـن أيب     كلهم عن القاسم بن م    . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   : قال

قال أبـو   : وزاد يف حديث هشيم   . ليه وسلم، حنو حديث ابن علية     عرافع، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا         
  :هريرة
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  .كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض 
  :حدثنا شعبة قال. فرحدثنا حممد بن جع: قال ابن املثىن. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار) 551 (- 54

إذا كـان أحـدكم يف      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال ؛عت قتادة حيدث عن أنس بن مالك      مس
  ".ولكن عن مشاله حتت قدمه. فال يبزقن بني يديه وال عن ميينه. الصالة فإنه يناجي ربه

عن ) حدثنا أبو عوانة: قال قتيبةو. أخربنا: قال حيىي(وحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد        ) 552 (- 55
  : ك؛ قاللقتادة، عن أنس بن ما

  ".وكفارا دفنها. البزاق يف املسجد خطيئة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  :حدثنا شعبة قال) يعين ابن احلارث(حدثنا خالد . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي) 552 (- 56

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : مسعت أنس بن مالك يقول    : سألت قتادة عن التفل يف املسجد؟ فقال       
  ".وكفارا دفنها. التفل يف املسجد خطيئة"وسلم يقول 

حـدثنا مهـدي بـن      : قاال. حدثنا عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي وشيبان بن فروخ         ) 553 (- 57
 عن أيب األسود الديلي، عن أيب       حدثنا واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل، عن حيىي بن يعمر،            . ميمون

  : عليه وسلم قالذر، عن النيب صلى اهللا
ووجدت . فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق       . حسنها وسيئها . عرضت علي أعمال أميت    "

  ".يف مساوئ أعماهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن
حدثنا كهمس عن يزيد بـن عبـداهللا بـن          . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 554 (- 58

  :؛ قالهالشخري، عن أبي
  .فدلكها بنعله. فرأيته تنخع. صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا يزيد بن زريع عن اجلريري، عن أيب العالء يزيد بن عبداهللا            . وحدثين حيىي بن حيىي   ) 554 (- 59

  .لى اهللا عليه وسلم؛ قال، فتنخع فدلكها بنعله اليسرىبن الشخري، عن أبيه؛ أنه صلى مع النيب ص
قلـت  : قال. أخربنا بشر بن املفضل عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 555 (- 60

  : ألنس بن مالك

        باب جواز الصالة يف النعلنيباب جواز الصالة يف النعلنيباب جواز الصالة يف النعلنيباب جواز الصالة يف النعلني) ) ) ) 14 ( ( ( (
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  .نعم: أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف النعلني؟ قال 
سـألت  : قال. نا سعيد بن يزيد أبو مسلمة     ثحد. حدثنا عباد بن العوام   . دثنا أبو الربيع الزهراين   ح) 555(

  .مبثله. أنسا
واللفـظ  (ح قال وحدثين أبو بكر بن أيب شـيبة          . حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 556 (- 61
 عليـه وسـلم     ينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن النيب صلى اهللا          حدثنا سفيان ابن عي   : قالوا) لزهري

  ".فاذهبوا ا إىل أيب جهم وائتوين بأنبجانية. شغلتين أعالم هذه"وقال . صلى يف مخيصة هلا أعالم
أخـربين  : قـال . أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 556 (- 62

  : عائشة؛ قالتعروة بن الزبري عن
فلما قضى صالته قـال     . فنظر إىل علمها  . ي يف مخيصة ذات أعالم    لقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يص        
  اذهبوا ذه"
  ".فإا أهلتين آنفا يف صاليت. وائتوين بأنبجانية. خلميصة إىل أيب جهم بن حذيفةا

 عن أبيه، عن عائشة؛ أن النيب صلى        حدثنا وكيع عن هشام،   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 556 (- 63
وأخذ كساء لـه    . اها أبا جهم  طفأع. فكان يتشاغل ا يف الصالة    . اهللا عليه وسلم كانت له مخيصة هلا علم       

  .أنبجانيا
حدثنا سفيان بن عيينة    : قالوا. لناقد وزهري بن حرب وأبو بكر بن أيب شيبة        أخربين عمرو ا  ) 557 (- 64

  :يب صلى اهللا عليه وسلم قالنعن الزهري، عن أنس بن مالك، عن ال
  ".إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة، فابدؤوا بالعشاء "
حدثين أنس  : قال. أخربين عمرو عن ابن شهاب    . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 557(

  :بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

        باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالمباب كراهة الصالة يف ثوب له أعالمباب كراهة الصالة يف ثوب له أعالمباب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم) ) ) ) 15 ( ( ( (

باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة مع مدافعة باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة مع مدافعة باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة مع مدافعة باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة مع مدافعة ) ) ) ) 16 ( ( ( (
        األخبثنياألخبثنياألخبثنياألخبثني
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  ".وال تعجلوا عن عشائكم.  أن تصلوا املغربلإذا قرب العشاء وحضرت الصالة، فابدؤوا به قب 
حدثنا ابن منري وحفص ووكيع عن هشام، عن أبيـه، عـن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 558 (- 65

  .مبثل حديث ابن عيينة عن الزهري، عن أنس.  وسلمعائشة عن النيب صلى اهللا عليه
حدثنا أبـو   ) واللفظ له (كر بن أيب شيبة     بح قال وحدثنا أبو     . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 559 (- 66
  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قاال. أسامة

وال يعجلن . فابدؤوا بالعشاء. صالةإذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت ال"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".حىت يفرغ منه

ح وحدثنا  . عن موسى بن عقبة   ) ن عياض بيعين ا (حدثين أنس   . وحدثنا حممد بن إسحاق املسييب    ) 559(
  :ح قال. حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن جريج. هارون بن عبداهللا

افع، عن ابن عمر، عن الـنيب       كلهم عن ن  . حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب     . وحدثنا الصلت بن مسعود    
  .صلى اهللا عليه وسلم، بنحوه

عن يعقوب بن جماهد، عن ابـن أيب        ) هو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 560 (- 67
وكـان ألم   . وكان القاسم رجال حلانة   . حتدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي اهللا عنها حديثا        : عتيق؛ قال 

  :فقالت له عائشة. ولد
هذا أدبته أمه وأنت أدبتـك      . مالك ال حتدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إين قد علمت من أين أتيت               

. أصـلى : أين؟ قال : قالت. فلما رأى مائدة عائشة قد أيت ا قام       . ضب القاسم وأضب عليها   غقال ف . أمك
ال : "يه وسلم يقـول   إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل      ! اجلس غدر : قالت. إين أصلي : قال. اجلس: قالت

  ".صالة حبضرة الطعام، وال هو يدافعه األخبثان
أخربين ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 560 (

ومل يـذكر يف    . مبثله. أبو حزرة القاص عن عبداهللا بن أيب عتيق، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
  .ديث قصة القاسماحل
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: قال. عن عبيداهللا ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وزهري بن حرب      ) 561 (- 68
 من أكل من هذه الشجرة"أخربين نافع عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يف غزوة خيرب     

  ". يأتني املساجدالف) يعين الثوم(
  .ومل يذكر خيرب. يف غزوة: ال زهريق

ح قال وحدثنا حممد بن عبداهللا بـن منـري          . حدثنا ابن منري  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 561 (- 69
  :قال. حدثنا أيب) واللفظ له(
من أكل من هذه البقلة فال      "قال  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

  .يعين الثوم" حىت يذهب رحيها. يقربن مساجدنا
) وهو ابن صهيب  (عن عبدالعزيز   ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . وحدثين زهري بن حرب   ) 562 (- 70
  :قال

وال . امن أكل من هذه الشجرة فال يقربن      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : سئل أنس عن الثوم؟ فقال     
  ".ايصلي معن

) حدثنا عبدالرزاق   :وقال ابن رافع    . أخربنا:قال عبد (وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 562(-71
مـن  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا معمر عن الزهري ، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة؛ قال  

  ."  ح الثوموال يؤذينا بري. هذه الشجرة فال يقربن مسجدنا أكل من
حدثنا كثري بن هشام عن هشام الدستوائي، عن أيب الزبري،          . وحدثين أبو بكر بن أيب شيبة     ) 563 (- 72

  :عن جابر؛ قال
ل كمن أ "فقال  . فغلبتنا احلاجة فأكلنا منها   . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل البصل والكراث           

  ".إن املالئكة تأذى مما يتأذى منه اإلنسف. من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدنا
: قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 564 (- 73

ى اهللا عليـه  لأن رسول اهللا ص) ويف رواية حرملة وزعم  (حدثين عطاء بن أيب رباح؛ أن جابر بن عبداهللا قال           
  :وسلم قال

        باب ي من أكل ثوم أو بصال أو كراثا أو حنوهاباب ي من أكل ثوم أو بصال أو كراثا أو حنوهاباب ي من أكل ثوم أو بصال أو كراثا أو حنوهاباب ي من أكل ثوم أو بصال أو كراثا أو حنوها) ) ) ) 17 ( ( ( (
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. وإنه أيت بقدر فيه خضرات من بقول      ". وليقعد يف بيته  . فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا   من أكل ثوما أو بصال       
فلما رآه كره أكلها، قال . إىل بعض أصحابه " قربوها"فقال  . فسأل فأخرب مبا فيها من البقول     . فوجد هلا رحيا  

  ".فإين أناجي من ال تناجي. كل"
أخربين عطاء عن جابر    : قال. يد عن ابن جريج   حدثنا حيىي بن سع   . وحدثين حممد بن حامت   ) 564 (- 74

  :بن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
فـإن  . فال يقربن مسجدنا  ) من أكل البصل والثوم والكراث    : وقال مرة (من أكل من هذه، البقلة، الثوم        "

  ". تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمةاملالئك
حدثنا . ح قال وحدثين حممد بن رافع     . خربنا حممد بن بكر   أ. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 564 (- 75

فال يغشنا يف   ) يريد الثوم (من أكل من هذه الشجرة      "أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد      : عبدالرزاق قاال مجيعا  
  .ومل يذكر البصل والكراث" مسجدنا
نضرة، عن أيب سعيد؛  حدثنا إمساعيل بن علية عن اجلريري، عن أيب         . وحدثين عمرو الناقد  ) 565 (- 76
  :قال

والنـاس  . الثوم. فوقعنا، أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف تلك البقلة          . مل نعد أن فتحت خيرب     
  :فقال. هللا عليه وسلم الريحامث رحنا إىل املسجد فوجد رسول اهللا صلى . فأكلنا منها أكال شديدا. جياع

فبلـغ ذاك،   . حرمت. حرمت: فقال الناس " قربنا يف املسجد  من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة شيئا فال ي         "
  ".ولكنها شجرة أكره رحيها. إنه ليس يب حترمي ما أحل اهللا يل! أيها الناس: "النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

أخربين عمرو عن   . حدثنا ابن وهب  : حدثنا هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى قاال        ) 566 (- 77
عن ابن خباب، عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على زراعة                 بكري بن األشج،    

فـدعا الـذين مل يـأكلوا       . فرحنا إليه . ومل يأكل آخرون  . فرتل ناس منهم فأكلوا منه    .  وأصحابه وبصل ه 
  .وأخر اآلخرين حىت ذهب رحيها. البصل
حدثنا قتادة عن سامل بـن أيب       .  حدثنا هشام  .حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 567 (- 78

فذكر نيب اهللا صـلى اهللا عليـه        . اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة؛ أن عمر بن اخلطاب خطب يوم اجلمعة            
  : قال. وذكر أبا بكر. وسلم

. وإن أقواما يأمرونين أن أستخلف    . وإين ال أراه إال حضور أجلي     . إين رأيت كأن ديكا نقرين ثالث نقرات       
. فإن عجل يب أمـر    . ه صلى اهللا عليه وسلم    ياهللا مل يكن ليضيع دينه، وال خالفته، وال الذي بعث به نب           وإن  
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وإين قـد  . الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنـهم راض    . فاخلالفة شورى بني هؤالء الستة    
إن فعلوا ذلك فأولئك أعداء     ف. أنا ضربتهم بيدي هذه على اإلسالم     . علمت أن أقواما يطعنون يف هذا األمر      

ما راجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه       . مث إين ال أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكاللة         . اهللا، الكفرة الضالل  
. حىت طعن بإصبعه يف صدري    . وما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيه        . وسلم يف شيء ما راجعته يف الكاللة      

يقـضي  . وإين إن أعش أقض فيها بقضية"  يف آخر سورة النساء؟  أال تكفيك آية الصيف اليت    ! يا عمر "فقال  
وإين إمنـا بعثتـهم     . إين أشهدك على أمراء األمصار    ! اللهم: مث قال . ا من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ القرآن       

عليهم ليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم، وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، ويقسموا فـيهم فيـئهم،                 
هـذا  . تأكلون شجرتني ال أرامها إال خبيثتني     ! مث إنكم، أيها الناس   .  إيل ما أشكل عليهم من أمرهم      ويرفعوا

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم، إذا وجد رحيهما من الرجل يف املسجد، أمـر بـه          . البصل والثوم 
  .فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فأخرج إىل البقيع

وحـدثنا  : ح قال . حدثنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة        .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 567 (
حدثنا شعبة مجيعا عن قتادة، يف هذا       : قال. كالمها عن شبابة بن سوار    . زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم     

  .اإلسناد، مثله
حدثنا ابن وهب عن حيوة، عن حممد بن عبدالرمحن،         . أبو الطاهر أمحد بن عمرو    حدثنا  ) 568 (- 79

  :عن أيب عبداهللا موىل شداد بن اهلاد؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
فإن . ال ردها اهللا عليك   : نشد ضالة يف املسجد، فليقل    يمن مسع رجال    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".املساجد مل تنب هلذا
  :مسعت أبا األسود يقول: قال. حدثنا حيوة. حدثنا املقرئ. وحدثنيه زهري بن حرب) 568 (
  .مبثله: يقول. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أبو عبداهللا موىل شداد؛ أنه مسع أبا هريرة يقوليندثح

، عـن   أخربنا الثوري عن علقمة بن مرثد     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 569 (- 80
  : فقال. سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ أن رجال نشد يف املسجد

  ".إمنا بنيت املساجد ملا بنيت. ال وجدت"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  األمحرلمن دعا إىل اجلم 

        باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من مسع الناشدباب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من مسع الناشدباب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من مسع الناشدباب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من مسع الناشد) ) ) ) 18 ( ( ( (
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د، عن سليمان ثحدثنا وكيع عن أيب سنان، عن علقمة بن مر  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 569 (- 81
  :عن أبيه؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صلى قام رجل فقالبن بريدة، 

  ".إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له. ال وجدت"من دعا إىل اجلمل األمحر؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا جرير عن حممد بن شيبة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 569 (

  :لأبيه؛ قا
فذكر مبثل  . فأدخل رأسه من باب املسجد    . جاء أعرايب بعدما صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الفجر           

  .عر وهشيم وجرير وغريهم، من الكوفينيسروى عنه م. هو شيبة بن نعامة، أبو نعامة: قال مسلم. حديثهما
قرأت على مالك عن ابن شهاب،عن أيب سلمة بن عبـدالرمحن،           :  قال .حدثنا حيىي بن حيىي   )389(-82

  :عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فإذا وجد ذلك أحـدكم،     . حىت ال يدري كم صلى    .إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه         "

  ".فليسجد سجدتني وهو جالس
وحدثنا قتيبة  : ح قال ). وهو ابن عيينة  (حدثنا سفيان   : قاال. بحدثين عمرو الناقد وزهري بن حر     ) 389(

  .، حنوهدكالمها عن الزهري، ذا اإلسنا. بن سعيد
حدثنا أبو  . حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري      . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد  بن املثىن    ) 389 (- 83

  سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة حدثهم؛ 
. له ضراط حىت ال يسمع األذان     . إذا نودي باألذان أدبر الشيطان    : "ى اهللا عليه وسلم قال    أن رسول اهللا صل    

اذكر كذا،  : يقول. فإذا قضى التثويب أقبل خيطر بني املرء ونفسه       . فإذا ثوب ا أدبر   .  أقبل نفإذا قضي األذا  
 كم صلى فليـسجد     حىت يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا مل يدر أحدكم          . ملا مل يكن يذكر   . اذكر كذا 
  ".وهو جالس. سجدتني
أخربين عمرو عن عبدربه بـن سـعيد، عـن          . حدثنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 389(-84

  عبدالرمحن بن األعرج، عن أيب هريرة؛

        باب السهو يف الصالة والسجود لهباب السهو يف الصالة والسجود لهباب السهو يف الصالة والسجود لهباب السهو يف الصالة والسجود له) ) ) ) 19 ( ( ( (
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فذكر ". وله ضراط ] وىل؟؟[إن الشيطان إذا ثوب بالصالة ويل       : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وذكره من حاجاته ما مل يكن يذكر. هناه ومناهف" وزاد. حنوه
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالرمحن األعرج، عـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 570(-85

  : حبينة؛ قالنعبد  اهللا ب
. فقام الناس معـه   . مث قام فلم جيلس   . صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني من بعض الصلوات            

  .مث سلم. قبل التسليم. فسجد سجدتني وهو جالس. ى صالته ونظرنا تسليمه كربفلما قض
أخربنا الليث عـن ابـن      . وحدثنا ابن رمح  : ح قال . ليث حدثنا. وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 570 (- 86

شهاب، عن األعرج، عن عبداهللا بن حبينة األسدي، حليف بين عبداملطلب؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                  
. م يف صالة الظهر وعليه جلوس فلما أمت صالته سجد سجدتني يكرب يف كل سجدة وهو جـالس                 وسلم قا 

  .مكان ما نسي من اجللوس. وسجدمها الناس معه. قبل أن يسلم
حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبدالرمحن األعـرج،        . حدثنا محاد . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 570 (- 87

ألزدي؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يف الشفع الذي يريد أن جيلس عن عبداهللا بن مالك ابن حبينة ا  
  .مث سلم. لمسفلما كان يف آخر الصالة سجد قبل أن ي. فمضى يف صالته. يف صالته
يمان بن بالل عـن  لحدثنا س. حدثنا موسى بن داود. وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 571(-88

  :، عن أيب سعيد اخلدري؛ قالزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى؟ ثالثا أم أربعا؟ فليطرح    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

ن إو. فإن كان صلى مخسا، شفعن له صالته  . مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم     . الشك ولينب على ما استيقن    
  ."كان صلى إمتاما ألربع، كانت ترغيما للشيطان

حدثين داود بن قيس عن زيد بـن أسـلم، ـذا            . حدثين عمي عبداهللا  . حدثين أمحد بن وهب   ) 571 (
  .كما قال سليمان بن بالل" يسجد سجدتني قبل السالم"ويف معناه قال . اإلسناد
قـال  . مجيعا عـن جريـر    . بكر ابنا أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم       وحدثنا عثمان وأبو  ) 572 (- 89

  : جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة؛ قالحدثنا: عثمان
يا رسول  : فلما سلم قيل له   ) زاد أو نقص  : قال إبراهيم (صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال عبداهللا  

قال فثىن رجليه، واستقبل القبلـة،      . صليت كذا وكذا  : اقالو" وما ذاك؟ "أحدث يف الصالة شيء؟ قال      ! اهللا
ولكن إمنـا   . إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به       " مث أقبل علينا بوجهه فقال       .فسجد سجدتني، مث سلم   
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. فليتم عليه . وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب      . فإذا نسيت فذكروين  . أنا بشر أنسى كما تنسون    
  ".مث ليسجد سجدتني

كالمها . دثنا وكيع ح. ح قال وحدثين حممد بن حامت     . حدثنا ابن بشر  . حدثناه أبو كريب  ) 572 (- 90
  .عن مسعر، عن منصور، ذا اإلسناد

  ".فليتحر الصواب"ويف رواية وكيع ". فلينظر أحرى ذلك للصواب"يف رواية ابن بشر و
حـدثنا  . حدثنا وهيب بن خالد   . أخربنا حيىي بن حسان   . وحدثناه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 572 (

  ".ظر أحرى ذلك للصوابفلين: "وقال منصور. منصور ذا اإلسناد
ثنا سفيان عن منـصور، ـذا       دح. أخربنا عبيد بن سعيد األموي    . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 572(م

  ".فليتحر الصواب"وقال . اإلسناد
وقـال  . حدثنا شعبة عن منصور، ذا اإلسـناد      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثناه حممد بن املثىن   ) 572(م
  ".فليتحر أقرب ذلك إىل الصواب"
ليتحر الـذي   ف"وقال  . أخربنا فضيل بن عياض عن منصور، ذا اإلسناد       . وحدثناه حيىي بن حيىي   ) 572(م

  ".يرى أنه الصواب
فليتحر "وقال  . حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد عن منصور، بإسناد هؤالء       . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 572(م

  ."الصواب
حدثنا شعبة عن احلكم، عن إبراهيم، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 572 (- 91

  :فلما سلم قيل له.  عليه وسلم صلى الظهر مخساعلقمة، عن عبداهللا؛ أن النيب صلى اهللا
  .فسجد سجدتني. صليت مخسا: قالوا" وما ذاك؟"أريد يف الصالة؟ قال  

عن إبراهيم، عن علقمة؛ أنـه  حدثنا ابن إدريس عن احلسن بن عبيداهللا،  . وحدثنا ابن منري  ) 572 (- 92
  .صلى م مخسا

دثنا جرير عن احلسن بن عبيداهللا، عن إبراهيم بن سويد؛          ح) واللفظ له (حدثنا عثمان بن أيب شيبة      ) 572(
  :قال

. مـا فعلـت  . كال: قال. قد صليت مخسا ! يا أبا شبل  : فلما سلم قال القوم   . صلى بنا علقمة الظهر مخسا     
وأنت أيضا، يـا    : قال يل . قد صليت مخسا  . بلى: فقلت. وأنا غالم . ناحية القوم قال وكنت يف    . بلى: قالوا
صلى بنا رسول : قال عبداهللا: مث قال. قال فانفتل فسجد سجدتني مث سلم. نعم: اك؟ قال قلت ذتقول  ! أعور
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هل ! ل اهللايا رسو: قالوا" ما شأنكم؟"فقال . فلما انفتل توشوش القوم بينهم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا     
إمنا أنـا  "مث قال   . مث سلم . فانفتل مث سجد سجدتني   . فإنك قد صليت مخسا   : قالوا" ال"زيد يف الصالة؟ قال     

  ".فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني"وزاد ابن منري يف حديثه " أنسى كما تنسون. بشر مثلكم
بدالرمحن بن األسود، عن    أخربنا أبو بكر النهشلي عن ع     . وحدثناه عون بن سالم الكويف    ) 572 (- 93

  :أبيه، عن عبداهللا؛ قال
" ومـا ذاك؟  "أزيد يف الصالة؟ قـال      ! يا رسول اهللا  : فقلنا. صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا         

مث سجد سجديت   ". وأنسى كما تنسون  .  تذكرون اأذكر كم . إمنا أنا بشر مثلكم   "قال  . صليت مخسا : قالوا
  .السهو
أخربنا ابن مسهر األعمش، عـن إبـراهيم، عـن          . ا منجاب بن احلارث التميمي    وحدثن) 572 (- 94

  :علقمة، عن عبداهللا؛ قال
أزيد ! يا رسول اهللا  : فقيل) والوهم مين : قال إبراهيم (فزاد أو نقص    . صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وهو . دكم فليسجد سجدتني  فإذا نسى أح  . أنسى كما تنسون  . إمنا أنا بشر مثلكم   "صالة شيء؟ فقال    ليف ا 
  .مث حتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسجد سجدتني". جالس
حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن        : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 572 (- 95

  .كالم؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد سجديت السهو، بعد السالم والهللاإبراهيم، عن علقمة، عن عبدا
حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة، عن سليمان، عـن           . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 572 (- 96

  :إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا؛ قال
ما جاء ذاك إال مـن      ! وأمي اهللا : هيماقال إبر . (فإما زاد أو نقص   . صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

إذا زاد  "فقـال   . قال فقلنا له الذي صنع    " ال"أحدث يف الصالة شيء؟ فقال      ! يا رسول اهللا  : قال فقلنا ) قبلي
  .قال مث سجد سجدتني" الرجل أو نقص فليسجد سجدتني

حدثنا سفيان بن   : قال عمرو . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 573 (- 97
  :مسعت حممد بن سريين يقول: قال. حدثنا أيوب. عيينة

إما الظهـر وإمـا     . صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي          : عت أبا هريرة يقول   مس 
فهابا . ويف القوم أبو بكر وعمر    . مث أتى جذعا يف قبلة املسجد فاستند إليها مغضبا        . فسلم يف ركعتني  . العصر

أقصرت الصالة أم   ! سول اهللا يا ر : فقام ذو اليدين فقال   . قصرت الصالة . وخرج سرعان الناس  . تكلمايأن  
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مل تـصل إال  . صدق: قالوا" ما يقول ذو اليدين؟"فقال . نسيت؟ فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم ميينا ومشاال 
  .مث كرب ورفع. مث كرب وسجد. مث كرب فرفع. مث كرب مث سجد. فصلى ركعتني وسلم. ركعتني

  .وسلم: ال وأخربت عن عمران بن حصني أنه قالق
  :؛ قالةحدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هرير. حدثنا محاد. حدثنا أبو الربيع الزهراين) 573 (- 98

  .مبعىن حديث سفيان. صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي 
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن داود بن احلصني، عن أيب سفيان موىل ابن                 ) 573 (- 99

  :مسعت أبا هريرة يقول:  قالأيب أمحد؛ أنه
أقـصرت  : فقام ذو اليدين فقال   . فسلم يف ركعتني  . رصصلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الع          

قد كـان   : فقال" كل ذلك مل يكن   "أم نسيت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ! الصالة يا رسول اهللا   
" أصـدق ذو اليـدين؟    "اهللا عليه وسلم على الناس فقال       فأقبل رسول اهللا صلى     ! بعض ذلك، يا رسول اهللا    

وهو . مث سجد سجدتني  . فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي من الصالة          ! يا رسول اهللا  . نعم: فقالوا
  .بعد التسليم. جالس

) وهو ابن املبـارك   (حدثنا علي   . زاحدثنا هارون بن إمساعيل اخلز    . وحدثين حجاج بن الشاعر   )  573 (
حدثنا أبو هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني من صالة              . حدثنا أبو سلمة  . دثنا حيىي ح

  . أقصرت الصالة أم نسيت؟ وساق احلديث!يا رسول اهللا : فقال. فأتاه رجل من بين سليم. الظهر، مث سلم
عن حيىي بن أيب سلمة     ربنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان،       خأ. وحدثين إسحاق بن منصور   ) 573(-100

بينا أنا أصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الظهر، سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه                 : عن أيب هريرة؛ قال   
  .واقتص احلديث. فقام رجل من بين سليم. وسلم من الركعتني

 حـدثنا   :قال زهري . مجيعا عن ابن علية   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 574 (- 101
إمساعيل بن إبراهيم عن خالد، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني؛ أن رسول اهللا صلى اهللا            

وكان يف  . فقام إليه رجل يقال له اخلرباق     . مث دخل مرتله  . عليه وسلم صلى العصر فسلم يف ثالث ركعات       
فقـال  .  رداءه حىت انتهى إىل النـاس      وخرج غضبان جير  . فذكر له صنيعه  ! يا رسول اهللا  : فقال. يديه طول 

  .مث سلم. مث سجد سجدتني. مث سلم. فصلى ركعة. نعم: قالوا" أصدق هذا؟"
حدثنا خالد، وهو احلذاء، عن     . أخربنا عبدالوهاب الثقفي  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 574 (- 102

  :أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن احلصني؛ قال
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فقام رجل بسيط . مث قام فدخل احلجرة. ى اهللا عليه وسلم يف ثالث ركعات، من العصر        سلم رسول اهللا صل    
مث . مث سـلم  . فصلى الركعة اليت كان تـرك     . فخرج مغضبا ! رسول اهللا  أقصرت الصالة؟ يا  : فقال. اليدين

  .مث سلم. سجد سجديت السهو
قال . كلهم عن حيىي القطان   . ن سعيد وحممد بن املثىن    حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا ب     ) 575 (- 103

  :حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا قال: زهري
. فيسجد.فيقرأ سورة فيها سجدة   . ابن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ القرآن           أخربين نافع عن   

  . حىت ما جيد بعضنا موضعا ملكان جبهته. وتسجد معه
حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عن . حدثنا حممد بن بشر. بو بكر بن أيب شيبة  حدثنا أ ) 575 (- 104

  :ابن عمر؛ قال
حىت ما جيد   . حىت ازدمحنا عنده  . فيمر بالسجدة فيسجد بنا   . صلى اهللا عليه وسلم القرآن     رمبا قرأ رسول اهللا    

  .يف غريه صالة. أحدنا مكانا ليسجد فيه
حدثنا شعبة عن أيب    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحممد بن بشار   حدثنا حممد بن املثىن   ) 576 (- 105

  :قال. إسحاق
وسجد من  . فسجد فيها . والنجم: مسعت األسود حيدث عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قرأ             

لقد : قال عبداهللا . يكفيين هذا : غري أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إىل جبهته وقال            . كان معه 
  .رأيته، بعد، قتل كافرا

: قال حيىي ابن حيـىي    (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر             ) 577 (- 106
عن يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن          ) حدثنا إمساعيل، وهو ابن جعفر    : وقال اآلخرون . أخربنا

وزعم أنه  .  اإلمام يف شيء   عال قراءة م  : ة مع اإلمام؟ فقال   يسار؛ أنه أخربه أنه سأل زيد بن ثابت عن القراء         
  .فلم يسجد. والنجم إذا هوى: قرأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قرأت على مالك عن عبداهللا بن يزيد، مـوىل األسـود بـن      : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 578 (- 107
  :مبا هريرة قرأ هلأسفيان، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن 

        باب سجود التالوةباب سجود التالوةباب سجود التالوةباب سجود التالوة) ) ) ) 20 ( ( ( (
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  .فلما انصرف أخربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجد فيها. فسجد فيها. إذا السماء انشقت 
حدثنا ابن . ح قال وحدثنا حممد بن املثىن. أخربنا عيسى عن األوزاعي. وحدثين إبراهيم بن موسى) 578(

ة، عن النيب صلى اهللا عليـه       مة، عن أيب هرير   لكالمها عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب س        . أيب عدي عن هشام   
  .مبثله. وسلم
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شبة وعمرو الناقد       ) 578 (- 108

  :موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أيب هريرة؛ قال
  .بكرواقرأ باسم . إذا السماء انشقت: سجدنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن صفوان بن سليم، عن . وحدثنا حممد بن رمح )578 (- 109
إذا : سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف   : عبدالرمحن األعرج موىل بين خمزوم، عن أيب هريرة؛ أنه قال         

  .واقرأ باسم ربك. السماء انشقت
و بن احلارث عن عبيداهللا بن أيب جعفـر،         أخربين عمر . وهب حدثنا ابن . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 578(

  .عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثله
حدثنا املعتمر عن أبيه، عن بكر،      : قاال. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ وحممد بن عبداألعلى      ) 578 (- 110

  :عن أيب رافع؛ قال
ما هـذه الـسجدة؟     : فقلت له . فسجد فيها . إذا السماء انشقت  : رأفق. صالة العتمة  صليت مع أيب هريرة    

وقـال ابـن   . فال أزال أسجد ا حـىت ألقـاه  . سجدت ا خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم       : فقال
  .فال أزال أسجدها: عبداألعلى

ين ابـن   يع(حدثنا يزيد   . لمح قال وحدثنا أبو كا    . حدثنا عيسى بن يونس   . حدثين عمرو الناقد  ) 578 (
غري أم مل   . كلهم عن التيمي، ذا اإلسناد    . حدثنا سليم بن أخضر   . ح قال وحدثنا أمحد بن عبدة     ). زريع
  .خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم: يقولوا
حدثنا شعبة عن عطاء    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثين حممد بن املثىن وابن بشار     ) 578 (- 111

  : رافع؛ قالأيب ميمونة، عن أيب بن
رأيت خليلي صـلى اهللا     . نعم: تسجد فيها؟ فقال  : فقلت. إذا السماء انشقت  : رأيت أبا هريرة يسجد يف     

  .فال أزال أسجد فيها حىت ألقاه. عليه وسلم يسجد فيها
  .نعم: النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت: ال شعبةق
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حدثنا أبو هشام املخزومي عـن عبدالواحـد        . حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي      ) 579 (- 112
  :حدثين عامر بن عبداهللا بن الزبري عن أبيه؛ قال. حدثنا عثمان بن حكيم) وهو ابن زياد(
وفـرش  . ه وساقه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا قعد يف الصالة، جعل قدمه اليسرى بني فخذي                

  .وأشار بإصبعه. ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. قدمه اليمىن
وحدثنا أبو بكـر بـن أيب شـيبة         : ح قال . حدثنا ليث عن ابن عجالن    . حدثنا قتيبة ) 579 (- 113

  :بداهللا بن الزبري، عن أبيه؛ قالالن، عن عامر بن عجحدثنا أبو خالد األمحر عن ابن ع: قال) واللفظ له(
ويده اليسرى على . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا قعد يدعو، وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن  

  .ويلقم كفه اليسرى ركبته. ووضع إامه على إصبعه الوسطى. وأشار بإصبعه السبابة. فخذه اليسرى
حـدثنا  : وقال ابـن رافـع    . أخربنا: قال عبد (ن محيد   وحدثين حممد بن رافع وعبد ب     ) 580 (- 114

أخربنا معمر بن عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كـان                   ) عبدالرزاق
ويده اليـسرى   . اإلام، فدعا ا   ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي    . إذا جلس يف الصالة، وضع يديه على ركبتيه       

  .ى، باسطها عليهاعلى ركبته اليسر
حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب، عن       . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثنا عبداهللا بن محيد   ) 580 (- 115

نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا قعد يف التشهد وضع يده اليسرى علـى                     
  .وأشار بالسبابة. ومخسنيوعقد ثالثة . ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن. ركبتيه اليسرى

قرأت على مالك عن مسلم بن أيب مرمي، عـن علـي بـن              : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 580 (- 116
  :عبدالرمحن املعاوي؛ أنه قال

اصنع كما كان رسول اهللا     : فقال. فلما انصرف اين  . رآين عبداهللا بن عمر وأنا أعبث باحلصى يف الصالة         
كان إذا جلس : وكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع؟ قال      : قلتف. صلى اهللا عليه وسلم يصنع    

ووضع . وأشار بإصبعه اليت تلي اإلام    . وقبض أصابعه كلها  . يف الصالة، وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن       
  .كفه اليسرى على فخذه اليسرى

  :بن عبدالرمحن املعاوي؛ قالحدثنا سفيان عن مسلم بن أيب مرمي، عن علي .  عمرحدثنا ابن أيب) 580(

        على الفخذينعلى الفخذينعلى الفخذينعلى الفخذينكيفية وضع اليدين كيفية وضع اليدين كيفية وضع اليدين كيفية وضع اليدين ووووباب صفة اجللوس يف الصالة، باب صفة اجللوس يف الصالة، باب صفة اجللوس يف الصالة، باب صفة اجللوس يف الصالة، ) ) ) ) 21 ( ( ( (
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فكان حيىي بن سعيد حدثنا به عن       : قال سفيان : وزاد. فذكر حنو حديث مالك   . صليت إىل جنب ابن عمر     

  .مسلم، مث حدثنيه مسلم
حلكم ومنصور، عن جماهد،    حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن ا       . ا زهري بن حرب   نحدث) 581 (- 117

  أىن علقها؟ : فقال عبداهللا. عن أيب معمر؛ أن أمريا كان مبكة يسلم تسليمتني
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله: ال احلكم يف حديثهق

وحدثين أمحد بن حنبل حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة، عن احلكم، عن جماهد، عن أيب                ) 581 (- 118
  ):رفعه مرة(داهللا؛ قال شعبة معمر، عن عب

  .أين علقها؟: فقال عبداهللا. أن أمريا أو رجال سلم تسليمتني 
حدثنا عبداهللا بن جعفـر عـن       . أخربنا أبو عامر العقدي   . ن إبراهيم بوحدثنا إسحاق   ) 582 (- 119

  :إمساعيل بن حممد، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ قال

  .حىت أرى بياض خده.  يسلم عن ميينه وعن يسارهنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمك 
مث (أخربين أبو معبـد     : قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو     . حدثنا زهري بن حرب   ) 583 (- 120

  :عن ابن عباس؛ قال) أنكره بعد
  .كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتكبري 

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أيب معبد موىل ابن             . حدثنا ابن أيب عمر   ) 583 (- 121
  :باس؛ أنه مسعه خيرب عن ابن عباس؛ قالع
  .ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بالتكبري 
  . وقد أخربنيه قبل ذلك:قال عمرو. مل أحدثك ذا: وقال. فذكرت ذلك أليب معبد فأنكره: ال عمروق

وحـدثين  : ح قـال  . ن جـريج  بأخربنا ا . أخربنا حممد بن بكر   . حدثنا حممد بن حامت   ) 583 (- 122
أخربين عمرو بن دينار، أن أبـا       . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق : قال) واللفظ له (إسحاق بن منصور    

        باب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها، وكيفيتهباب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها، وكيفيتهباب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها، وكيفيتهباب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها، وكيفيته) ) ) ) 22 ( ( ( (

        باب الذكر بعد الصالةباب الذكر بعد الصالةباب الذكر بعد الصالةباب الذكر بعد الصالة) ) ) ) 23 ( ( ( (
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وت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة،       معبد موىل ابن عباس أخربه؛ أن ابن عباس أخربه؛ أن رفع الص           
كنت أعلم، إذا انصرفوا، بـذلك، إذا       : قال ابن عباس  : وأنه قال . كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .مسعه
 أخربنا ابـن  :وقال حرملة. حدثنا: قال هارون(حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن حيىي ) 584) - 123

  :ئشة قالتاحدثين عروة بن الزبري؛ أن ع: قال. أخربين يونس ابن يزيد عن ابن شهاب) وهب
هل شعرت أنكم تفتنون    : وهي تقول . دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود            

مث . فلبثنا ليايل : قالت عائشة " دإمنا تفنت يهو  "فارتاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال         : يف القبور؟ قالت  
: قالـت عائـشة   " إيل أنكم تفتنون يف القبور؟     هل شعرت أنه أوحي   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد، يستعيذ من عذاب القرب
وقال . أخربنا: لةقال حرم (وحدثين هارون بن سعيد وحرملة بن حيىي وعمرو بن سواد           ) 585 (- 124
  :ن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ قالبأخربين يونس عن ا) حدثنا ابن وهب: اآلخران

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد ذلك، يستعيذ من عذاب القرب 
رير حدثنا ج : قال زهري . كالمها عن جرير  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 586 (- 125

  :عن منصور، عن أيب وائل، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت
. فكذبتهما: قالت. إن أهل القبور يعذبون يف قبورهم     : فقالتا.  على عجوزان من عجز يهود املدينة      تدخل 

إن ! يا رسـول اهللا   : ودخل علي رسول اهللا صلى اله عليه وسلم فقلت له         . فخرجتا. ومل أنعم أن أصدقهما   
إـم  . صدقتا"فقال  . فزعمتا أن أهل القبور يعذبون يف قبورهم      . د املدينة دخلتا على   عجوزين من عجز يهو   

  .فما رأيته، بعد، يف صالة، إال يتعوذ من عذاب القرب: قالت". يعذبون عذابا تسمعه البهائم
حدثنا األحوص، عن أشعث، عن أبيه، عن مـسروق، عـن           . حدثنا هناد بن السري   ) 586 (- 126

  : قالت: وفيه. ديثعائشة، ذا احل
  .وما صلى صالة، بعد ذلك، إال مسعته يتعوذ من عذاب القرب 

باب استحباب التعوذ من عذاب باب استحباب التعوذ من عذاب باب استحباب التعوذ من عذاب باب استحباب التعوذ من عذاب ) ) ) ) 24 ( ( ( (
        القربالقربالقربالقرب
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: قـال . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     : قاال. حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 587 (- 127
  :ئشة قالتلزبري؛ أن عااأخربين عروة بن : حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب؛ قال

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ، يف صالته، من فتنة الدجال 
مجيعـا عـن    . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي وابن منري وأبو كريب وزهري بن حرب           ) 588 (- 128
حدثنا األوزاعي عن حسان بن عطية، عن حممد بن أيب عائشة، عن            . حدثنا وكيع : قال  أبو كريب   . وكيع
  :وعن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة؛ قال. يرةأيب هر

إين أعوذ بك   ! اللهم: يقول. إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".ومن شر فتنة املسيح الدجال. ومن فتنة احمليا واملمات. ومن عذاب القرب. من عذاب جهنم

أخربين : قال. أخربنا شعيب عن الزهري . أخربنا أبو اليمان  .  أبو بكر بن إسحاق    حدثين) 589 (- 129
عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو                    

بك من فتنـة    وأعوذ  . وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال     .  بك من عذاب القرب    ذإين أعو ! اللهم"يف الصالة   
! ما أكثر ما تستعيذ من املغرم يا رسول اهللا        : فقال له قائل  : قالت" وأعوذ بك من املأمث واملغرم    . احمليا واملمات 

  ".ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب"فقال 
حدثنا حسان بـن    . حدثين األوزاعي . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 588 (- 130
  :ثين حممد بن أيب عائشة؛ أنه مسع أبا هريرة يقولحد. عطية

من عذاب  : فليتعوذ باهللا من أربع   . إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر     "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       رقال   
  ".ومن شر املسيح الدجال. ومن فتنة احمليا واملمات. ومن عذاب القرب. جهنم

يعين ابـن  (أخربنا عيسى . وحدثنا علي بن خشرم: ح قال. حدثنا هقل بن زياد  . حدثنيه احلكم بن موسى   و
  ".اآلخر"ومل يذكر " إذا فرغ أحدكم من التشهد"وقال . مجيعا عن األوزاعي، ذا اإلسناد) سيون

حدثنا ابن أيب عدي عن هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة؛ أنه مسع             . حدثنا حممد بن املثىن   ) 588 (- 131
  : أبا هريرة يقول

. وفتنة احمليا واملمات  . وعذاب النار . اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب      " صلى اهللا علي وسلم      قال نيب اهللا   
  ".وشر املسيح الدجال

        باب ما يستعاذ منه يف صالةباب ما يستعاذ منه يف صالةباب ما يستعاذ منه يف صالةباب ما يستعاذ منه يف صالة) ) ) ) 25 ( ( ( (
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مسعت أبا هريـرة    : حدثنا سفيان عن عمرو، عن طاوس؛ قال      . وحدثنا حممد بن عباد   ) 588 (- 132
  :يقول
عـوذوا  . عوذوا باهللا من عذاب القرب    .  اهللا   عوذوا باهللا من عذاب   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           .

  .".عوذوا باهللا من فتنة احمليا واملمات. ة املسيح الدجالنباهللا من فت
حدثنا سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى اهللا               . حدثنا حممد بن عباد   ) 588(

  .عليه وسلم، مثله
حدثنا سـفيان عـن أيب      : قالوا. يب شيبة وزهري بن حرب    وحدثنا حممد بن عباد وأبو بكر بن أ        5889(

  .د، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثلهاالزن
حدثنا شعبة عن بديل، عن عبداهللا بـن        . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 588 (- 133

وفتنة . وعذاب جهنم .  كان يتعوذ من عذاب القرب     شقيق، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه          
  .الدجال
عن أيب الزبري، عن طاوس،     ) فيما قرئ عليه  (وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس         ) 590 (- 134

كما يعلمهـم الـسورة مـن     . عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء             
  :قولوا"يقول . القرآن

. أعوذ بك من فتنة املـسيح الـدجال  و. وأعوذ بك من عذاب القرب . إنا نعوذ بك من عذاب جهنم     ! اللهم 
  ".وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

. أعد صـالتك  : قال. ال: أدعوت ا يف صالتك؟ فقال    : بلغين أن طاوسا قال البنه    : ال مسلم بن احلجاج   ق

  .أو كما قال. ألن طاوسا رواه عن ثالثة أو أربعة
) امسه شداد بن عبداهللا   (حدثنا الوليد عن األوزاعي عن أيب عمار        . حدثنا داود بن رشيد   ) 591 (- 135

  :عن أيب أمساء، عن ثوبان؛ قال

باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان ) ) ) ) 26 ( ( ( (
        صفةصفةصفةصفة
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الم أنـت الـس   ! اللهم"وقال  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا انصرف من صالته، استغفر ثالثا             
: تقول: كيف االستغفار؟ قال  : فقلت لألوزاعي : لوليداقال  ". تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام    . ومنك السالم 

  .أستغفر اهللا، أستغفر اهللا
حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبداهللا بن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 592 (- 136

  :احلارث، عن عائشة؛ قالت
. أنت السالم ومنك السالم   ! اللهم"إال مقدار ما يقول     . صلى اهللا عليه وسلم، إذا سلم، مل يقعد       كان النيب    

  ".يا ذا اجلالل واإلكرام"ويف رواية ابن منري " تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
 يـا ذا اجلـالل    "وقال  . عن عاصم، ذا اإلسناد   ) يعين األمحر (حدثنا أبو خالد    . وحدثناه ابن منري  ) 592(

  ".واإلكرام
. حدثنا شعبة عن عاصم، عن عبداهللا بن احلـارث . حدثين أيب. وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد ) 592(

غري أنه كـان    . كالمها عن عائشة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، مبثله          . لد عن عبداهللا بن احلارث    اوخ
  ".يا ذا اجلالل واإلكرام"يقول 
أخربنا جرير عن منصور، عن املسيب بن رافع، عـن وراد           . براهيمحدثنا إسحاق بن إ   ) 593 (- 137

  :موىل املغرية بن شعبة؛ قال
 إىل معاوية؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا فرغ من الصالة وسلم، قال                 ةكتب املغرية بن شعب    
. ال مانع ملا أعطيت   ! للهما. له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير        . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       "

  ".وال ينفع ذا اجلد منك اجلد. وال معطي ملا منعت
حدثنا أبو معاوية عن األعمش،     : قالوا. ة وأبو كريب وأمحد بن سنان     بوحدثناه أبو بكر بن أيب شي     ) 593(

قال . مثلهعن املسيب بن رافع، عن وراد موىل املغرية بن شعبة، عن املغرية، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،                   
  .وكتبت ا إىل معاوية. قال فأمالها على املغرية: أبو بكر وأبو كريب يف روايتهما

أخربين عبدة بن أيب لبابـة؛ أن       . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . د بن حامت  موحدثين حم ) 593(
  :ورادا موىل املغرية بن شعبة قال

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ) تاب له ورادكتب ذلك الك(كتب املغرية بن شعبة إىل معاوية   
  .فإنه مل يذكر"  قديرءوهو على كل شي"إال قوله . يقول، حني سلم، مبثل حديثهما
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. ح قال وحدثنا حممد بن املثىن     ). يعين ابن املفضل  (حدثنا بشر   . وحدثنا حامد بن عمر البكراوي    ) 593(
  :عيد، عن وراد، كاتب املغرية بن شعبة؛ قالمجيعا عن ابن عون، عن أيب س. حدثين أزهر

  .مبثل حديث منصور واألعمش. كتب معاوية إىل املغرية 
حدثنا عبدة بن أيب لبابة وعبـدامللك بـن         . حدثنا سفيان . حدثنا ابن أيب عمر املكي    و) 593 (- 138

  :مسعا ورادا كاتب املغرية بن شعبة يقول. عمري
: قال فكتـب إليـه    .  بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         اكتب إيل : كتب معاوية إىل املغرية    

له امللـك  . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له"قضى الصالة  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، إذا     
وال ينفع ذا اجلد منك     . وال معطي ملا منعت   . ال مانع ملا أعطيت   ! اللهم. وله احلمد وهو على كل شيء قدير      

  ".جلدا
  :حدثنا هشام عن أيب الزبري؛ قال. حدثنا أيب. وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 594 (- 139

له امللك وله احلمد    . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       "بري يقول يف دبر كل صالة، حني يسلم         زكان ابن ال   
. له النعمة وله الفضل   . ال نعبد إال إياه   و. ال إله إال اهللا   . ال حول وال قوة إال باهللا     . وهو على كل شيء قدير    

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      : وقال". ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون         . وله الثناء احلسن  
  .وسلم يهلل ن دبر كل صالة

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عـن أيب           . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 594 (- 140
مث : وقال يف آخـره   . ثل حديث ابن منري   مب. لزبري، موىل هلم؛ أن عبداهللا بن الزبري كان يهلل دبر كل صالة           ا

  :يقول ابن الزبري
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهلل ن دبر كل صالة 
 أبـو  حدثين. حدثنا احلجاج بن أيب عثمان . حدثنا ابن علية  . وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 594(

  :الزبري قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، إذا         : وهو يقول . مسعت عبداهللا بن الزبري خيطب على هذا املنرب        

  . فذكر مبثل حديث هشام بن عروة. سلم، يف دبر الصالة أو الصلوات
بن سـامل،   حدثنا عبداهللا بن وهب عن حيىي بن عبداهللا         . وحدثين حممد بن سلمة املرادي    ) 594(-141

داهللا بن الزبري وهو يقول، يف إثر الصالة إذا سلم،          بعن موسى بن عقبة؛ أن أبا الزبري املكي حدثه؛ أنه مسع ع           
  .وكان يذكر ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال يف آخره. مبثل حديثهما
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 ح قال وحدثنا قتيبة بن      .حدثنا عبيداهللا . حدثنا املعتمر . حدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 595 (- 142
أن ) وهذا حديث قتيبة( مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛  نكالمها ع . حدثنا ليث عن ابن عجالن    . سعيد

  :فقالوا. فقراء املهاجرين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويصومون . صلييصلون كما ن  : قالوا" وما ذاك؟ "فقال  . ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم املقيم       

أفال أعلمكم "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف. ويعتقون وال نعتق. ويتصدقون وال نتصدق . كما نصوم 
شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثـل مـا                     

". دبر كل صالة، ثالثا وثالثني مرة     تسبحون وتكربون وحتمدون،    "قال  ! يا رسول اهللا  : بلى: قالوا" صنعتم
مسع إخواننا أهل األموال    : فقالوا. فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال  أبو صاحل   

  ".ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ففعلوا مثله. مبا فعلنا
. فحدثت بعض أهلي هـذا احلـديث      : قال مسي : لليث عن ابن عجالن   زاد غري قتيبة يف هذا احلديث عن ا       و

فرجعت إىل " تسبح اهللا ثالثا وثالثني وحتمد اهللا ثالثا وثالثني وتكرب اهللا ثالثا وثالثني "إمنا قال   . ومهت: فقال
واحلمد اهللا أكرب وسبحان اهللا     . اهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا     : فأخذ بيدي فقال  . أيب صاحل فقلت له ذلك    

  .حىت تبلغ من مجيعهن ثالثة وثالثني. هللا
فحدثين مبثله عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة، عـن           . حدثت ذا احلديث رجاء بن حيوة     ف: ال ابن عجالن  ق

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا روح عن سهيل، عـن      . حدثنا يزيد بن زريع   . بسطام العيشي  وحدثين أمية بن  ) 595 (- 143
  :ن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أم قالواأبيه، ع

إال أنه أدرج، . مبثل حديث قتيبة عن الليث. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم املقيم! يا رسول اهللا 
  :يف حديث أيب هريرة، قول أيب صاحل

. إحدى عشرة إحدى عـشرة    : يليقول سه : وزاد يف احلديث  . إىل آخر احلديث  . مث رجع فقراء املهاجرين    
  .فجميع ذلك كله ثالثة وثالثون

  :قال. أخربنا مالك بن مغول. أخربنا ابن املبارك. وحدثنا احلسن بن عيسى) 596 (- 144
بن عجرة، عن رسول اهللا صـلى اهللا         مسعت احلكم بن عتيبة حيدث عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن كعب            

. ثالث وثالثـون تـسبيحة    . دبر كل صالة مكتوبة   ) أو فاعلهن (ئلهن  معقبات ال خييب قا   "عليه وسلم قال    
  ".وأربع وثالثون تكبرية. وثالث وثالثون حتميدة
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حدثنا محزة الزيات عن احلكم، عـن       .  أبو أمحد  احدثن. حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 596 (- 145
  :لم؛ قالعبدالرمحن بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

وأربع وثالثـون   . وثالث وثالثون حتميدة  . ثالث وثالثون تسبيحة  ) أو فاعلهن (معقبات ال خييب قائلهن      "
  ".يف دبر كل صالة. تكبرية

حدثنا عمرو بن قيس املالئي عن احلكـم، ـذا          . حدثنا أسباط بن حممد   .  حامت نحدثين حممد ب  ) 596(
  .اإلسناد، مثله

أخربنا خالد بن عبداهللا عن سهيل، عن أيب عبيد         . د بن بيان الواسطي   حدثين عبداحلمي ) 597 (- 146
 هريرة، عـن    عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب      ) أبو عبيد موىل سليمان بن عبدامللك     : قال مسلم (املذحجي  

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فتلك تسعة  . وكرب اهللا ثالثا وثالثني   . ومحد اهللا ثالثا وثالثني   . من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني         "

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير         . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       : وقال، متام املائة  . وتسعون
  ".ه وإن كانت مثل زبد البحرا غفرت خطاي-
، عـن   حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن سهيل، عن أيب عبيد، عن عطاء          . وحدثنا حممد بن الصباح   ) 597 (

  .مبثله.  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: أيب هريرة؛ قال
حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عـن أيب            . حدثين زهري بن حرب   ) 598 (- 147

  :هريرة؛ قال
! يا رسـول اهللا : فقلت.  سكت هنية قبل أن يقرأكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا كرب يف الصالة،     

باعد بيين وبني خطاياي    ! اللهم: أقول"أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة، ما تقول؟ قال         ! بأيب أنت وأمي  
! اللـهم . نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس        ! اللهم. كما باعدت بني املشرق واملغرب    

  ".واملاء والربداغسلين من خطاياي بالثلج 
حـدثنا  . ح وحدثنا أبو كامـل    . حدثنا ابن فضيل  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 598 (

  .كالمها عن عمارة بن القعقاع، ذا اإلسناد، حنو حديث جرير) يعين ابن زياد(عبدالواحد 

        باب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءةباب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءةباب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءةباب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءة) ) ) ) 27 ( ( ( (
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حـدثنا  : قـالوا . وغريمهـا  وحدثت عن حيىي بن حسان ويونس املؤدب      : قال مسلم ) 599 (- 148
  :قال. حدثنا أبو زرعة. حدثين عمارة بن القعقاع: قال. عبدالواحد بن زياد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ض من الركعة الثانية استفتح القراءة بــ    : مست أبا هريرة يقول    
  .ومل يسكت". احلمد هللا رب العاملني"

أخربنا قتادة وثابت ومحيـد عـن   . حدثنا محاد. نحدثنا عفا .وحدثين زهري بن حرب  ) 600 (- 149
  :فقال. أنس؛ أن رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس

أيكم املتكلم  : "فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته قال         . احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه       
جئت وقد حفزين الـنفس     : فقال رجل " ا يقل بأس  ملأيكم املتكلم ا؟ فإنه     "فقال  . فأرم القوم " بالكلمات؟

  ".أم يرفعها. لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدروا"فقال . فقلتها
أخربين احلجاج بن أيب عثمان عن أيب       . اعيل بن علية  حدثنا إمس . حدثنا زهري بن حرب   ) 601 (- 150

  :الزبري، عن عون بن اهللا بن عتبة، عن ابن عمر؛ قال
واحلمـد هللا   . اهللا أكرب كـبريا   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال رجل من القوم         بينما حنن نصلي مع رسول       

قال " من القائل كلمة كذا وكذا؟    "سلم  وفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       . وسبحان اهللا بكرة وأصيال   . كثريا
  ".فتحت هلا أبواب السماء. عجبت هلا"قال ! يا رسول اهللا. أنا: رجل من القوم

  .ما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلكف: ال ابن عمرق
حدثنا سفيان بـن    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 602 (- 151

وحدثين حممـد بـن     : ح قال . النيب صلى اهللا عليه وسلم    عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن          
عن الزهري، عن سعيد وأيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب           ) يعين ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   . جعفر بن زياد  

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  ) واللفظ له (وحدثين حرملة بن حيىي     : ح قال . صلى اهللا عليه وسلم   
  : أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قالأخربين: قال. شهاب

. وأتوهـا متـشون  . إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تـسعون : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  ".وما فاتكم فأمتوا. فما أدركتم فصلوا. عليكم السكينةو

        باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياا سعياباب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياا سعياباب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياا سعياباب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياا سعيا) ) ) ) 28 ( ( ( (
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قـال ابـن   . جعفـر حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إمساعيل بن    ) 602 (- 152
  :أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. حدثنا إمساعيل: أيوب

. وما فاتكم فأمتوا  . فما أدركتم فصلوا  . وأتوها وعليكم السكينة  . إذا ثوب للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون       "
  ".فإن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة

هذا مـا   : قال. معمر عن مهام بن منبه     حدثنا. حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 602 (- 153
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  :وسلم
  ".م فصلوا وما فاتكم فأمتوافما أدركت. وعليكم السكينة. إذا نودي بالصالة فأتوها وأنتم متشون "

ح قـال وحـدثين     . عن هشام ) يعين ابن عياض  (حدثنا الفضيل   . يدعحدثنا قتيبة بن س   ) 602 (- 154
حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين، عن أيب     . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   ) واللفظ له (زهري بن حرب    

  :هريرة؛ قال
 ةولكن ليمش وعليه السكين   . ثوب بالصالة فال يسع إليها أحدكم     إذا  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".صل ما أدركت واقض ما سبقك. والوقار
حدثنا معاوية بن سـالم     . أخربنا حممد بن املبارك الصوري    . حدثين إسحاق بن منصور   ) 603 (- 155

  :عن حيىي بن أيب كثري أخربين عبداهللا بن أيب قتادة؛ أن أباه أخربه؛ قال
استعجلنا إىل  : قالوا" ما شأنكم؟ "فقال  . فسمع جلبة . هللا صلى اهللا عليه وسلم    ان نصلي مع رسول     بينما حن  

  ".فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأمتوا. إذا أتيتم الصالة فعليكم السكينة. فال تفعلوا"قال . الصالة

  .ذا اإلسنادحدثنا شيبان، .  معاوية بن هشاماحدثن. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 603 (
حدثنا حيىي بن سعيد عـن حجـاج        : قاال. وحدثين حممد بن حامت وعبيداهللا بن سعيد      ) 604 (- 156

  :حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة وعبداهللا بن أيب قتادة، عن أيب قتادة؛ قال. الصواف
إذا أقيمت  "وقال ابن حامت    ". ت الصالة فال تقوموا حىت تروين     إذا أقيم "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".أو نودي

        باب مىت يقوم الناس للصالةباب مىت يقوم الناس للصالةباب مىت يقوم الناس للصالةباب مىت يقوم الناس للصالة) ) ) ) 29 ( ( ( (
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وحدثنا ابن عليـة    : قال أبو بكر  . حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 604(
بن يونس وعبـدالرزاق عـن      أخربنا عيسى . ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم     . عن حجاج بن أيب عثمان    

  :ل إسحاقوقا. معمر
كلهم عن حيىي بن أيب كثري، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، عن النيب              . أخربنا الوليد بن مسلم عن شيبان      

  .صلى اهللا عليه وسلم
  ".حىت تروين قد خرجت"زاد إسحاق يف روايته حديث معمر وشيبان و

أخربين يونس عن   . هبحدثنا ابن و  : قاال. رملة بن حيىي  ححدثنا هارون بن معروف و    ) 605 (- 157
  :مسع أبا هريرة يقول. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف: قال. ابن شهاب

فأتى رسول اهللا   . قبل أن خيرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فقمنا فعدلنا الصفوف  . أقيمت الصالة  
فلم نزل قياما " مكانكم"وقال لنا . مصاله قبل أن يكرب، ذكر فانصرف   حىت إذا قام يف   . صلى اهللا عليه وسلم   

  .فكرب فصلى بنا. ينطف رأسه ماء. وقد اغتسل. ننتظره حىت خرج إلينا
) يعين األوزاعـي  (حدثنا أبو عمرو    . الوليد بن مسلم   حدثنا. وحدثين زهري بن حرب   ) 605 (- 158

  :حدثنا الزهري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة؛ قال
فأومأ إلـيهم   . وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام مقامه        . وصف الناس صفوفهم  . أقيمت الصالة  

  .فصلى م. فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف املاء" مكانكم"بيده، أن 
: أخربنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي، عن الزهري قـال         . وحدثين إبراهيم بن موسى   ) 605 (- 159

فيأخـذ النـاس    . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة؛ أن الصالة كانت تقام           
  .قبل أن يقوم النيب صلى اهللا عليه وسلم مقامه. مصافهم
حدثنا مساك بن حرب    . حدثنا زهري .  احلسن بن أعني   احدثن. وحدثين سلمة بن شبيب   ) 606 (- 160

  :عن جابر بن مسرة؛ قال
فإذا خرج أقام الصالة حـني     .  عليه وسلم  فال يقيم حىت خيرج النيب صلى اهللا      . كان بالل يؤذن إذا دحضت     

  .يراه
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قرأت على مالك عن ابن شهاب، عـن أيب سـلمة بـن             : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 607 (- 161
  :عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".صالة فقد أدرك الصالةمن أدرك ركعة من ال "
أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن أيب         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 607 (- 162

  :سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام، فقد أدرك الصالة "
ح قـال   . حدثنا ابـن عيينـة    : قالوا. شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب     حدثنا أبو بكر بن أيب      ) 607(

ح قال وحدثنا ابـن     . أخربنا ابن املبارك عن معمر واألوزاعي ومالك بن أنس ويونس         . يبروحدثنا أبو ك  
كل هؤالء عن الزهـري،     . مجيعا عن عبيداهللا  . حدثنا عبدالوهاب . ح قال وحدثنا ابن املثىن    . حدثنا أيب . منري

وليس يف حديث   . مبثل حديث حيىي عن مالك    .  سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          عن أيب 
  ".فقد أدرك الصالة كلها"ويف حديث عبيداهللا قال ". مع اإلمام"أحد منهم 
. قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بـن يـسار  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي ) 608 (- 163

  :حدثوه عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال.  وعن األعرج.وعن بسر بن سعيد
ومن أدرك ركعة من العصر قبـل أن        . أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح           من "

  ".تغرب الشمس فقد أدرك العصر
أيب سلمة، عن أيب هريرة     أخربنا معمر عن الزهري، عن      . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 608(

  .مبثل حديث مالك عن زيد بن أسلم
. حدثنا عبداهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهـري          . ن بن الربيع  سوحدثنا ح ) 609 (- 164

ح قال وحدثين أبـو الطـاهر       . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثنا عروة عن عائشة؛ قالت    : قال
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن عروة بن الـزبري          : قال) والسياق حلرملة  (كالمها عن ابن وهب   . وحرملة

  :حدثه عن عائشة؛ قالت
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل             "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .والسجدة إمنا هي الركعة" أن تطلع، فقد أدركها

        ة فقد أدرك تلك الصالةة فقد أدرك تلك الصالةة فقد أدرك تلك الصالةة فقد أدرك تلك الصالةالالالالباب من أدرك ركعة من الصباب من أدرك ركعة من الصباب من أدرك ركعة من الصباب من أدرك ركعة من الص) ) ) ) 30 ( ( ( (
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حدثنا عبداهللا بن املبارك عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه،           . وحدثنا حسن بن الربيع   ) 608 (- 165
  :يب هريرة؛ قالأعن ابن عباس، عن 

ومـن  . من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك

  .مسعت معمرا، ذا اإلسناد: حدثنا معتمر؛ قال. ادوحدثناه عبداألعلى بن مح) 608(
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح قال وحدثنا ابن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 610 (- 166

  :فقال له عروة. شهاب؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئا
. اعلم ما تقول يا عـروة : فقال له عمر.  اهللا صلى اهللا عليه وسلمفصلى إمام رسول. أما إن جربيل قد نزل   

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : مسعت أبا مسعود يقول   :  بن أيب مسعود يقول    ريمسعت بش : فقال
حيـسب بأصـابعه    ". مث صليت معه  . مث صليت معه  . مث صليت معه  . فصليت معه . نزل جربيل فأمين  "يقول  

  .مخس صلوات
قرأت على مالك عن ابن شهاب؛ أن عمـر بـن           : قال. ا حيىي بن حيىي التميمي    نأخرب) 610 (- 167

وهو . فأخربه؛ أن املغرية بن شعبة أخر الصالة يوما       . فدخل عليه عروة بن الزبري    . عبدالعزيز أخر الصالة يوما   
  :فقال. فدخل عليه أبو مسعود األنصاري. بالكوفة

. مث صلى . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      .  فصلى ل جربيل نز  أليس قد علمت أن   ! ما هذا؟ يا مغرية    
فـصلى  . مث صلى . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . مث صلى . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فقال . ذا أمرت : مث قال . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . مث صلى . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
أو إن جربيل عليه السالم هو أقام لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم               ! انظر ما حتدث يا عروة    : ةعمر لعرو 

  .كذلك كان بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه: وقت الصالة؟ فقال عروة
 أن رسول اهللا صـلى      ؛ولقد حدثتين عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم        : قال عروة ) 611 (- 168

  .قبل أن تظهر.  يصلي العصر والشمس يف حجرااهللا عليه وسلم كان

        مسمسمسمسباب أوقات الصلوات اخلباب أوقات الصلوات اخلباب أوقات الصلوات اخلباب أوقات الصلوات اخل) ) ) ) 31 ( ( ( (
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حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن       : قال عمرو . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 611 (
وقال . مل يفيء الفيء بعد   . ريتجعائشة؛ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة يف ح            

  .مل يظهر الفيء بعد: أبو بكر
أخربين : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 611 (- 169

عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان                    
  .مل يظهر الفيء يف حجرا. شمس يف حجراليصلي العصر وا

حدثنا وكيع عن هشام، عن أبيـه، عـن         : قاال. ا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       حدثن) 611 (- 170
  :عائشة؛ قالت

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة يف حجريت 
حدثين ) وهو ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال. حدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 612 (- 171

  :عن أيب أيوب، عن عبداهللا بن عمرو؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأيب عن قتادة، 
مث إذا صليتم الظهر فإنه وقت إىل أن حيـضر          . إذا صليتم الفجر فإنه وقت إىل أن يطلع قرن الشمس األول           "

تم املغرب فإنه وقـت إىل أن يـسقط         يفإذا صل . فإذا صليتم العصر فإنه وقت إىل أن تصفر الشمس        . العصر
  ".فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إىل نصف الليل. الشفق
حدثنا شعبة عن قتادة، عـن أيب أيـوب،         . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 612 (- 172

عن عبداهللا بن عمرو، عن النيب صلى       ) واملراغ حي من األزد   . املراغي: وامسه حيىي بن مالك األزدي ويقال     (
  :اهللا عليه وسلم؛ قال

ووقت املغرب ما مل يـسقط ثـور        . ووقت العصر ما مل تصفر الشمس     . وقت الظهر ما مل حيضر العصر      "
  ".ووقت الفجر ما مل تطلع الشمس. ووقت العشاء إىل نصف الليل. الشفق

حدثنا حيىي . ح قال وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. ر العقديمحدثنا أبو عا . حدثنا زهري بن حرب   ) 612 (
  . ومل يرفعه مرتني. رفعه مرة: قال شعبة: ويف حديثهما. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. بن أيب بكري
حدثنا قتادة عـن أيب     . حدثنا مهام . حدثنا عبدالصمد . وحدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 612(-173

  :ن عمرو؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبأيوب، عن عبداهللا 
ووقت العصر ما مل تـصفر  . ما مل حيضر العصر. وكان ظل الرجل كطوله  . الشمسوقت الظهر إذا زالت      "

ووقـت  . ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسـط . ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق  . الشمس
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فإا تطلع بني . فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة   . الشمس ما مل تطلع  . صالة الصبح من طلوع الفجر    
  ."قرين شيطان

يعين (حدثنا إبراهيم . حدثنا عمر بن عبداهللا بن رزين. وحدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 612 (- 174
عن قتادة، عن أيب أيوب، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛ أنه            ) وهو ابن حجاج   (جعن احلجا ) ابن طهمان 

  :قال
فجر مـا مل يطلـع قـرن        وقت صالة ال  "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال             

ووقت صـالة   . ما مل حيضر العصر   . ووقت صالة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء        . الشمس األول 
ووقت صالة املغرب إذا غابت الشمس مـا مل يـسقط           . ويسقط قرا األول  . ما مل تصفر الشمس    العصر
  ".ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل. الشفق
مسعت أيب  : قال. أخربنا عبداهللا بن حيىي بن أيب كثري      : قال. ن حيىي التميمي  حدثنا حيىي ب  ) 612 (- 175
  :يقول

  .ال يستطاع العلم براحة اجلسم 
حـدثنا  : قال زهـري  . كالمها عن األزرق  . حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 613 (- 176

ريدة، عن أبيه، عن الـنيب      علقمة بن مرثد، عن سليمان بن ب       حدثنا سفيان عن  . إسحاق بن يوسف األزرق   
  صلى اهللا عليه وسلم؛ أن رجال سأله عن وقت الصالة؟ فقال له

مث أمـره فأقـام     . مث أمره فأقام الظهر   . فلما زالت الشمس أمر بالال فأذن     ) يعين اليومني " (صل معنا هذين   "
فأقام العشاء حـني    مث أمره   . غرب حني غابت الشمس   ملمث أمره فأقام ا   . والشمس مرتفعة بيضاء نقية   . العصر

. فأبرد ـا  . فلما أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر       . مث أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر      . غاب الشفق 
وصلى املغرب قبـل أن يغيـب   . أخرها فوق الذي كان. وصلى العصر والشمس مرتفعة. فأنعم أن يربد ا   

  مث قال. جر فأسفر اوصلى الف. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل. الشفق
  قال! يا رسول اهللا. أنا: فقال الرجل" أين السائل عن وقت الصالة؟" 
  .وقت صالتكم بني ما رأيتم" 

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حرمي بن عمارة   . وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي      ) 613 (-177
  علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ 
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فأمر بـالال  " اشهد معنا الصالة"فسأله عن مواقيت الصالة؟ فقال     . نيب صلى اهللا عليه وسلم    لاأن رجال أتى     
مث أمره  . حني زالت الشمس عن بطن السماء     . مث أمره بالظهر  . حني طلع الفجر  . فصلى الصبح . فأذن بغلس 

مث .  الـشفق    مث أمره بالعشاء حني وقع    . حني وجبت الشمس  . مث أمره باملغرب  . والشمس مرتفعة . بالعصر
مث . مث أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية مل ختالطها صـفرة       . مث أمره بالظهر فأبرد   . أمره، الغد، فنور بالصبح   

فلما أصبح  ). شك حرمي (مث أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه          . أمره باملغرب قبل أن يقع الشفق     
  ".أين السائل؟ ما بني ما رأيت وقت"قال 

حدثنا أبو بكر ب أيب موسى عن أبيه، عن         . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      )614 (- 178
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصالة؟ 

مث أمره فأقام   . والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا     . قال فأقام الفجر حني انشق الفجر     . فلم يرد عليه شيئا    
مث أمره فأقام بالعـصر     . وهو كان أعلم منهم   . والقائل يقول قد انتصف النهار    . ني زالت الشمس  ح. لظهراب

مث . مث أمره فأقام العشاء حني غاب الـشفق       . مث أمره فأقام باملغرب حني وقعت الشمس      . والشمس مرتفعة 
ظهر حىت كان   مث أخر ال  . والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت      . أخر الفجر من الغد حىت انصرف منها      

مث أخر  . والقائل يقول قد امحرت الشمس    . مث أخر العصر حىت انصرف منها     . قريبا من وقت العصر باألمس    
مث أصبح فدعا السائل فقال . مث أخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول      . املغرب حىت كان عند سقوط الشفق     

  ".الوقت بني هذين"
حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان، عن أيب بكـر بـن أيب             .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 614 (- 179
فسأله عن مواقيت الصالة؟ مبثل حديث      . مسعه منه عن أبيه؛ أن سائال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم           . موسى
  : غري أنه قال. ابن منري

  .يف اليوم الثاين. فصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق 
أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 615 (- 180

  :شهاب، عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ أنه قال
  ".فإن شدة احلر من فيح جهنم. ا بالصالة فأبردورإذا اشتد احل"إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  

        احلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقهاحلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقهاحلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقهاحلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقهيف شدة يف شدة يف شدة يف شدة     باب استحباب اإلبراد بالظهرباب استحباب اإلبراد بالظهرباب استحباب اإلبراد بالظهرباب استحباب اإلبراد بالظهر) ) ) ) 32 ( ( ( (
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  :أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخربه قال. أخربنا ابن وهب. وحدثين حرملة بن حيىي) 615 (
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله،    : أخربين أبو سلمة وسعيد بن املسيب؛ أما مسعا أبا هريرة يقول           

  .سواء
. أخربنا: قال عمرو(عيد األيلي وعمرو بن سواد وأمحد بن عيسى وحدثين هارون بن س  ) 615 (- 181

أخربين عمرو؛ أن بكريا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان األغر، عن            : قال) حدثنا ابن وهب  : وقال اآلخران 
  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاللأيب هريرة؛ أن رسو

  ".ح جهنمفإن شدة احلر من في. إذا كان اليوم احلار فأبردوا بالصالة "
أبردوا عن الـصالة    "وحدثين أبو يونس عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               : ال عمرو ق

  ".فإن شدة احلر من فيح جهنم
 وأيب سلمة، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه             بوحدثين ابن شهاب عن ابن املسي     : ال عمرو ق

  .وسلم، بنحو ذلك
حدثنا عبدالعزيز عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول           .  قتيبة بن سعيد   وحدثنا) 615 (- 182

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".فأبردوا بالصالة. إن هذا احلر من فيح جهنم "

  :حدثنا معمر عن مهام بن منبه؛ قال. حدثنا عبدالرزاق.  رافعنحدثنا اب) 615 (- 183
وقال رسول اهللا صـلى  . فذكر أحاديث منها. ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم    هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسو       

  ".فإن شدة احلر من فيح جهنم. أبردوا عن احلر يف الصالة"اهللا عليه وسلم 
  : قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر. حدثين حممد بن املثىن) 616) - 184

أذن مـؤذن رسـول اهللا      : قال. ث عن أيب ذر   مسعت مهاجرا أبا احلسن حيدث؛ أنه مسع زيد بن وهب حيد           
إن "وقـال   " انتظر انتظر "أو قال   ". أبرد أبرد "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . صلى اهللا عليه وسلم بالظهر    

  ".فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة. شدة احلر من فيح جهنم
  .حىت رأينا يفء التلول: ال أبو ذرق

أخـربين  . أخربنا ابن وهب  ) واللفظ حلرملة (واد وحرملة بن حيىي     وحدثين عمرو بن س   ) 617 (- 185
  :يونس عن ابن شهاب؛ قال
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اشـتكت  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة يقول          
فهو .  يف الصيف  نفس يف الشتاء ونفس   : فأذن هلا بنفسني  . أكل بعضي بعضا  ! يا رب : فقالت. النار إىل را  

  ".وأشد ما جتدون من الزمهرير. ا جتدون من احلرمأشد 
حدثنا مالك عن عبداهللا بن يزيـد       . حدثنا معن . وحدثين إسحاق بن موسى األنصاري    ) 617 (- 186

موىل األسود بن سفيان، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن وحممد بن عبدالرمحن بن ثوبان، عن أيب هريـرة؛ أن                   
  :اهللا عليه وسلم قال صلى رسول اهللا

فأذن . أن النار اشتكت إىل را    "وذكر؛  ". فإن شدة احلر من فيح جهنم     . إذا كان احلر فأبردوا عن الصالة      "
  ".نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف: هلا يف كل عام بنفسني

ـ   حدثين: قال. أخربنا حيوة . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 617 (- 187 ن يزيد ب
عبداهللا بن أسامة بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه                     

  :وسلم؛ قال
. نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف     : فأذن هلا بنفسني  . فأذن يل أتنفس  . أكل بعضي بعضا  ! رب: قالت النار  "

  ". من حر أو حرور فمن نفس جهنما وجدمتمو. فما وجدمت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم
قال ابـن   . كالمها عن حيىي القطان وابن مهدي     . حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 618 (- 188

  :ل ابن املثىنقا. مساك بن حرب عن جابر بن مسرة حدثنا: قال. حدثين حيىي بن سعيد عن شعبة: املثىن
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : وحدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، عن مساك، عن جابر بن مسرة؛ قال    

  .يصلي الظهر إذا دحضت الشمس
ن سليم عن أيب إسحاق، عن      بحدثنا أبو األحوص سالم     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 619 (- 189

  :سعيد بن وهب، عن خباب؛ قال
  .فلم يشكنا.  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة يف الرمضاءشكونا 

واللفـظ  (وقال ابن يونس    . أخربنا: قال عون (وحدثنا أمحد بن يونس وعون بن سالم        ) 619 (- 190
  :حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب، عن خباب؛ قال: قال) حدثنا زهري) له

        باب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري شدة احلرباب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري شدة احلرباب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري شدة احلرباب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري شدة احلر) ) ) ) 33((((



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-302 

: قلت أليب إسـحاق   : قال زهري .  يشكنا منا إليه حر الرمضاء فل    أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشكو        
  .نعم: أيف تعجيلها؟ قال: قلت. نعم: أيف الظهر؟ قال

حدثنا بشر بن املفضل عن غالب القطان، عن بكر بن عبداهللا، عن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 620 (- 191
  : قال؛أنس بن مالك

فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهتـه مـن          .  شدة احلر  كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف          

  .األرض، بسط ثوبه، فسجد عليه
أخربنا الليث عن ابن   . ح قال وحدثنا حممد بن رمح     . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 621 (- 192

  :ليه وسلمن أنس بن مالك؛ أنه أخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا ععشهاب، 
  .كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إىل العوايل، فيأيت العوايل والشمس مرتفعة 
  .فيأيت العوايل: مل يذكر قتيبةو
أخربين عمرو عن ابن شهاب، عن أنس؛ أن        . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 621 (

  .العصر، مبثله، سواءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي 
  :قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ قال: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 621 (- 193

  .فيأتيهم والشمس مرتفعة. مث يذهب الذاهب إىل قباء. صرعكنا نصلي ال 
عن قرأت على مالك عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة،           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 621 (- 194

  :أنس بن مالك؛ قال
  .فيجدهم يصلون العصر. كنا نصلي العصر مث خيرج اإلنسان إىل بين عمرو بن عوف 

حدثنا إمساعيل بـن    : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وحممد بن الصباح وقتيبة وابن حجر         ) 622 (- 195
.  انصرف من الظهـر    حني. جعفر عن العالء بن عبدالرمحن؛ أنه دخل على أنس بن مالك يف داره بالبصرة             

  :قال. أصليتم العصر؟ فقلنا له إمنا انصرفنا الساعة من الظهر: فلما دخلنا عليه قال .وداره جبنب املسجد

        باب استحباب التبكري بالعصرباب استحباب التبكري بالعصرباب استحباب التبكري بالعصرباب استحباب التبكري بالعصر) ) ) ) 34 ( ( ( (
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تلك صـالة   "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : فلما انصرفنا قال  . فقمنا فصلينا . فصلوا العصر  
 اهللا فيهـا إال     رال يـذك  . قام فنقرها أربعا  .  الشيطان حىت إذا كانت بني قرين    . جيلس يرقب الشمس  . املنافق
  ".قليال

حدثنا عبداهللا بن املبارك عن أيب بكر بن عثمـان بـن            . وحدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 623( - 196
  :سهل بن حنيف؛ قال

دخلنا على أنس بـن      مث خرجنا حىت  . صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر     : مسعت أبا أمامة بن سهل يقول      
وهذه صالة رسول   . العصر: ما هذه الصالة اليت صليت؟ قال     ! يا عم : فقلت. فوجدناه يصلي العصر  . مالك

  .اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم اليت كنا نصلي معه
وألفـاظهم  (حدثنا عمرو بن سواد العامري وحممد بن سلمة املرادي وأمحد بن عيسى             ) 624 (- 197
أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بـن أيب         ) حدثنا ابن وهب  : ل اآلخران وقا. أخربنا: عمرو قال) (متقاربة

  :حبيب؛ أن موسى بن سعد األنصاري حدثه عن حفص بن عبيداهللا، عن أنس بن مالك؛ أنه قال
يا رسـول   : فقال. فلما انصرف أتاه رجل من بين سلمة      . صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العصر         

فوجدنا اجلزور مل . فانطلق وانطلقنا معه" نعم"قال . وحنن حنب أن حتضرها. ر جزورا لنا  إنا نريد أن ننح   ! اهللا
  .قبل أن تغيب الشمس. مث أكلنا. مث طبخ منها. مث قطعت. فنحرت. تنحر

  .حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة وعمرو بن احلارث، يف هذا احلديث: قال املراديو
حـدثنا األوزاعـي عـن أيب       . حدثنا الوليد بن مسلم   . د بن مهران الرازي   محدثنا حم ) 625 (- 198

  :قال. النجاشي
. مث تنحـر اجلـزور    . كنا نصلي العصر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : مسعت رافع بن خديج يقول     

  .قبل مغيب الشمس. فنأكل حلما نضيجا. مث تطبخ. فتقسم عشر قسم
. ن يونس وشعيب بن إسـحاق الدمـشقي       أخربنا عيسى ب  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 625 (- 199

  :غري أنه قال. حدثنا األوزاعي، ذا اإلسناد: قاال
  .كنا نصلى معه: ومل يقل. كنا ننحر اجلزور على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد العصر 
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لك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسـول اهللا          قرأت على ما  : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 626 (- 200
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله "
. حدثنا سفيان عن الزهري، عن سامل، عن أبيه       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 626 (

  .رفعه: ركوقال أبو ب. يبلغ به: قال عمرو
أخربين عمرو بن   . حدثنا ابن وهب  : قال) واللفظ له (دثين هارون بن سعيد األيلي      وح) 626 (- 201

  :احلارث عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".من فاتته العصر فكأمنا وتر أهله وماله "

عن هشام، عن حممد، عن عبيدة، عـن        حدثنا أبو أسامة    .  شيبة وحدثنا أبو بكر بن أيب    ) 627 (- 202
  :علي؛ قال

كمـا حبـسونا    . مأل اهللا قبورهم وبيوم نارا    "ملا كان يوم األحزاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
  ".حىت غابت الشمس. وشغلونا عن الصالة الوسطى

أخربنا .  إبراهيم ح وحدثناه إسحاق بن   . عيدسحدثنا حيىي بن    . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 627(

  .مجيعا عن هشام، ذا اإلسناد. املعتمر بن سليمان
حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 627 (- 203

  :قال. شعبة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يـوم         : دة، عن علي؛ قال   دث عن أيب حسان، عن عبي     حيمسعت قتادة    

شك " (أو بيوم أو بطوم   . مأل اهللا قبورهم نارا   . شغلونا عن صالة الوسطى حىت آبت الشمس      "األحزاب  
  ).شعبة يف البيوت والبطون

  :الوق. حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، ذا اإلسناد. وحدثنا حممد بن املثىن) 627 (
  ).ومل يشك(بيوم وقبورهم  

        باب التغليظ يف تفويت صالة العصرباب التغليظ يف تفويت صالة العصرباب التغليظ يف تفويت صالة العصرباب التغليظ يف تفويت صالة العصر) ) ) ) 35 ( ( ( (

        باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصرباب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصرباب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصرباب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر) ) ) ) 36 ( ( ( (
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نا وكيع عن شـعبة، عـن       ثحد: قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 627 (- 204
حـدثنا  . حـدثنا أيب  : قال) واللفظ له (ح وحدثناه عبيداهللا بن معاذ      . احلكم، عن حيىي بن اجلزار، عن علي      

  :شعبة عن احلكم، عن حيىي، مسع عليا يقول
شغلونا عـن   "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم األحزاب، وهو قاعد على فرضة من فرض اخلندق                قال رسو  

  ".نارا) أو قال قبورهم وبطوم(مأل اهللا قبورهم وبيوم . حىت غربت الشمس. طىسالصالة الو
عن حدثنا أبو معاوية  : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب          ) 627 (- 205

  :ري بن شكل، عن علي؛ قالتاألعمش، عن مسلم ابن صبيح، عن ش
مـأل اهللا   . شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العـصر      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم األحزاب           

  .مث صالها بني العشاءين، بني املغرب والعشاء". بيوم وقبورهم نارا
خربنا حممد بن طلحة اليامي عن زبيد، عن مرة، عـن           أ. وحدثنا عون بن سالم الكويف    ) 628 (- 206

  :عبداهللا؛ قال
فقال . حىت امحرت الشمس أو اصفرت    . حبس املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة العصر           

" وافهم وقبورهم نارا  جمأل اهللا أ  . شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر     "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".ا اهللا أجوافهم وقبورهم ناراحش"أو قال 
قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن القعقـاع          : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 629 (- 207

  : بن حكيم، عن أيب يونس موىل عائشة؛ أنه قال
افظوا على الصلوات والصالة    ح {:إذا بلغت هذه اآلية فآذين    : وقالت. أمرتين عائشة أن أكتب هلا مصفحا      
حافظوا على الـصلوات والـصالة      : فأملت علي . فلما بلغتها آذنتها  ]. 238اآلية  / البقرة/2[} وسطىال

  .مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت عائشة. وقوموا هللا قانتني. الوسطى وصالة العصر
ن مرزوق عن   حدثنا الفضيل ب  . أخربنا حيىي بن آدم   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 630 (- 208

  :شقيق بن عقبة، عن الرباء بن عازب؛ قال
: فرتلـت . مث نسخها اهللا  . فقرأناها ما شاء اهللا   . }افظوا على الصلوات وصالة العصر    ح{: زلت هذه اآلية  ن

. عصرلهي إذن صالة ا   : فقال رجل كان جالسا عند شقيق له      . }افظوا على الصلوات والصالة الوسطى    ح{
  .واهللا أعلم. وكيف نسخها اهللا. ف نزلتقد أخربتك كي: فقال الرباء
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ورواه األشجعي عن سفيان الثوري، عن األسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة، عن الرباء بـن                 : ال مسلم ق
  .مبثل حديث فضيل بن مرزوق. قرأناها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم زمانا: قال. عازب
حدثنا :  عن معاذ بن هشام قال أبو غسان       و غسان املسمعي وحممد بن املثىن     بوحدثين أ ) 631 (- 209

حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهللا؛         : قال. حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري      . معاذ بن هشام  
  :وقال. أن عمر بن اخلطاب، يوم اخلندق، جعل يسب كفار قريش

 فقال رسول اهللا صـلى اهللا       . العصر حىت كادت أن تغرب الشمس      يما كدت أن أصل   ! واهللا! يا رسول اهللا   
فصلى . وتوضأنا. فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فرتلنا إىل بطحان  " إن صليتها ! فواهللا"عليه وسلم   

  .مث صلى بعدها املغرب. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس
أخربنـا  : وقال إسحاق . حدثنا: بو بكر قال أ (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          ) 631 (

  . عن حيىي بن أيب كثري، يف هذا اإلسناد، مبثله،عن علي بن املبارك) وكيع
قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 632 (- 210

  : صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسول اهللا
مث يعرج الذين   . وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر     . الئكة بالنهار مو. يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل    "

تركناهم وهم يصلون وأتينـاهم     : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون   : فيسأهلم رم، وهو أعلم م    . باتوا فيكم 
  ".وهم يصلون

حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريـرة، عـن         . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 632 (
  :سلم قالوالنيب صلى اهللا عليه 

  .مبثل حديث أيب الزناد" واملالئكة يتعاقبون فيكم "
أخربنا إمساعيـل بـن أيب      . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري    . وحدثنا زهري بن حرب   ) 633 (- 211
  :مسعت جرير بن عبداهللا وهو يقول: الق. حدثنا قيس بن أيب حازم. خالد

أما إنكم سترون ربكم    "إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال        . كنا جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل           . ال تضامون يف رؤيته   . كما ترون هذا القمر   

        باب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهماباب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهماباب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهماباب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما) ) ) ) 37 ( ( ( (
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/ طه/20[} سبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرواو{:  قرأ جريرمث. يعين العصر والفجر " غروا
  ].13-اآلية

. حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة ووكيع، ذا اإلسـناد   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 633 (- 212
  :وقال

  .جرير: ومل يقل. مث قرأ: وقال" أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر "
قـال  . مجيعا عن وكيع. كريب وإسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو   ) 634 (- 213

مسعوه من أيب بكر بن عمارة بـن        . حدثنا وكيع عن ابن أيب خالد ومسعر والبختري بن املختار         : أبو كريب 
  :قال. رؤيبة عن أبيه

يعين " حد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروالن يلج النار أ"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
: آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قـال       : فقال له رجل من أهل البصرة     .  والعصر رالفج
  .مسعته أذناي ووعاه قليب. وأنا أشهد أين مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الرجل. نعم

ـ حـدثنا  . حدثنا حيىي بن أيب بكري . اهيم الدورقي وحدثين يعقوب بن إبر   ) 634 (- 214 يبان عـن  ش
  :عبدامللك بن عمري، عن ابن عمارة بن رؤيبة؛ قال

وعنده رجل  " ال يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا         "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وأنا : قال. أشهد به عليه  . نعم: الآنت مسعت هذا من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ ق         : فقال. من أهل البصرة  

  .عت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوله، باملكان الذي مسعته منهلقد مس. أشهد
حدثين أبو مجرة الضبعي عن أيب      . حدثنا مهام بن حيىي   . وحدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 635 (- 215

  ".ين دخل اجلنةمن صلى الربد"بكر، عن أبيه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. حدثنا عمرو بن عاصم   . ح قال وحدثنا ابن خراش    . حدثنا بشر بن السري   . حدثنا ابن أيب عمر   ) 635 (

  .ابن أيب موسى: ونسبا أبا بكر فقاال. ، ذا اإلسنادمحدثنا مها: قاال مجيعا
عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن        ) وهو ابن علية  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 636 (- 216

  :األكوع؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

        باب بيان أن أول وقت املغرب عند غروب الشمسباب بيان أن أول وقت املغرب عند غروب الشمسباب بيان أن أول وقت املغرب عند غروب الشمسباب بيان أن أول وقت املغرب عند غروب الشمس) ) ) ) 38 ( ( ( (
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  . الشمس وتوارت باحلجابتكان يصلي املغرب إذا غرب 
حدثين أبـو   . حدثنا األوزاعي . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 637 (- 217

  : رافع بن خديج يقولمسعت: قال. النجاشي
  .فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كنا نصلي املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. حـدثنا األوزاعـي   . مشقيدأخربنا شعيب بن إسحاق ال    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 637 (

  .هكنا نصلي املغرب، بنحو: حدثين رافع بن خديج قال. حدثين أبو النجاشي
أخـربين  . أخربنا ابن وهـب   : قاال. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن حيىي       ) 638 (- 218

  : أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت؛أخربين عروة بن الزبري: قال. يونس؛ أن ابن شهاب أخربه
فلـم خيـرج    . وهي اليت تدعي العتمة   . ن الليايل بصالة العشاء   أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة م         

فخرج رسول اهللا صـلى     . نام النساء والصبيان  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت قال عمر بن اخلطاب          
وذلك قبل  " ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم      "هل املسجد حني خرج عليهم      ألفقال  . اهللا عليه وسلم  

وذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : قال ابن شهاب  : زاد حرملة يف روايته   . يف الناس أن يفشو اإلسالم    
وذاك حني صاح عمر بن     " وما كان لكم أن ترتروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصالة            "وسلم قال   

  .اخلطاب
شهاب، ـذا  حدثين أيب عن جدي، عن عقيل، عن ابن . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 638 (

  .وذكر يل، وما بعده: ذكر قول الزهرييومل . اإلسناد، مثله
ح قال وحدثين   . كالمها عن حممد بن بكر    . حدثين إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حامت      ) 638 (- 219

حدثنا : قاال. ح قال وحدثين حجاج بن الشاعر وحممد بن رافع        . حدثنا حجاج بن حممد   . هارون بن عبداهللا  
  :قال. عن ابن جريج :قالوا مجيعا) وألفاظهم متقاربة(عبدالرزاق 

أعتم النيب صلى اهللا عليه : أخربين املغرية بن حكيم عن أم كلثوم بنت أيب بكر؛ أا أخربته عن عائشة؛ قالت         
لوال أن  . إنه لوقتها "فقال  . مث خرج فصلى  . وحىت نام أهل املسجد   . حىت ذهب عامة الليل   . وسلم ذات ليلة  

  ". يشق على أميتنلوال أ"ويف حديث عبدالرزاق " يتأشق على أم

        باب وقت العشاء وتأخريهاباب وقت العشاء وتأخريهاباب وقت العشاء وتأخريهاباب وقت العشاء وتأخريها) ) ) ) 39 ( ( ( (
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حدثنا : وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق (وحدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 639 (- 220
  :عن منصور، عن احلكم، عن نافع، عن عبداهللا بن عمر؛ قال) جرير

فخرج إلينا حني ذهب ثلـث      . اآلخرةذات ليلة ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء             مكثنا 
إنكم لتنتظرون صـالة مـا      "فقال حني خرج    . فال ندري أشيء شغله يف أهله أو غري ذلك        . الليل أو بعده  

مث أمر املؤذن فأقـام الـصالة       " ولوال أن يثقل على أميت لصليت م هذه الساعة        . ينتظرها أهل دين غريكم   
  .وصلى
حـدثنا  . أخربين نـافع  . أخربنا ابن جريج  . دثنا عبدالرزاق ح. وحدثين حممد بن رافع   ) 639 (- 221

مث . حىت رقـدنا يف املـسجد     . عبداهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها             
ليس أحد من أهل    : "مث قال .  صلى اهللا عليه وسلم    هللامث خرج علينا رسول ا    . مث استيقظنا . مث رقدنا . استيقظنا

  ".يلة، ينتظر الصالة غريكماألرض، الل
حدثنا محاد بن سلمة عن     . حدثنا ز بن أسد العمي    . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 640 (- 222

  :فقال. ثابت؛ أم سألوا أنسا عن خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. و كاد يذهب شطر الليل    أ.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء ذات ليلة إىل شطر الليل           ىأخر رسول اهللا صل    

كأين أنظر  : قال أنس ". وإنكم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة       . إن الناس قد صلوا وناموا    "مث جاء فقال    
  .ورفع إصبعه اليسرى باخلنصر. إىل وبيص خامته من فضة

عـن  حدثنا قرة بن خالد     . ربيعلحدثنا أبو زيد سعيد بن ا     . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 640 (- 223
  :قتادة، عن أنس بن مالك؛ قال

مث أقبل علينـا  . مث جاء فصلى. حىت كان قريب من نصف الليل. نظرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة    
  .فكأمنا أنظر إىل وبيص خامته، يف يده، من فضة. بوجهه

حدثنا قـرة،   .  احلنفي حدثنا عبيداهللا بن عبداهللا بن عبدايد     .  العطار حوحدثين عبداهللا بن الصبا   ) 640 (
  .مث أقبل علينا بوجهه: ومل يذكر. ذا اإلسناد
حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة        : قاال. وحدثنا أبو عامر األشعري وأبو كريب     ) 641 (- 224

  :عن أيب موسى؛ قال
هللا عليه وسلم   ورسول اهللا صلى ا   .  السفينة، نزوال يف بقيع بطحان     كنت أنا وأصحايب، الذين قدموا معي يف       

قـال أو   . فكان يتناوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند صالة العشاء، كل ليلة، نفر منـهم               . باملدينة
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حىت . حىت أعتم بالصالة  . وله الشغل يف أمره   . فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأصحايب        : موسى
علـى  "فلما قضى صالته قال ملن حـضره       . لى م مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فص        . إار الليل 

" أعلمكم، وأبشروا، أن من نعمة اهللا عليكم أنه ليس من الناس أحد، يصلي هذه الساعة، غريكـم                . رسلكم
فرجعنا فـرحني   : قال أبو موسى  ) ال ندري أي الكلمتني قال    " (ما صلى، هذه الساعة، أحد غريكم     "أو قال   

  . عليه وسلممبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا
  :قلت لعطاء: قال. أخربنا ابن جريج. حدثنا عبدالرزاق. رافع وحدثنا حممد بن) 642 (- 225

: مسعت ابن عباس يقول   : أي حني أحب إليك أن أصلي العشاء، اليت يقوهلا الناس العتمة، إماما وخلوا؟ قال              
فقام . ورقدوا واستيقظوا . س واستيقظوا قال حىت رقد نا   . أعتم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة العشاء         

فخرج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأين أنظر         : قال ابن عباس  : فقال عطاء . الصالة: عمر بن اخلطاب فقال   
لوال أن يشق على أميت ألمـرم أن يـصلوها          "قال  . واضعا يده على شق رأسه    . يقطر رأسه ماء  . إليه اآلن 
. كما أنبأه ابن عبـاس      النيب صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه        قال فاستثبت عطاء كيف وضع    ". كذلك

ميرها كذلك  . مث صبها . مث وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس      . فبدد يل عطاء بني أصابعه شيئا من تبديد       
مث على الصدغ وناحية اللحيـة، ال يقـصر وال          . حىت مست إامه طرف األذن مما يلي الوجه       . على الرأس 

ال : كم ذكر لك أخرها النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلتئـذ؟ قـال            : قلت لعطاء . ال كذلك إ. يبطش بشيء 
. كما صالها النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلتئذ. أحب إيل أن أصليها، إماما وخلوا، مؤخرة  : قال عطاء . أدري

  .ال مؤخرةال معجلة و. فصلها وسطا. فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس يف اجلماعة، وأنت إمامهم
وقـال  . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة             ) 643 (- 226
  :عن مساك، عن جابر بن مسرة؛ قال) حدثنا أبو األحوص: اآلخران

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤخر صالة العشاء اآلخرة 
حدثنا أبو عوانة عن مسـاك، عـن   : قاال. كامل اجلحدريبن سعيد وأبو  وحدثنا قتيبة ) 643 (- 227

  :جابر بن مسرة؛ قال
وكان يؤخر العتمة بعد صالتكم     . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصلوات حنوا من صالتكم            

  .خيفف: ويف رواية أيب كامل. وكان خيف الصالة. شيئا
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب لبيد،       : زهريقال  . أيب عمر  وحدثين زهري بن حرب وابن    ) 644 (- 228

  :عن أيب سلمة، عن عبداهللا بن عمر؛ قال
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. أال إا العـشاء   . ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم     : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ".وهم يعتمون باإلبل

 عبداهللا بن أيب لبيد، عن أيب      حدثنا سفيان عن  . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 64 (- 229
  :سلمة بن عبدالرمحن، عن ابن عمر؛ قال

ـ فإا يف ك  . ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          اب اهللا،  ت

  ".وإا تعتم حبالب اإلبل. العشاء
. كلهم عن سفيان بن عيينة    . وزهري بن حرب   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 645 (- 230

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن نساء املؤمنات كن يصلني الصبح           : قال عمرو 
  .ال يعرفهن أحد. نمث يرجعن متلفعات مبروطه. مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخربه؛ قال      . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 645 (- 231
  :أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

مث . هنمتلفعـات مبـروط   . لقد كان نساء من املؤمنات يشهدن الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
  .من تغليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة. نب إىل بيون وما يعرفنلينق

ثنا معن عن   دح: قاال. وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي وإسحاق بن موسى األنصاري        ) 645 (- 232
  :مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت

ما يعرفن من   . فينصرف النساء متلفعات مبروطهن   . الصبحإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي           
  .متلففات: وقال األنصاري يف روايته. الغلس
ح قال وحدثنا حممد بن املثىن وابن       . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 646 (- 233

عمرو بن احلـسن بـن   حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن حممد بن . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار
  :علي؛ قال

هللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهـر        اكان رسول   : فقال. ملا قدم احلجاج املدينة فسألنا جابر بن عبداهللا        
كـان إذا  . والعشاء، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل  . واملغرب، إذا وجبت  . والعصر، والشمس نقية  . باهلاجرة

        بيان قدر القراءة فيهابيان قدر القراءة فيهابيان قدر القراءة فيهابيان قدر القراءة فيهاوووو. . . . باب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها، وهو التغليسباب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها، وهو التغليسباب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها، وهو التغليسباب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها، وهو التغليس) ) ) ) 40 ( ( ( (
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كان النيب صـلى اهللا عليـه       ) قال(والصبح، كانوا أو    . طأوا أخر وإذا رآهم قد أب   . رآهم قد اجتمعوا عجل   
  .وسلم يصليها بغلس

مسع حممد بن عمرو بـن      . حدثنا شعبة عن سعد   . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 646 (- 234
  :احلسن بن علي قال

  .مبثل حديث غندر. فسألنا جابر بن عبداهللا. كان احلجاج يؤخر الصلوات 
أخربين سيار بن . حدثنا شعبة. حدثنا خالد بن احلارث. حدثنا حيىي بن حبيب احلارثيو) 647) - 235

  :قال. سالمة
: آنت مسعته؟ قـال فقـال   : قال قلت . مسعت أيب يسأل أبا برزة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

كان ال يبايل   : فقال. مل وس مسعت أيب يسأله عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه         : قال. كأمنا أمسعك الساعة  
مث : قال شـعبة  . وال حيب النوم قبلها وال احلديث بعدها      . إىل نصف الليل  ) قال يعين العشاء  (بعض تأخريها   

والعصر، يذهب الرجل إىل أقصى املدينة،      . وكان يصلي الظهر حني تزول الشمس     : لقيته، بعد، فسألته فقال   
وكـان يـصلي    : فقال. مث لقيته، بعد، فسألته   : قال.  ذكر واملغرب، ال أدري أي حني    : قال. والشمس حية 

  .وكان يقرأ فيها بالستني إىل املائة: قال. الصبح فينصرف الرجل فينظر إىل وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه
مسعت أبـا   : حدثنا شعبة عن سيار بن سالمة؛ قال      . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 647 (- 236

  :برزة يقول
وكـان ال حيـب   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يبايل بعض تأخري صالة العشاء إىل نصف الليل        كان رسو  

  .أو ثلث الليل: مث لقيته مرة أخرى فقال: قال شعبة. النوم قبلها وال احلديث بعدها
حدثنا سويد بن عمرو الكليب عن محاد بن سلمة، عن سيار بـن             . وحدثناه أبو كريب  ) 647 (- 237

  :مسعت أبا برزة األسلمي يقول: هال؛ قالناملسالمة أيب 
. ويكره النوم قبلها، واحلـديث بعـدها      . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤخر العشاء إىل ثلث الليل            

  .وكان ينصرف حني يعرف بعضنا وجه بعض. وكان يقرأ يف صالة الفجر من املائة إىل الستني
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ح قال وحدثين أبو الربيع الزهراين وأبـو        . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا خلف بن هشام   ) 648 (- 238
  :حدثنا محاد عن أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر؛ قال: قاال. كامل اجلحدري

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتـها، أو   "سلمقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و     
فإا . فإن أدركتها معهم فصل   . صل الصالة لوقتها  "فما تأمرين؟ قال    : قال قلت " مييتون الصالة عن وقتها؟   

  .عن وقتها: ومل يذكر خلف". لك نافلة
ان اجلوين، عن عبداهللا بـن      أخربنا جعفر بن سليمان عن أيب عمر      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 648 (- 239

  :الصامت، عن أيب ذر؛ قال
فصل الـصالة   . إنه سيكون بعدي أمراء مييتون الصالة     ! يا أبا ذر  "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ".وإال كنت قد أحرزت صالتك. نافلة فإن صليت لوقتها كانت لك. لوقتها
عبداهللا بن إدريس عن شعبة، عن أيب عمران، عن         حدثنا  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 648 (- 240

  :عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر؛ قال
فإن أدركت  . "وأن أصلي الصالة لوقتها   . وإن كان عبدا جمدع األطراف    . إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع      

  ".وإال كانت لك نافلة. القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صالتك
: قال. حدثنا شعبة عن بديل   . ا خالد بن احلارث   نحدث. بيب احلارثي وحدثين حيىي بن ح   ) 648 (- 241

  :مسعت أبا العالية حيدث عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر؛ قال
كيف أنت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عـن          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وضرب فخذي           

فإن أقيمت الـصالة وأنـت يف        . مث اذهب حلاجتك   .صل الصالة لوقتها  "ما تأمر؟ قال    : قال: قال" وقتها؟
  ".املسجد، فصل

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن أيب العالية الـرباء؛           . وحدثين زهري بن حرب   ) 648 (- 242
  :قال

فذكرت له صنيع ابن    . س عليه لفج. فألقيت له كرسيا  . فجاءين عبداهللا بن الصامت   . أخر ابن زياد الصالة    
فضرب فخذي كما ضـربت  . إين سألت أبا ذر كما سألتين: وقال. ى شفته وضرب فخذيفعض عل . زياد

        ختار، وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمامختار، وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمامختار، وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمامختار، وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمام امل امل امل املباب كراهية تأخري الصالة عن وقتهاباب كراهية تأخري الصالة عن وقتهاباب كراهية تأخري الصالة عن وقتهاباب كراهية تأخري الصالة عن وقتها) ) ) ) 41 ( ( ( (
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فضرب فخذي كما ضربت فخذك     . إين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سألتين         : وقال. فخذك
  ".إين قد صليت فال أصلي: وال تقل. فإن أدركتك الصالة معهم فصل. صل الصالة لوقتها"وقال 
حدثنا شعبة عن أيب نعامـة      . حدثنا خالد بن احلارث   . ثنا عاصم بن النضر التيمي    وحد) 648 (- 243

  :عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر؛ قال
مث . فصل الصالة لوقتها  . كيف أنت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عن وقتها         "أو قال   " كيف أنتم "قال   

  ".فإا زيادة خري. ة فصل معهمإن أقيمت الصال
حدثين أيب عن مطر، عن أيب ) وهو ابن هشام (حدثنا معاذ   . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 648 (- 244

قال فضرب  . نصلي يوم اجلمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصالة      : العالية الرباء؛ قال قلت لعبداهللا بن الصامت      
  :وقال. فخذي ضربة أوجعتين

فقـال  . ى اهللا عليه وسلم عن ذلـك سألت رسول اهللا صل: وقال. فضرب فخذي . لكذسألت أبا ذر عن      
ذكر يل أن نيب اهللا صلى اهللا عليـه         : قال وقال عبداهللا  ". صلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم نافلة      "

  .وسلم ضرب فخذ أيب ذر
 عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن         قرأت على مالك  : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 649 (- 245

  :أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا "

 عن سعيد بن    ،حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 649 (- 246
  :لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالاملسيب، عن أيب هريرة، عن ا

وجتتمـع مالئكـة الليـل      "قال  " تفضل صالة يف اجلميع على صالة الرجل وحده مخسا وعشرين درجة           "
قرآن الفجر إن قرآن الفجـر كـان        و{: اقرؤوا إن شئتم  : قال أبو هريرة  " ومالئكة النهار يف صالة الفجر    

  ].78-اآلية/ اإلسراء/17[} مشهودا
أخربين سـعيد   : قال. أخربنا شعيب عن الزهري   . حدثنا أبو اليمان  . كر بن إسحاق  وحدثين أبو ب  ) 649(

  :وأبو سلمة؛ أن أبا هريرة قال

        باب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنهاباب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنهاباب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنهاباب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنها) ) ) ) 42 ( ( ( (
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خبمس وعـشرين   "إال أنه قال    . مبثل حديث عبداألعلى عن معمر    . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  ".جزءا

 أيب بكر بن حممد بن عمـرو بـن   حدثنا أفلح عن. وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب) 649 (- 247
  :حزم، عن سلمان األغر، عن أيب هريرة؛ قال

  ".صالة اجلماعة تعدل مخسا وعشرين من صالة الفذ"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
قال ابن  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال.  هارون بن عبداهللا وحممد بن حامت      حدثين) 649 (- 248
  :جريج

ن عطاء بن أيب اخلوار؛ أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبري بن مطعم، إذ مر م أبو عبداهللا،                    أخربين عمر ب   
 اهللا صلى اهللا عليـه  لقال رسو: مسعت أبا هريرة يقول: فدعاه نافع فقال. خنت زيد بن زبان، موىل اجلهنيني  

  ".صالة مع اإلمام أفضل من مخس وعشرين صالة يصليها وحده"وسلم 
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمـر؛ أن رسـول اهللا             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 650 (- 249

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". من صالة الفذ بسبع وعشرين درجةلصالة اجلماعة أفض "

  :قال. حدثنا حيىي عن عبيداهللا: قاال. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن) 650 (- 250
  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأخربين نافع عن ابن عمر، 

  ".صالة الرجل يف اجلماعة تزيد على صالته وحده سبعا وعشرين "
: قاال. حدثنا أيب . ح قال وحدثنا ابن منري    . حدثنا أبو أسامة وابن منري    . أيب شيبة  وحدثنا أبو بكر بن   ) 650)

  .حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد
  ".سبعا وعشرين درجة"وقال أبو بكر يف روايته " بضعا وعشرين"ال ابن منري عن أبيه ق

أخربنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى          . أخربنا ابن أيب فديك   . وحدثناه ابن رافع  ) 650 (
  ".بضعا وعشرين"اهللا عليه وسلم قال 

يب أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أ        حدثنا سفيان بن عيينة عن    . وحدثين عمرو الناقد  ) 651 (- 251
  :هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد ناسا يف بعض الصلوات فقال

فآمر م فيحرقوا علـيهم،     . مث أخالف إىل رجال يتخلفون عنها     . لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس       "
  . صالة العشاءيعين" ولو علم أحدهم أنه جيد عظما مسينا لشهدها. حبزم احلطب، بيوم
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ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة وأبـو          . حدثنا األعمش . حدثنا أيب . دثنا ابن منري  ح) 651 (- 252
  :حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال: قاال) واللفظ هلما(كريب 

ولو يعلمون  . إن أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر        "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
مث انطلق معـي    . مث آمر رجال فيصلي بالناس    . ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام     . ما فيها ألتومها ولو حبوا    

  ".برجال معهم حزم من حطب، إىل قوم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم بيوم بالنار
   :حدثنا معمر عن مهام بن منبه؛ قال. حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع) 651 (- 253

وقال رسول اهللا صـلى  . فذكر أحاديث منها. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
مث آمر رجال يـصلي بالنـاس مث       . لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدوا يل حبزم من حطب          "اهللا عليه وسلم    

  ".ق بيوت على من فيهارحت
ن إبراهيم عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عـن          وحدثنا زهري بن حرب وأبو كريب وإسحاق ب       ) 651(

  .يزيد بن األصم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحوه
 .حدثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص     . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 652 (- 254

  :ون عن اجلمعةمسعه منه عن عبداهللا؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، لقوم يتخلف

  ".مث أحرق على رجال يتخلفون، عن اجلمعة، بيوم. لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس "
كلهم . وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي     وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم      ) 653 (- 255

  :قال. حدثنا الفزاري عن عبيداهللا بن األصم: قال قتيبة. عن مروان الفزاري
! يا رسول اهللا: فقال. أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى: حدثنا يزيد بن األصم عن أيب هريرة؛ قال       

. فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصلي يف بيتـه             . إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد      
  ".فأجب"قال . نعم: فقال" هل تسمع النداء بالصالة؟"ه فقال فلما ويل دعا. فرخص له

        باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداءباب جيب إتيان املسجد على من مسع النداءباب جيب إتيان املسجد على من مسع النداءباب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء) ) ) ) 43 ( ( ( (
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. حدثنا زكرياء بن أيب زائدة    . حدثنا حممد بن بشر العبدي    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 654 (- 256
  :قال عبداهللا: قال. دامللك بن عمري عن أيب األحوصبحدثنا ع

إن كان املريض ليمشي بني رجلـني  . أو مريض. يتخلف عن الصالة إال منافق قد علم نفاقه      لقد رأيتنا وما     
وإن من سنن اهلدى الصالة     . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علمنا سنن اهلدى         : وقال. حىت يأيت الصالة  

  .ذن فيهؤيف املسجد الذي ي
ني عن أيب العميس، عن علـي بـن         حدثنا الفضل بن دك   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 654 (- 257

  :األقمر، عن أيب األحوص، عن عبداهللا؛ قال
فإن اهللا شرع لنبـيكم     . هؤالء الصلوات حيث ينادى ن     من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على         

ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كمـا يـصلي هـذا           . صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى         
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث       . ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم    .  بيته لتركتم سنة نبيكم    املتخلف يف 

وحيط عنه  . ويرفعه ا درجة  . يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة             
يؤتى به يهـادى بـني      ولقد كان الرجل    . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق، معلوم النفاق        . ا سيئة 

  .الرجلني حىت يقام يف الصف
حدثنا أبو األحوص عن إبراهيم بن املهـاجر، عـن أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 655 (- 258

  :الشعثاء؛ قال
فأتبعه أبو هريرة بـصره     . ميشي. ملسجدفقام رجل من ا   . فأذن املؤذن . كنا قعودا يف املسجد مع أيب هريرة       

  .أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو هريرة.  من املسجدجحىت خر
عن عمر بن سـعيد، عـن       ) هو ابن عيينة  (حدثنا سفيان   . وحدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 655 (- 259

  :أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب، عن أبيه؛ قال
أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى       : ذان، فقال ألريرة، ورأى رجال جيتاز املسجد خارجا، بعد ا       مسعت أبا ه   

  .اهللا عليه وسلم

        باب صالة اجلماعة من سنن اهلدىباب صالة اجلماعة من سنن اهلدىباب صالة اجلماعة من سنن اهلدىباب صالة اجلماعة من سنن اهلدى) ) ) ) 44 ( ( ( (

        باب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذنباب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذنباب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذنباب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذن) ) ) ) 45 ( ( ( (
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وهو (حدثنا عبدالواحد   . أخربنا املغرية بن سلمة املخزومي    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 656 (- 260
  :قال. حدثنا عبدالرمحن بن أيب عمرة. بن حكيمحدثنا عثمان ا) ابن زياد

مسعـت  ! يا ابن أخي  : فقال. فقعدت إليه . فقعد وحده . دخل عثمان بن عفان املسجد بعد صالة املغرب        
ومن صلى الصبح   . من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل        : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      

  ".يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله
حدثنا : قال. ح وحدثين حممد بن رافع    . ن عبداهللا األسدي  بحدثنا حممد   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 656(

  .مجيعا عن سفيان، عن أيب سهل عثمان بن حكيم، ذا اإلسناد، مثله. عبدالرزاق
عن خالد، عن أنس بن     ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 657 (- 261
  :؛ قالسريين

فال . من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا      "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       وقال رس : مسعت جندب بن عبداهللا يقول     
  ".يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فيدركه فيكبه يف نار جهنم

، نحدثنا إمساعيل عن خالد، عن أنس بن سـريي    . وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 657 (- 262
  :ا القسري يقولمسعت جندب: قال

فال يطلبنكم اهللا مـن ذمتـه       . من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة اهللا       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".مث يكبه على وجهه يف نار جهنم. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. بشيء

عن احلـسن، عـن     حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أيب هند،          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 657 (

  ".فيكبه يف نار جهنم"ومل يذكر . جندب بن سفيان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا
أخربين يونس عن ابـن شـهاب؛ أن        . نا ابن وهب  ربأخ. حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 33 (- 263

بان بن مالك، وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ممـن             حممود بن الربيع األنصاري حدثه؛ أن عت      
  :شهد بدرا، من األنصار؛ أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

        باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعةباب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعةباب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعةباب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة) ) ) ) 46 ( ( ( (

        باب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذرباب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذرباب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذرباب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذر) ) ) ) 47 ( ( ( (
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نت األمطار سال الوادي الـذي بـيين        اوإذا ك . وأنا أصلي لقومي  . إين قد أنكرت بصري   ! يا رسول اهللا   
فأختذه . ددت أنك يا رسول اهللا تأيت فتصلي يف مصلي        و. فأصلي هلم . ومل أستطع أن آيت مسجدهم    . وبينهم
فغدا رسول اهللا صلى    : قال عتبان ". إن شاء اهللا  . سأفعل: "قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . مصلي

. فأذنت لـه  . فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . اهللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق حني ارتفع النهار        
فقام . قال فأشرت إىل ناحية من البيت     " أين حتب أن أصلي من بيتك؟     "مث قال   . خل البيت فلم جيلس حىت د   

قال وحبسناه على خزير صنعناه     . فصلى ركعتني مث سلم   . فقمنا وراءه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكرب      
أيـن  : منـهم فقال قائل   . حىت اجتمع يف البيت رجال ذوو عدد      . قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا      . له

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله     : مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم    
: قـال . اهللا ورسوله أعلم: قال قالوا" يريد بذلك وجه اهللا؟ . ال إله إال اهللا   : أال تراه قد قال   . ال تقل له ذلك   "

فإن اهللا قد حرم على النار      "هللا صلى اهللا عليه وسلم      قال فقال رسول ا   . فإمنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقني    
  ".ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا: من قال

 حـديث   نمث سألت احلصني بن حممد األنصاري، وهو أحد بين سامل، وهو من سرام، ع             : ال ابن شهاب  ق
  .فصدقه بذلك. حممود بن الربيع

أخربنا معمـر عـن     : قال. كالمها عن عبدالرزاق  . دوحدثنا حممد بن رافع وعبد بن محي      ) 33 (- 264
  :قال. حدثين حممود بن ربيع عن عتبان بن مالك: قال. الزهري

أيـن  : فقال رجل : غري أنه قال  . وساق احلديث مبعىن حديث يونس    . اهللا عليه وسلم   أتيت رسول اهللا صلى    
 احلديث نفرا، فيهم أبو أيوب      فحدثت ذا : قال حممود : مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد يف احلديث       

قال فحلفت، إن رجعت إىل عتبان،      . ما أظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما قلت          : فقال. األنصاري
فسألته . فجلست إىل جنبه. وهو إمام قومه  . قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبريا قد ذهب بصره        . أن أسأله 

  .ةفحدثنيه كما حدثنيه أول مر. عن هذا احلديث
  .فمن استطاع أن ال يغتر فال يغتر. مث نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن األمر انتهى إليها: ال الزهريق

حدثين الزهـري  : قال. أخربنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم  ) 33 (- 265
  :قال. عن حممود بن الربيع
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فحدثين عتبان بن مالـك  : قال حممود. يه وسلم من دلو يف دارناإين ألعقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عل  
وحبسنا رسول  . فصلى بنا ركعتني  : وساق احلديث إىل قوله   . إن بصري قد ساء    !يا رسول اهللا  : قلت: قال

  .ومل يذكر ما بعده، من زيادة يونس ومعمر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جشيشة صنعناها له
قرأت على مالك عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 658 (- 266

  :فأكل منه مث قال. ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعتهعأنس بن مالك؛ أن جدته مليكة د
. فنضحته مبـاء  . فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس         : ال أنس بن مالك   ق" قوموا فأصلي لكم   "

فصلى لنا رسول   . والعجوز من ورائنا  . وصففت أنا واليتيم وراءه   . فقام عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  .مث انصرف. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني

حـدثنا  : قـال شـيبان  . كالمها عن عبدالوارث. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع ) 659 (- 267
  :الوارث عن أيب التياح، عن أنس بن مالك؛ قالدعب
فيأمر بالبـساط   . فرمبا حتضر الصالة وهو يف بيتنا     . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا          

وكـان  . يـصلي بنـا   ونقوم خلفه ف  . مث يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . مث ينضح . الذي حتته فيكنس  
  .بساطهم من جريد النخل

حدثنا سليمان عن ثابت، عن أنس؛      . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثين زهري بن حرب   ) 660 (- 268
  :قال

" قوموا فألصلي بكـم   "فقال  . وما هو إال أنا وأمي وأم حرام خاليت       . دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا       
مث دعا لنـا،    .  ميينه ىجعله عل : أين جعل أنسا منه؟ قال    : جل لثابت فقال ر . فصلى بنا ) يف غري وقت صالة   (

قال فدعا  . ادع اهللا له  . خويدمك! يا رسول اهللا  : فقالت أمي . أهل البيت، بكل خري من خري الدنيا واآلخرة       
  ".أكثر ماله وولده وبارك له فيه! اللهم"وكان يف آخر ما دعا يل به أن قال . يل بكل خري

مسع موسـى   . حدثنا شعبة عن عبداهللا بن املختار     . حدثنا أيب . ثنا عبيداهللا بن معاذ   حدو) 660 (- 269
فأقامين : قال. بن أنس حيدث عن أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته            

  .عن ميينه وأقام املرأة خلفنا

        يف النافلة، والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهراتيف النافلة، والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهراتيف النافلة، والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهراتيف النافلة، والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهراتباب جواز اجلماعة باب جواز اجلماعة باب جواز اجلماعة باب جواز اجلماعة ) ) ) ) 48 ( ( ( (
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حـدثنا  : قـال . ثنيه زهري بن حـرب    حدوح  . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 660(
  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد: قال) يعين ابن مهدي(عبدالرمحن 
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا خالد بن عبداهللا   . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 513 (- 270

  :قال. كالمها عن الشيباين، عن عبداهللا بن شداد. حدثنا عباد بن العوام: قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـصلي وأنـا      : قالت. ين ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم       دث ح

  .وكان يصلي على مخرة. ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد. حذاءه
ح وحدثين سـويد    . ويةاحدثنا أبو مع  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 661 (- 271

) واللفـظ لـه   (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم      . مجيعا عن األعمش  . ن مسهر حدثنا علي ب  : قال. بن سعيد 
حدثنا أبو سعيد اخلدري؛ أنه دخل      : حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر؛ قال       . أخربنا عيسى بن يونس   

  .فوجده يصلي على حصري يسجد عليه. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا : قال أبو كريب  . مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 649 (- 272

  :أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قال
ى صالته يف بيته، وصالته يف سـوقه،        لصالة الرجل يف مجاعة تزيد ع     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

ال . ال ينهزه إال الصالة   . وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد         .  درجة بضعا وعشرين 
فإذا دخل  . حىت يدخل املسجد  . وحط عنه ا خطيئة   . فلم خيط خطوة إال رفع له ا درجة       . يريد إال الصالة  

 يف جملسه الذي    واملالئكة يصلون على أحدكم ما دام     . املسجد كان يف الصالة ما كانت الصالة هي حتبسه        
  ".ما مل حيدث فيه. ما مل يؤذ فيه. تب عليه! اللهم. اغفر له! اللهم. ارمحه! اللهم: يقولون. صلى فيه

قال حـدثنا   . ح وحدثين حممد بن بكار بن الريان      . أخربنا عبثر . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 649 (
كلهم عن األعمش، يف هذا     . أيب عدي عن شعبة   حدثنا ابن   : قال. ح وحدثنا ابن املثىن   . إمساعيل بن زكرياء  

  .مبثل معناه اإلسناد،
حدثنا سفيان عن أيوب السختاين، عن ابن سـريين، عـن أيب            . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 649 (- 273

  : هريرة؛ قال

        لصالةلصالةلصالةلصالةباب فضل صالة اجلماعة وانتظار اباب فضل صالة اجلماعة وانتظار اباب فضل صالة اجلماعة وانتظار اباب فضل صالة اجلماعة وانتظار ا) ) ) ) 49 ( ( ( (
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اغفر ! اللهم: تقول. إن املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف جملسه        "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".وأحدكم يف صالة ما كانت الصالة حتبسه. ما مل حيدث. ارمحه! اللهم. له

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافع، عن          . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 649 (- 274
  :أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ارمحـه  ! اللهم. اغفر له ! اللهم:  وتقول املالئكة  ينتظر الصالة، . ال يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله         "
  .يفسو أو يضرط: ما حيدث؟ قال: قلت"  ينصرف أو حيدثحىت

قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 649 (- 275
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الةصال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال ال.  الصالة حتبسهال يزال أحدكم يف صالة مادامت "
ح وحدثين حممد بن سـلمة      . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 649 (- 276
حدثنا عبداهللا بن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن هرمز، عن أيب هريرة؛ أن رسـول اهللا                . املرادي

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ارمحه! اللهم. اغفر له! اللهم: تدعو له املالئكة .أحدكم ما قعد ينتظر الصالة، يف صالة، ما مل حيدث" 
حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب           . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 649(

  .صلى اهللا عليه وسلم، بنحو هذا
حدثنا أبو أسامة عن بريد، عـن أيب        : قاال. و كريب بحدثنا عبداهللا بن براد األشعري وأ     ) 662 (- 277

  :بردة، عن أيب موسى؛ قال
والذي . إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم         "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

حىت يصليها "ويف رواية أيب كريب " أجرا من الذي يصليها مث ينامينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام أعظم      
  ".مع اإلمام يف مجاعة

أخربنا عبثر عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عـن أيب            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 663 (- 278
  :بن كعب؛ قال

        اجداجداجداجدباب فضل كثرة اخلطا إىل املسباب فضل كثرة اخلطا إىل املسباب فضل كثرة اخلطا إىل املسباب فضل كثرة اخلطا إىل املس) ) ) ) 50 ( ( ( (
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لـو  : أو قلت لـه   :  له قال فقيل . وكان ال ختطئه صالة   . علم رجال أبعد من املسجد منه     'كان رجل، ال أ    
إين أريـد أن    . ما يسرين أن مرتيل إىل جنب املـسجد       : قال. ويف الرمضاء  اشتريت محارا تركبه يف الظلماء    

قـد  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي    . يكتب يل ممشاي إىل املسجد    
  ".مجع اهللا لك ذلك كله

. أخربنا جرير : قال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . املعتمر حدثنا. وحدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 663 (
  .كالمها عن التيمي، ذا اإلسناد، بنحوه

حدثنا عاصم عن أيب عثمان، عن أيب بن        . حدثنا عباد بن عباد   . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 663(م
  :كعب؛ قال

الصالة مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           ختطئه فكان ال . كان رجل من األنصار بيته أقصى بيت يف املدينة         
لو أنك اشتريت محارا يقيك من الرمضاء ويقيك مـن هـوام            ! يا فالن : فقلت له . قال فتوجعنا له  . وسلم

قال فحملت به محال حىت     . ما أحب أن بييت مطنب ببيت حممد صلى اهللا عليه وسلم          ! أم واهللا : قال! األرض
وذكر له أنه يرجـو يف أثـره        . فقال له مثل ذلك   . قال فدعاه . فأخربته. لمأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وس      

  ".إن لك ما احتسبت"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . األجر
ح وحدثنا سعيد بن    . كالمها عن ابن عيينة   . وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وحممد بن أيب عمر         )663(م

  .كلهم عن عاصم، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا أيب. حدثنا وكيع: قال. واسطيلأزهر ا
حـدثنا  . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 664 (- 279

  :مسعت جابر بن عبداهللا قال: قال. أبو الزبري
 عليه  فنهانا رسول اهللا صلى اهللا    . ن املسجد مفأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب      . كانت ديارنا نائية عن املسجد     

  ".إن لكم بكل خطوة درجة"فقال . وسلم
: قال. مسعت أيب حيدث  : قال. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 665 (- 280

  :حدثين اجلريري عن أيب نضرة، عن جابر بن عبداهللا؛ قال
ك رسول اهللا صـلى اهللا      فبلغ ذل . ن ينتقلوا إىل قرب املسجد    أفأراد بنو سلمة    . خلت البقاع حول املسجد    

قد أردنـا  ! يا رسول اهللا. نعم: قالوا" إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد "فقال هلم   . عليه وسلم 
  ".تكتب آثاركم. دياركم. تكتب آثاركم. دياركم! يا بين سلمة"فقال . ذلك

  : قال. حدثنا معتمر. حدثنا عاصم بن النضر التيمي) 665 (- 281
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أراد بنو سـلمة أن يتحولـوا إىل قـرب          : مسا حيدث عن أيب نضرة، عن جابر بن عبداهللا؛ قال         مسعت كه  
تكتـب  . ديـاركم ! يا بين سلمة  "نيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       لفبلغ ذلك ا  . قال والبقاع خالية  . املسجد

  .ما كان يسرنا أنا كنا حتولنا: فقالوا". آثاركم
) يعين ابن عمرو  (أخربنا عبيداهللا   . أخربنا زكرياء بن عدي   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 666 (- 282

  :عن زيد بن أيب أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم األشجعي، عن أيب هريرة؛ قال
 بيوت اهللا، ليقضي فريضة مـن  من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".فرائض اهللا، كانت خطوتاه إحدامها حتط خطيئة، واألخرى ترفع درجة
كالمها ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   : ح وقال قتيبة  . حدثنا ليث .  سعيد نوحدثنا قتيبة ب  ) 667 (- 283

ن رسول اهللا صـلى اهللا      عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ أ               
  :ويف حديث بكر؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. عليه وسلم قال

ال يبقى  : قالوا" هل يبقى من درنه شيء؟    .  أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات       بأرأيتم لو أن را ببا     "
  ".ميحو اهللا ن اخلطايا. فذلك مثل الصلوات اخلمس"قال . من درنه شيء

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 668 (- 284
  :قال) وهو ابن عبداهللا(سفيان، عن جابر  أيب
يغتسل . مثل الصلوات اخلمس كمثل ر جار غمر على باب أحدكم         "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".منه كل يوم مخس مرات
  .وما يبقي ذلك من الدرن؟: قال احلسن: الق

أخربنا حممد . حدثنا يزيد بن هارون : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 669 (- 285
  :بن مطرف عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ."لما غدا أو راحك. أعد اهللا له يف اجلنة نزال. من غدا إىل املسجد أو راح "

        طايا وترفع به الدرجاتطايا وترفع به الدرجاتطايا وترفع به الدرجاتطايا وترفع به الدرجاتباب املشي إىل الصالة متحى به اخلباب املشي إىل الصالة متحى به اخلباب املشي إىل الصالة متحى به اخلباب املشي إىل الصالة متحى به اخل) ) ) ) 51 ( ( ( (
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ح وحدثنا حيىي بن حيـىي      . حدثنا مساك . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 670 (- 286
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن مساك بن حرب: قال) واللفظ له(
كان ال يقـوم مـن      . كثريا. نعم: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال    أكنت جتالس رسول اهللا     : رةمسقلت جلابر بن     

. وكانوا يتحـدثون  . فإذا طلعت الشمس قام   . مصاله الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حىت تطلع الشمس         
  .فيضحكون ويتبسم. فيأخذون يف أمر اجلاهلية

وحدثنا حممد بن   : قال أبو بكر  . يع عن سفيان  كحدثنا و . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 670 (- 287
  :كالمها عن مساك، عن جابر بن مسرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم. بشر عن زكرياء

  .كان إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس حسنا 
ح قال وحدثنا ابن املثىن وابـن       . ثنا أبو األحوص  دح: قاال. وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أيب شيبة      ) 670 (

  .حسنا: ومل يقوال. كالمها عن مساك، ذا اإلسناد. حدثنا شعبة. ا حممد بن جعفرحدثن: قاال. بشار
حـدثنا أنـس بـن    : قاال. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى األنصاري ) 671 (- 288
عن عبـدالرمحن  ) ويف حديث األنصاري، حدثين احلارث) (حدثين ابن أيب ذباب، يف رواية هارون     . (عياض

  : أيب هريرة، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن مهران موىل

  ".وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها. أحب البالد إىل اهللا مساجدها "
 عوانة عن قتادة، عن أيب نـضرة، عـن أيب سـعيد             وحدثنا أب . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 672 (- 289

  :اخلدري؛ قال
  ".وأحقهم باإلمامة أقرؤهم. إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم"سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر 
. ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة        . حدثنا شعبة . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 672(

وهـو ابـن    (حدثنا معاذ   . ح وحدثين أبو غسان املسمعي    .  عن سعيد بن أيب عروبة     رحدثنا أبو خالد األمح   
  .كلهم عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله. حدثين أيب) هشام

        باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجدباب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجدباب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجدباب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجد) ) ) ) 52 ( ( ( (

        باب من أحق باإلمامة؟باب من أحق باإلمامة؟باب من أحق باإلمامة؟باب من أحق باإلمامة؟) ) ) ) 53 ( ( ( (
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. حدثنا ابـن املبـارك    . ح وحدثنا حسن بن عيسى    . حدثنا سامل بن نوح   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 672(
  .ن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهعمجيعا عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، 

: قال أبو بكـر   . كالمها عن أيب خالد   .  بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج      وحدثنا أبو بكر  ) 673 (- 290
حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش، عن إمساعيل بن رجاء، عن أوس بـن ضـمعج، عـن أيب مـسعود                     

  :األنصاري؛ قال
هم فـأعلم . فإن كانوا يف القراءة سواء    . يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وال يـؤمن   . فإن كانوا يف اهلجرة سواء، فأقدمهم سلما      . فأقدمهم هجرة . فإن كانوا يف السنة سواء    . بالسنة
  .سنا) مكان سلما(قال األشج يف روايته " وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه. الرجل الرجل يف سلطانه

ح وحدثنا  . خربنا جرير وأبو معاوية   أ. ح وحدثنا إسحاق  . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا أبو كريب  ) 673 (
  .كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله. ثنا سفياندح. ح وحدثنا ابن أيب عمر. حدثنا ابن فضيل. األشج
حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة، عن       : قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 673 (- 291

  :ج يقولمسعت أوس بن ضمع: قال. إمساعيل بن رجاء
رؤهم لكتاب اهللا وأقـدمهم     قيؤم القوم أ  "قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . مسعت أبا مسعود يقول    

. فإن كانوا يف اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سـنا        . فإن كانت قراءم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة      . قراءة
  ".أو بإذنه. ، يف بيته، إال أن يأذن لكوال جتلس على تكرمته. وال تؤمن الرجل يف أهله وال يف سلطانه

حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عـن       . عيل بن إبراهيم  احدثنا إمس . وحدثين زهري بن حرب   ) 674 (- 292
  :مالك بن احلويرث؛ قال

وكان رسول اهللا صلى    . فأقمنا عنده عشرين ليلة   . أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن شببة متقاربون          
فقـال  . فأخربنـاه . فسألنا عن من تركنا من أهلنـا      . فظن أنا قد اشتقنا أهلنا    . سلم رحيما رقيقا  اهللا عليه و  

مث . فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكـم أحـدكم       . ومروهم. وعلموهم. فأقيموا فيهم . ارجعوا إىل أهليكم  "
  ".ليؤمكم أكربكم

  .عن أيوب، ذا اإلسنادحدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع الزهراين وخلف بن هشام) 674 (
حدثنا مالك بـن    : قال يل أبو قالبة   : قال. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب   . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 674(م

  :احلويرث أبو سليمان قال
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بنحو حديث  . واقتصا مجيعا احلديث  . وحنن شببة متقاربون  . أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس         
  .ابن علية
أخربنا عبدالوهاب الثقفي عن خالد احلذاء، عـن       . يلثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظ    وحد) 674 (- 293

  :أيب قالبة، عن مالك بن احلويرث؛ قال
إذا حضرت الصالة   "فلما أردنا اإلقفال من عنده قال لنا        . أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا وصاحب يل         

  ".مث أقيما وليؤمكما أكربكما. فأذنا
. حدثنا خالد احلذاء، ـذا اإلسـناد  ) يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . أبو سعيد األشج  وحدثناه  ) 674 (

  .وكانا متقاربني يف القراءة: قال احلذاء: وزاد
ربين يونس بن يزيـد،     أخ. أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين  أبو الطاهر وحرملة بن حيىي      ) 675 (- 294

أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف؛ أما مسعا أبا هريـرة               : قال. عن ابن شهاب  
  :يقول

ل، حني يفرغ من صالة الفجر من القراءة، ويكرب، ويرفع رأسـه            وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق        
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بـن هـشام         ! اللهم"هو قائم   مث يقول، و  " ربنا ولك احلمد  . مسع اهللا ملن محده   "

واجعلها عليهم كـسين    . اشدد وطأتك على مضر   ! اللهم. واملستضعفني من املؤمنني  . وعياش بن أيب ربيعة   
: مث بلغنا أنه ترك ذلك ملـا أنـزل        " عصت اهللا ورسوله  . العن حليان ورعال وذكوان وعصية    ! اللهم. يوسف

  ].128اآلية /آل عمران/3[} و يتوب عليهم أو يعذم فإم ظاملونيس لك من األمر شيء أل{
 سعيد بـن    نحدثنا ابن عيينة عن الزهري، ع     : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 675 (

  :املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قوله
  .هومل يذكر ما بعد" واجعلها عليهم كسين يوسف "

حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب . حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا حممد بن مهران الرازي  ) 675 (- 295
  :ى اهللا عليه وسلملكثري، عن أيب سلمة؛ أن أبا هريرة حدثهم؛ أن النيب ص

        باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة، إذا نزلت باملسلمني نازلةباب استحباب القنوت يف مجيع الصالة، إذا نزلت باملسلمني نازلةباب استحباب القنوت يف مجيع الصالة، إذا نزلت باملسلمني نازلةباب استحباب القنوت يف مجيع الصالة، إذا نزلت باملسلمني نازلة) ) ) ) 54 ( ( ( (
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. بن الوليدأنج الوليد ! اللهم"يقول يف قنوته   " مسع اهللا ملن محده   "إذا قال   . قنت بعد الركعة، يف صالة، شهرا      
اشدد ! اللهم. نج املستضعفني من املؤمنني   ! اللهم. نج عياش بن أيب ربيعة    ! اللهم. نج سلمة بن هشام   ! اللهم

  ".سنني كسين يوسف اجعلها عليهم! اللهم. وطأتك على مضر
 أرى رسول اهللا صلى اهللا    : فقلت. مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك الدعاء بعد          : ال أبو هريرة  ق

  .وما تراهم قد قدموا؟: قال فقيل. عليه وسلم قد ترك الدعاء هلم
حدثنا شيبان عن حيىي، عن أيب سلمة؛ أن أبـا          . دحدثنا حسني بن حمم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 675 (

  :هريرة أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بينما هو يصلي العشاء إذ قال
. مث ذكر مبثل حديث األوزاعي    " نج عياش بن أيب ربيعة    ! اللهم"ل أن يسجد    قب: مث قال " مسع اهللا ملن محده    "

  .ومل يذكر ما بعده" كسين يوسف"إىل قوله 
: قـال . حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري      . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 676 (- 296

  :حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
والعـشاء  . فكان أبو هريرة يقنـت يف الظهـر       .  ألقربن بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         !واهللا 

  .ويلعن الكفار. دعو للمؤمننييو. وصالة الصبح. اآلخرة
قرأت على مالك عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 677 (- 297

  :أنس بن مالك؛ قال
يدعو على رعـل    . ثالثني صباحا .  صلى اهللا عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة          دعا رسول اهللا   

أنزل اهللا عز وجل يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآنـا           : قال أنس . وذكوان وحليان وعصية عصت اهللا ورسوله     
  .ورضينا عنه. فرضى عنا. أن قد لقينا ربنا. أن بلغوا قومنا. قرأناه حىت نسخ بعد

: قال. إمساعيل عن أيوب، عن حممد    حدثنا: قاال. وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 677 (- 298
  :قلت ألنس

  .بعد الركوع يسريا. نعم: هل قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الصبح؟ قال 
وحممـد بـن    . وحدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي وأبو كريب وإسحاق بن إبـراهيم          ) 677 (- 299

  : عن أبيه، عن أيب جملز، عن أنس بن مالك حدثنا املعتمر بن سليمان) واللفظ البن معاذ(بداألعلى ع
. يدعو على رعـل وذكـوان     . يف صالة الصبح  . قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهرا بعد الركوع          

  ".عصية عصت اهللا ورسوله"ويقول 
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أخربنا أنـس بـن     . حدثنا محاد بن سلمة   . دحدثنا ز بن أس   . وحدثين حممد بن حامت   ) 677 (- 300
.  مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت شهرا، بعد الركوع يف صالة الفجـر                نسريين عن أنس ب   

  .يدعو على بين عصية
حدثنا أبو معاوية عن عاصـم، عـن        : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 677 (- 301

  :أنس؛ قال
فإن ناسـا يزعمـون أن      : لتققال  . قبل الركوع : ت، قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال      سألته عن القنو   

إمنا قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شـهرا          : فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت بعد الركوع        
  .يقال هلم القراء. يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه

  :مسعت أنسا يقول: قال. ثنا سفيان عن عاصمحد. حدثنا ابن أيب عمر) 677 (- 302
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعني الذين أصيبوا يـوم بئـر                   وما رأيت رس   

  .فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. كانوا يدعون القراء. معونة
كلهم عن  . ا مروان حدثن. ح وحدثنا ابن أيب عمر    . فص وابن فضيل  ححدثنا  . وحدثنا أبو كريب  ) 677 (

  .يزيد بعضهم على بعض. عاصم، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث
أخربنا شعبة عن قتادة، عن أنـس بـن         . حدثنا األسود بن عامر   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 677 (- 303

  . ورسولهوعصية عصوا اهللا. يلعن رعال وذكوان.  شهراتمالك؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قن
أخربنا شعبة عن موسى بن أنس، عن أنس، عن النيب         .حدثنا األسود بن عامر   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 677(

  .صلى اهللا عليه وسلم، بنحوه
 حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس؛ أن رسول       . حدثنا عبدالرمحن . حدثنا حممد بن املثىن   ) 677 (- 304

  .مث تركه. لى أحياء من أحياء العربيدعو ع. اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت شهرا
حدثنا شعبة عن عمـرو  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 678 (- 305

حدثنا الرباء بن عازب؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـان             : قال. مسعت ابن أيب ليلى   : قال. رةمبن  
  .يقنت يف الصبح واملغرب

حدثنا سفيان عن عمر بن مرة، عن عبـدالرمحن بـن أيب            . حدثنا أيب . ثنا ابن منري  وحد) 678 (- 306
  :قال. ليلى، عن الرباء

  . يف الفجر واملغربمقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل 
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حدثنا ابن وهب عن الليث،     : قال. حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح املصري        ) 679 (- 307
قال رسول اهللا صـلى اهللا      : حنظلة بن علي، عن خفاف بن إمياء الغفاري؛ قال        عن عمران بن أيب أنس، عن       

  :عليه وسلم، يف صالة
  .وأسلم ساملها اهللا. صية عصوا اهللا ورسوله غفار غفر اهللا هلاعو. العن بين حليان ورعال وذكوان! اللهم 

أخربين : قال. مساعيلحدثنا إ : قال ابن أيوب  . وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 679 (- 308
قال خفاف بـن    : عن خالد بن عبداهللا بن حرملة، عن احلارث بن خفاف؛ أنه قال           ) وهو ابن عمرو  (حممد  
  :إمياء

وعـصية  . وأسلم سـاملها اهللا   . غفار غفر اهللا هلا   : هللا صلى اهللا عليه وسلم مث رفع رأسه فقال        اركع رسول    
فجعلت لعنه  : قال خفاف . ن رعال وذكوان مث وقع ساجدا     والع. العن بين حليان  ! اللهم. عصت اهللا ورسوله  

  .الكفرة من أجل ذلك
وأخربنيه عبدالرمحن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن         : قال. حدثنا إمساعيل . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 679(

  :إال أنه مل يقل. األسقع، عن خفاف بن إمياء، مبثله

  .فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك 
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن       . أخربنا ابن وهب  .  حدثين حرملة بن حيىي التجييب     )680 (- 309

. سار ليلة . سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني قفل من غزوة خيرب                 
  :وقال لبالل. حىت إذا أدركه الكرى عرس

فلما تقارب الفجر   . ونام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       . فصلى بالل ما قدر له    " كأل لنا الليل  ا "
فلم يـستيقظ رسـول اهللا   . فغلبت بالال عيناه وهو مستند إىل راحلته . جرفاستند بالل إىل راحلته مواجه ال     

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه      . صلى اهللا عليه وسلم وال بالل وال أحد من أصحابه حىت ضربتهم الشمس            
أخـذ بنفـسي    : فقال بالل !" أي بالل "ففزع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         . وسلم أوهلم استيقاظا  

مث توضأ رسول   . فاقتادوا رواحلهم شيئا  " اقتادوا"قال  . بنفسك!) يا رسول اهللا  ! بأيب أنت وأمي  (الذي أخذ   
مـن نـسي    "فلما قضى الصالة قال     . فصلى م الصبح  . قام الصالة وأمر بالال فأ  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

        لصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهالصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهالصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهالصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاباب قضاء اباب قضاء اباب قضاء اباب قضاء ا) ) ) ) 55((((
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وكان : قال يونس ]. 14-ةاآلي/طه/20[} قم الصالة لذكري  أ{: فإن اهللا قال  . الصالة فليصلها إذا ذكرها   
  .للذكرى: ابن شهاب يقرؤها

: حامتقال ابن   . كالمها عن حيىي  .  إبراهيم الدورقي  نوحدثين حممد بن حامت ويعقوب ب     ) 680 (- 310
  :قال. حدثنا أبو حازم عن أيب هريرة. حدثنا يزيد بن كيسان. حدثنا حيىي بن سعيد

فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس    . عرسنا مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث . املـاء فتوضـأ  مث دعا ب. قال ففعلنا" ل حضرنا فيه الشيطانرتفإن هذا م  . ليأخذ كل رجل برأس راحلته    "

  .مث أقيمت الصالة فصلى الغداة). مث صلى سجدتني: وقال يعقوب. (سجد سجدتني
حدثنا ثابت عن عبداهللا بن     ) يعين ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 681 (- 311

  :هللا صلى اهللا عليه وسلم فقالاخطبنا رسول : رباح، عن أيب قتادة؛ قال
. فانطلق الناس ال يلوي أحد على أحد      ". وتأتون املاء، إن شاء اهللا، غدا     .  عشيتكم وليلتكم  إنكم تسريون  "

فنعس رسول  : قال. فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري حىت إار الليل وأنا إىل جنبه             : قال أبو قتادة  
قال . حىت اعتدل على راحلته   . همن غري أن أوقظ   . فأتيته فدعمته . ل عن راحلته  افم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

قـال مث   . حىت اعتدل على راحلته   . قال فدعمته من غري أن أوقظه     . مث سار حىت ور الليل مال عن راحلته       
. فأتيته فدعمته . حىت كاد ينجفل  . هي أشد من امليلتني األوليني    . سار حىت إذا كان من آخر السحر مال ميلة        

ما زال هذا مسريي منذ     : قلت" مىت كان هذا مسريك مىن؟    "قال  . ادةأبو قت : قلت" من هذا "فرفع رأسه فقال    
" هل ترى من أحد؟"مث قال " هل ترانا خنفى على الناس؟"مث قال   " حفظك اهللا مبا حفظت به نبيه     "قال  . الليلة
قال فمال رسول اهللا صـلى      . حىت اجتمعنا فكنا سبعة ركب    . هذا راكب آخر  : مث قلت . هذا راكب : قلت

فكان أول من استيقظ رسول اهللا      ". احفظوا علينا صالتنا  "مث قال   . فوضع رأسه . وسلم عن الطريق  اهللا عليه   
حـىت إذا   . فـسرنا . فركبنـا " اركبوا"مث قال   . قال فقمنا فزعني  . صلى اله عليه وسلم  والشمس يف ظهره       

.  دون وضـوء قال فتوضأنا منها وضوءا. مث دعا مبيضأة كانت معي فيها شئ من ماء  . ارتفعت الشمس نزل  
مث أذن بـالل    " فسيكون هلـا نبـأ    . احفظ علينا ميضأتك  "مث قال ألىب قتادة     . قال وبقي فيها شئ من ماء     

. مث صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يـوم         . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني       . بالصالة
ما كفارة مـا  : ا يهمس إىل بعضقال فجعل بعضن. قال وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركبنا معه       

إمنا التفريط على من مل     . مث قال ليس يف النوم تفريط     "أما لكم يف أسوة؟     "صنعنا بتفريطنا يف صالتنا؟ مث قال       
فإذا كان الغد فليصلها  . فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا      . يصل الصالة حىت جييء وقت الصالة األخرى      
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: فقال أبو بكر وعمـر    . أصبح الناس فقدوا نبيهم   "مث قال   : قال" اس صنعوا؟ ما ترون الن  "مث قال   " عند وقتها 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وقال الناس . مل يكن ليخلفكم  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدكم      

  ".فإن يطبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. بني أيديكم
فقـال  . عطشنا. هلكنا! يا رسول اهللا  : وهم يقولون . ئنتهينا إىل الناس حني امتد النهار ومحي كل ش        اال ف ق
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         . قال ودعا بامليضأة  " أطلقوا يل غمري  "مث قال   " ال هلك عليكم  "

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . فلم يعد أن رأى الناس ماء يف امليضأة تكابوا عليها         . يصب وأبو قتادة يسقيهم   
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يـصب           . قال ففعلوا " كلكم سريوى . ملألأحسنوا ا "عليه وسلم   

قال مث صب رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . حىت ما بقي غريي وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . وأسقيهم
" إن ساقي القوم آخرهم شـربا     "قال  ! ال أشرب حىت تشرب يا رسول اهللا      : فقلت" اشرب"وسلم فقال يل    

  .قال فأيت الناس املاء جامني رواء. وشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ربتقال فش
انظر أيها : إذا قال عمران بن حصني. إين ألحدث هذا احلديث يف مسجد اجلامع   : ال فقال عبداهللا بن رباح    ق

: لـت ممن أنت؟ ق  : فقال. فأنت أعلم باحلديث  : ل قلت اق. فإين أحد الركب تلك الليلة    . الفىت كيف حتدث  
لقد شهدت تلك الليلة وما   : فقال عمران . قال فحدثت القوم  . حدث فأنتم أعلم حبديثكم   : قال. من األنصار 

  .شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته
  

حدثنا سلم بن   . حدثنا عبيداهللا بن عبدايد   .  بن سعيد بن صخر الدارمي     دوحدثين أمح ) 682 (- 312
  :قال. اردي عن عمران بن حصنيمسعت أبا رجاء العط: قال. زرير العطاردي

. حىت إذا كان يف وجه الـصبح عرسـنا        . فأدجلنا ليلتنا . كنت مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري له           
وكنا ال نوقظ نيب اهللا صـلى اهللا  . قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر . مسشفغلبتنا أعيننا حىت بزغت ال    

فجعـل  . فقام عند نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . مث استيقظ عمر  . يقظعليه وسلم من منامه إذا نام حىت يست       
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد      . حىت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . يكرب ويرفع صوته بالتكبري   

فاعتزل رجل من القـوم مل      . حىت إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة       . فسار بنا " ارحتلوا"بزغت قال   
يا : قال" ما منعك أن تصلي معنا؟! يا فالن"فلما انصرف قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . عنايصل م 
مث عجلين، يف ركب    . فصلى. فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتيمم بالصعيد        . أصابتين جنابة ! نيب اهللا 

. ن بامرأة سادلة رجليها بني مزادتني  فبينما حنن نسري إذا حن    . وقد عطشنا عطشا شديدا   . بني يديه، نطلب املاء   
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مـسرية يـوم    : فكم بني أهلك وبني املاء؟ قالت     : قلنا. ال ماء لكم  . أيهاه. أيهاه: أين املاء؟ قالت  : فقلنا هلا 
وما رسول اهللا؟ فلم منلكها من أمرها شـيئا         : قالت. انطلقي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قلنا. وليلة

وأخربته أا . فسأهلا فأخربته مثل الذي أخربتنا. ستقبلنا ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفا. حىت انطلقنا ا  
. فـشربنا . مث بعث براويتـها   . فمج يف العزالوين العلياوين   . فأنيخت. فأمر بروايتها . هلا صبيان أيتام  . مومتة

. غري أنا مل نسق بعريا.  صاحبناوغسلنا. ومألنا كل قربة معنا وإداوة. حىت روينا. وحنن أربعون رجال عطاش 
وصر . فجمعنا هلا من كسر ومتر    " هاتوا ما كان عندكم   "مث قال   ) يعين املزادتني (وهي تكاد تنضرج من املاء      

لقـد  : فلما أتت أهلها قالت   " واعلمي أنا مل نرزأ من مائك     . اذهيب فأطعمي هذا عيالك   "فقال هلا   . هلا صرة 
. فهدي اهللا ذاك الصرم بتلك املـرأة      . كان من أمره ذيت وذيت    .  زعم أو إنه لنيب كما   . لقيت أسحر البشر  
  .فأسلمت وأسلموا

حدثنا عوف بن أيب مجيلة األعـرايب       . أخربنا النضر بن مشيل   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 682 (
  :عن أيب رجاء العطاردي، عن عمران بن احلصني؛ قال

حىت إذا كان من آخر الليل، قبيل الـصبح،         . فسرينا ليلة . سفر كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف         
وساق احلـديث بنحـو   . فما أيقظنا إال حر الشمس. وقعنا تلك الوقعة اليت ال وقعة عند املسافر أحلى منها     

فلما استيقظ عمر بن اخلطاب ورأى مـا أصـاب          : وقال يف احلديث  . وزاد ونقص . حديث سلم بن زرير   
حىت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لشدة . فكرب ورفع صوته بالتكبري  . داوكان أجوف جلي  . الناس

فقـال رسـول اهللا     . فلما استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شكوا إليه الذي أصام           . صوته، بالتكبري 
  .واقتص احلديث" ارحتلوا. ال ضري"صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن سلمة عن محيد،      .  أخربنا سليمان بن حرب    .حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 683 (- 313
  : قال؛عن بكر بن عبداهللا، عن عبداهللا بن رباح، عن أيب قتادة

وإذا عرس قبيـل    . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يف سفر، فعرس بليل، اضطجع على ميينه                
  .الصبح، نصب ذراعه، ووضع رأسه على كفه

حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛ أن رسـول اهللا          . حدثنا مهام . هداب بن خالد  حدثنا  ) 684 (- 314
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ال كفارة هلا إال ذلك. ة فليصلها إذا ذكرهامن نسي صال "
  .وأقم الصالة لذكري: ال قتادةق
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 عن قتادة، عـن  مجيعا عن أيب عوانة،. وحدثناه حيىي بن حيىي، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد   ) 684(
  ".ال كفارة هلا إال ذلك"ومل يذكر . أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك؛        . حدثنا عبداألعلى . د بن املثىن  موحدثنا حم ) 684 (- 315
  :قال

  ". ذكرهامن نسي صالة أو نام عنها، فكفارا أن يصليها إذا"قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا املثىن عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ . حدثين أيب. حدثنا نصر بن علي اجلهضميو (684) - 316

  :قال
فـإن  . إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  "أقم الصالة لذكري: اهللا يقول

        ااااكتاب صالة املسافرين وقصرهكتاب صالة املسافرين وقصرهكتاب صالة املسافرين وقصرهكتاب صالة املسافرين وقصره    ----    6
قرأت على مالك عن صاحل بن كيسان، عن عروة بن الزبري، عـن        : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 685 (- 1

  :عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالت
  .فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر. فرضت الصالة ركعتني ركعتني، يف احلضر والسفر 
. حدثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شـهاب        : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 685 (- 2
  :بري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالتزحدثين عروة بن ال: قال

  .فأقرت صالة السفر على الفريضة األوىل. مث أمتها يف احلضر. فرض اهللا الصالة، حني فرضها، ركعتني 
أخربنا ابن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن الـصالة            . دثين علي بن خشرم   وح) 685 (- 3

ما بال عائشة   : فقلت لعروة : قال الزهري . الة السفر وأمتت صالة احلضر    صفأقرت  . أول ما فرضت ركعتني   
  . إا تأولت كما تأول عثمان: تتم يف السفر؟ قال

قـال  ( بن حرب وإسحاق بـن إبـراهيم         كريب وزهري وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو        ) 686 (- 4
عن ابن جريج، عن ابن أيب عمار، عن عبـداهللا          ) حدثنا عبداهللا بن إدريس   : وقال اآلخرون . أخربنا: إسحاق

  : بن بابيه، عن يعلي بن أمية؛ قال

        باب صالة املسافرين وقصرهاباب صالة املسافرين وقصرهاباب صالة املسافرين وقصرهاباب صالة املسافرين وقصرها) ) ) ) 1((((
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} يس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفـروا             ل{: قلت لعمر بن اخلطاب    
فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه      . عجبت مما عجبت منه   : فقال! فقد أمن الناس  ] 101-اآلية/ النساء/4[

  ".فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق اهللا ا عليكم"فقال . وسلم عن ذلك
حدثين عبدالرمحن بن عبداهللا    : قال. حدثنا حيىي عن ابن جريج    . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 686(

  .مبثل حديث ابن إدريس. قلت لعمر بن اخلطاب: هللا بن بابيه، عن يعلي بن أمية؛ قالاار عن عبدبن أيب عم
وقال . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد             ) 687 (- 5

  :عن بكري بن األخنس، عن جماهد، عن ابن عباس؛ قال) حدثنا أبو عوانة: اآلخرون
لصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف احلضر أربعا، ويف السفر ركعتني، ويف اخلـوف       افرض اهللا    

  .ركعة
حدثنا : قال عمرو . مجيعا عن القاسم بن مالك    . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 687 (- 6

  :، عن ابن عباس؛ قالد، عن جماهحدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكري بن األخنس. قاسم بن مالك املزين
على املسافر ركعتني، وعلى املقيم أربعا، ويف       . إن اهللا فرض الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم           

  .اخلوف ركعة
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 688 (- 7

  :الق اهلذيل؛ قتادة حيدث عن موسى بن سلمة
سنة أيب القاسم صلى . ركعتني: كيف أصلي إذا كنت مبكة، إذا مل أصل مع اإلمام؛ فقال      : سألت ابن عباس   

  .اهللا عليه وسلم
ح وحـدثنا   . حدثنا سعيد بن أيب عروبة    . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثناه حممد بن منهال الضرير    ) 688(

  . عن قتادة، ذا اإلسناد، حنوهامجيع. أيبحدثنا . حدثنا معاذ بن هشام. حممد بن املثىن
حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 689 (- 8

  :عن أبيه؛ قال
. حـىت جـاء رحلـه    . مث أقبل وأقبلنا معه   . قال فصلى لنا الظهر ركعتني    . صحبت ابن عمر يف طريق مكة      

: ما يصنع هؤالء؟ قلـت    : فقال. فرأى ناسا قياما  . و حيث صلى  حن التفاتة   فحانت منه . وجلس وجلسنا معه  
إين صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا ابن أخي  . لو كنت مسبحا ألمتمت صاليت    : قال. يسبحون
. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتني حـىت قبـضه اهللا           . فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهللا      . يف السفر 
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. مث صحبت عثمان فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهللا         .  فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهللا       وصحبت عمر 
  ].21-اآلية/ األحزاب/33[} قد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنةل{: وقد قال اهللا

عن عمر بن حممد عن حفص بن عاصم؛     ) يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 689 (- 9
  :قال

صحبت رسول اهللا صلى    : فر؟ فقال سوسألته عن السبحة يف ال    : قال. فجاء ابن عمر يعودين   . ت مرضا مرض 
قد كان لكـم  ل{: وقد قال اهللا تعاىل . ولو كنت مسبحا ألمتمت   . فما رأيته يسبح  . اهللا عليه وسلم يف السفر    

  ].21-اآلية/ األحزاب/33[} يف رسول اهللا أسوة حسنة
وهو ابن   (دحدثنا محا : قالوا. ام وأبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد      حدثنا خلف بن هش   ) 690 (- 10
كالمها عن أيوب، عـن أيب      . حدثنا إمساعيل : قاال. ح وحدثين زهري بن حرب ويعقوب بن إبراهيم       ). زيد

وصلى العصر بذي احلليفـة     . قالبة، عن أنس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أربعا             
  .تنيركع

مسعـا  . حدثنا حممد بن املنكدر وإبراهيم بن ميسرة. حدثنا سفيان. حدثنا سعيد بن منصور) 690) - 11
  :الك يقولمأنس بن 

  .وصليت معه العصر بذي احلليفة ركعتني. صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا 
حـدثنا  : قال أبو بكر  . كالمها عن غندر  . ن بشار وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وحممد ب       ) 691 (- 12

  :حممد بن جعفر غندر عن شعبة، عن حيىي بن يزيد اهلنائي؛ قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج، مسرية ثالثة           : سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة؟ فقال        

  .صلى ركعتني) شعبة الشاك(أميال أو ثالثة فراسخ، 
حـدثنا  : قـال زهـري   . مجيعا عن ابن مهـدي    .  زهري بن حرب وحممد بن بشار      حدثنا) 692 (- 13

  :مخري، عن حبيب بن عبيد، عن جبري بن نفري؛ قال حدثنا شعبة عن يزيد بن. عبدالرمحن بن مهدي
فقلت . فصلى ركعتني . خرجت مع شرحبيل بن السمط إىل قرية، على رأس سبعة عشر أو مثانية عشر ميال               
إمنا أفعل كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا        : فقال. فقلت له . ر صلى بذي احلليفة ركعتني    رأيت عم : فقال. له

  .عليه وسلم يفعل
عـن  : وقال. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنيه حممد بن املثىن   ) 692 (- 14 

  :وقال. ومل يسم شرحبيل. ابن السمط
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  .على رأس مثانية عشر ميال. إنه أتى أرضا يقال هلا دومني من محص 
 بن مالك؛   سأخربنا هشيم عن حيىي بن أيب إسحاق، عن أن        . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 693 (- 15
  :قال

: قلت. حىت رجع . فصلى ركعتني ركعتني  . خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة            
  .عشرا: كم أقام مبكة؟ قال

مجيعا عن حيىي بـن أيب      . حدثنا ابن علية  . ح وحدثناه أبو كريب   . حدثنا أبو عوانة  . وحدثناه قتيبة ) 693(
  .اهللا عليه وسلم، مبثل حديث هشيم إسحاق، عن أنس، عن النيب صلى

: قـال . حدثين حيىي بن أيب إسـحاق     : قال. حدثنا شعبة . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 693 (م
  :مسعت أنس بن مالك يقول

  .مث ذكر مثله.  من املدينة إىل احلجخرجنا 
مجيعا عن الثوري، عـن     . ةمحدثنا أبو أسا  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 693 (م

  .ومل يذكر احلج. حيىي بن أيب إسحاق، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
عـن ابـن    ) هو ابن احلارث  (أخربين عمرو   . حدثنا ابن وهب  .  حيىي وحدثين حرملة بن  ) 694 (- 16

 صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه صلى صالة املسافر، مبـىن           شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه، عن رسول اهللا         
  .وعثمان ركعتني، صدرا من خالفته، مث أمتها أربعا. وأبو بكر وعمر. وغريه، ركعتني

ح وحدثناه إسحاق وعبد بـن      .  حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي      .وحدثناه زهري بن حرب   ) 694 (
  .وغريه: ومل يقل. مبىن: قال. مجيعا عن الزهري، ذا اإلسناد.  معمراأخربن. أخربنا عبدالرزاق: قاال. محيد
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمـر؛        . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 694 (- 17
  :قال

 نوعثمان صدرا م  . وعمر بعد أيب بكر   . وأبو بكر بعده  . صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن ركعتني         
  .مث إن عثمان صلى، بعد، أربعا. خالفته

  .وإذا صالها وحده صلى ركعتني. كان ابن عمر إذا صلى مع اإلمام صلى أربعاف

        باب قصر الصالة مبىنباب قصر الصالة مبىنباب قصر الصالة مبىنباب قصر الصالة مبىن) ) ) ) 2 ( ( ( (
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. ح وحدثناه أبو كريـب    ). وهو القطان (نا حيىي   حدث: قاال. وحدثناه ابن املثىن وعبيداهللا بن سعيد     ) 694(
  .  كلهم عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا عقبة بن خالد. ح وحدثناه ابن منري. أخربنا ابن أيب زائدة

مسع حفص  . حدثنا شعبة عن خبيب بن عبدالرمحن     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 694 (- 18
  :بن عاصم عن ابن عمر؛ قال

 أو قـال سـت    . وعثمان مثاين سنني  . وأبو بكر وعمر  . صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن صالة املسافر         
لو صليت بعـدها    ! أي عم : فقلت. مث يأيت فراشه  . وكان ابن عمر يصلي مبىن ركعتني     : قال حفص . سنني

  .لو فعلت ألمتمت الصالة: قال! ركعتني
حـدثين  : قـال . ح وحدثنا ابن املثىن   ). يعين ابن احلارث   (حدثنا خالد . وحدثناه حيىي بن حبيب   ) 694(

  .صلى يف السفر: ولكن قاال. مبىن: ومل يقوال يف احلديث .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد: قاال. عبدالصمد
مسعـت  : قـال . حدثنا إبـراهيم  . حدثنا عبدالواحد عن األعمش   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 695 (- 19

  :عبدالرمحن بن يزيد يقول
صليت مع رسول اهللا    : مث قال . فاسترجع. فقيل ذلك لعبداهللا بن مسعود    . لى بنا عثمان مبىن أربع ركعات     ص 

وصليت مع عمر بن اخلطاب     . وصليت مع أيب بكر الصديق مبىن ركعتني      . لى اهللا عليه وسلم مبىن ركعتني     ص
  .فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. مبىن ركعتني

. ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     . حدثنا أبو معاوية  : قاال. بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     حدثنا أبو   ) 695 (
كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد،     . أخربنا عيسى : قاال. ح وحدثنا إسحاق وابن خشرم    . حدثنا جرير : قال
  .حنوه

عـن أيب  ) األحوصحدثنا أبو : وقال قتيبة. أخربنا: قال حيىي(حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة و (696) - 20
  :بن وهب؛ قال إسحاق، عن حارثة

  .صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، آمن ما كان الناس وأكثره، ركعتني 
حدثين حارثـة بـن     . حدثنا أبو إسحاق  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 696 (- 21

  :وهب اخلزاعي؛ قال
  .يه وسلم مبىن، والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتني يف حجة الوداعصليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عل 
  .حارثة بن وهب اخلزاعي، هو أخو عبيداهللا بن عمر بن اخلطاب، ألمه): قال مسلم(
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 ليلـة   قرأت على مالك عن نافع؛ أن ابن عمر أذن بالصالة يف          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 697 (- 22
  :مث قال. لوا يف الرحالصأال : فقال. ذات برد وريح

أال صـلوا يف    : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر املؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقـول                 
  .الرحال
حدثين نافع عن ابن عمر؛ أنه      . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 697 (- 23
  :فقال يف آخر ندائه.  بالصالة يف ليلة ذات برد وريح ومطرنادى

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر املـؤذن،           : مث قال . أال صلوا يف الرحال   . أال صلوا يف رحالكم    
  .أال صلوا يف رحالكم:  باردة أو ذات مطر، يف السفر، أن يقولةإذا كانت ليل

حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛       . حدثنا أبو أسامة  .  شيبة وحدثناه أبو بكر بن أيب    ) 697 (- 24
  :مث ذكر مبثله، وقال. أنه نادى بالصالة بضجنان

  .قول ابن عمر أال صلوا يف الرحال، من: ومل يعد، ثانية. أال صلوا يف رحالكم 
ثنا أمحـد بـن     ح وحد . أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 698 (- 25
  :حدثنا أبو الزبري عن جابر؛ قال. حدثنا زهري: قال. يونس

  ". من شاء منكم يف رحلهلليص"فقال . فمطرنا. خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر 
حدثنا إمساعيل عن عبداحلميد صاحب الزيادي، عـن        . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 699 (- 26

أشهد أن ال إلـه إال اهللا       : إذا قلت :  عبداهللا بن عباس؛ أنه قال، ملؤذنه يف يوم مطري         عبداهللا بن احلارث، عن   
  .صلوا يف بيوتكم: لق. حي على الصالة: أشهد أن حممدا رسول اهللا، فال تقل

وإين . إن اجلمعة عزمة  . أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خري مين         : فقال. ال فكأن الناس استنكروا ذاك    ق
  .جكم، فتمشوا يف الطني والدحضكرهت أن أحر

مسعـت  : قـال . عن عبداحلميد ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد . وحدثنيه أبو كامل اجلحدري   ) 699(-27
. عىن حديث ابن علية   مبوساق احلديث   . خطبنا عبداهللا بن عباس، يف يوم ذي ردغ       : عبداهللا بن احلارث قال   

  . النيب صلى اهللا عليه وسلميعين. قد فعله من هو خري مين: وقال. ومل يذكر اجلمعة
  .حدثنا محاد عن عاصم، عن عبداهللا بن احلارث، بنحوه: قال أبو كاملو

        باب الصالة يف الرحال يف املطرباب الصالة يف الرحال يف املطرباب الصالة يف الرحال يف املطرباب الصالة يف الرحال يف املطر) ) ) ) 3 ( ( ( (
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حـدثنا أيـوب وعاصـم      ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   ) هو الزهراين (وحدثنيه أبو الربيع العتكي     ) 699(
  .يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكر يف حديثه. ، ذا اإلسنادلاألحو
حدثنا عبداحلميد صـاحب    . أخربنا شعبة . أخربنا ابن مشيل  . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 699 (- 28

  :مسعت عبداهللا بن احلارث قال: قال. الزيادي
وكرهـت أن متـشوا يف      : وقال. ةفذكر حنو حديث ابن علي    . أذن مؤذن ابن عباس يوم مجعة يف يوم مطري         

  .الدحض والزلل
أخربنا . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة     . دوحدثناه عبد بن محي   ) 699 (- 29

كالمها عن عاصم األحول، عن عبداهللا بن احلارث؛ أن ابن عباس أمر مؤذنه، يف              . أخربنا معمر . عبدالرزاق
. فعله من هو خري مـين     : وذكر يف حديث معمر   . ري، بنحو حديثهم  طحديث معمر، يف يوم مجعة يف يوم م       

  .ى اهللا عليه وسلميعين النيب صل
حدثنا أيـوب   . حدثنا وهيب . حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي    . وحدثناه عبد بن محيد   ) 699 (- 30

 يوم مطـري،  أمر ابن عباس مؤذنه يف يوم مجعة، يف      : قال) مل يسمعه منه  : قال وهيب (عن عبداهللا بن احلارث     

  .بنحو حديثهم
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن عمـر؛ أن   . حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 700 (- 31

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حيثما توجهت به ناقته. كان يصلي سبحته 

 عن ابـن    حدثنا أبو خالد األمحر عن عبيداهللا، عن نافع،       . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 700 (- 32
  :عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كان يصلي على راحلته حيث توجهت به 
حدثنا حيىي بن سعيد عن عبدامللك بن أيب سليمان؛         . وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 700 (- 33
  :قال

        ر حيث توجهتر حيث توجهتر حيث توجهتر حيث توجهتباب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفباب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفباب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفباب جواز صالة النافلة على الدابة يف السف) ) ) ) 4 ( ( ( (
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ل من مكة   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وهو مقب         : حدثنا سعيد بن جبري عن ابن عمر؛ قال        
} أينمـا تولـوا فـثم وجـه اهللا        ف{: وفيه نزلـت  : قال. إىل املدينة، على راحلته حيث كان كان وجهه       

  ].115/البقرة/2[
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا ابن املبارك وابن أيب زائدة     . وحدثناه أبو كريب  ) 700 (- 34

  :مبارك وابن أيب زائدةويف حديث ابن . كلهم عن عبدامللك، ذا اإلسناد، حنوه
  .يف هذا نزلت: وقال. فأينما تولوا فثم وجه اهللا: مث تال ابن عمر 

قرأت على مالك عن عمرو بن حيىي املازين، عن سـعيد بـن             : قال.  حيىي بن حيىي   احدثن) 700 (- 35
  :يسار، عن ابن عمر؛ قال

  . خيربرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على محار، وهو موجه إىل 
ـ            : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 700 (- 36  نقرأت على مالك عن أيب بكر بن عمر بن عبـدالرمحن ب

  :عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، عن سعيد بن يسار؛ أنه قال
فقال يل  . مث أدركته . فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت    : قال سعيد . كنت أسري مع ابن عمر بطريق مكة       

أليس لك يف رسول اهللا صلى      : فقال عبداهللا . خشيت الفجر فرتلت فأوترت   :  له أين كنت؟ فقلت  : ابن عمر 
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر على البعري: قال! واهللا. بلى: قلتفاهللا عليه وسلم أسوة؟ 

  :لقرأت على مالك عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قا: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 700 (- 37
كان ابن   :قال عبداهللا بن دينار   . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به             

  .عمر يفعل ذلك
حدثين ابن اهلاد عن عبداهللا بن دينار، عن        . أخربنا الليث . وحدثين عيسى بن محاد املصري    ) 700 (- 38

  :عبداهللا بن عمر؛ أنه قال
  .ليه وسلم يوتر على راحلتهكان رسول اهللا صلى اهللا ع 

بن شهاب، عن سامل بـن      اأخربين يونس عن    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 700 (- 39
  :عبداهللا، عن أبيه؛ قال

غري أنه ال يصلي    . ويوتر عليها . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه              
  .عليها املكتوبة
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أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة    ) 701(-40
أخربه؛ أن أباه أخربه؛ أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي السبحة              . مر بن ربيعة  اعن عبداهللا بن ع   

  .بالليل، يف السفر على ظهر راحلته، حيث توجهت
  :حدثنا أنس بن سريين؛ قال. حدثنا مهام.  عفان بن مسلمحدثنا. وحدثين حممد بن حامت) 702 (- 41

. فرأيته يصلي على محار ووجهه ذلك اجلانـب       . يناه بعني التمر  قفتل. تلقينا أنس بن مالك حني قدم الشام       
لوال أين رأيت رسول اهللا صـلى اهللا        : قال. رأيتك تصلي لغري القبلة   : فقلت له ) وأومأ مهام عن يسار القبلة    (

  .يفعله، مل أفعلهعليه وسلم 
  :قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 703 (- 42

  .ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عجل به السري، مجع بني املغرب والعشاءاك 
مر كـان إذا    عقال أخربين نافع؛ أن ابن      . عن عبيداهللا حدثنا حيىي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 703 (- 43

  :ويقول. جد به السري، مجع بني املغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جد به السري، مجع بني املغرب والعشاء 

كلهم عن ابن   .  وعمرو الناقد  وحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة           ) 703 (- 44
  :حدثنا سفيان عن الزهري، عن سامل، عن أبيه: عمرو قال. عيينة

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني املغرب والعشاء، إذا جد به السري 
أخـربين  : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 703 (- 45

  :عبداهللا؛ أن أباه قالسامل بن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أعجله السري يف السفر، يؤخر صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني     

  .صالة العشاء
عن عقيل، عن ابن شهاب، عن      ) يعين ابن فضالة  (حدثنا املفضل   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 704 (- 46

  :أنس بن مالك؛ قال

        اب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفراب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفراب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفراب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفربببب (5) 
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مث نزل  . زيغ الشمس، أخر الظهر إىل وقت العصر      تلى اهللا عليه وسلم، إذا ارحتل قبل أن         كان رسول اهللا ص    
  .فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل، صلى الظهر مث ركب. فجمع بينهما

عن عقيل بـن     حدثنا ليث بن سعد   . حدثنا شبابة بن سوار املدايين    . وحدثين عمرو الناقد  ) 704 (- 47
  :لخالد، عن الزهري، عن أنس؛ قا

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد أن جيمع بني الصالتني يف السفر، أخر الظهر حىت يدخل أول وقت                   
  .مث جيمع بينهما. العصر
حدثين جابر بن إمساعيـل     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وعمرو بن سواد     ) 704 (- 48

  :هللا عليه وسلمل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النيب صلى ايعن عق
ويؤخر املغرب حىت جيمع بينـها      . فيجمع بينهما . إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إىل أول وقت العصر          

  .وبني العشاء، حني يغيب الشفق
عن ابـن   قرأت على مالك عن أيب الزبري، عن سعيد بن جبري،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 705 (- 49

  :عباس؛ قال
يف غـري خـوف وال      . واملغرب والعشاء مجيعا  . صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعا          

  .سفر
. حدثنا زهـري  : قال ابن يونس  . مجيعا عن زهري  . وحدثنا أمحد بن يونس وعون بن سالم      ) 705 (- 50

  :حدثنا أبو الزبري عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ قال
  .يف غري خوف وال سفر. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعا باملدينةصل 
أراد أن ال حيـرج     : فقال. سألت ابن عباس كما سألتين    : مل فعل ذلك؟ فقال   : فسألت سعيدا : ال أبو الزبري  ق

  .أحدا من أمته
حدثنا أبو  . حدثنا قرة ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 705 (- 51
  :ثنا ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمدح. حدثنا سعيد بن جبري. الزبري

        باب اجلمع بني الصالتني يف احلضرباب اجلمع بني الصالتني يف احلضرباب اجلمع بني الصالتني يف احلضرباب اجلمع بني الصالتني يف احلضر) ) ) ) 6 ( ( ( (
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: قال سعيد . واملغرب والعشاء . فجمع بني الظهر والعصر   . مجع بني الصالة يف سفره سافرها، يف غزوة تبوك         
  .أراد أن ال حيرج أمته: ما محله على ذلك؟ قال: فقلت البن عباس

حدثنا أبو الزبري عن أيب الطفيل عامر عن        . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 706 (- 52
  :قال. معاذ

واملغـرب  . فكان يصلي الظهر والعصر مجيعـا     . خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك           
  .والعشاء مجيعا

حدثنا أبـو   . حدثنا قرة بن خالد   ) ين ابن احلارث  يع(حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب   ) 706 (- 53
  :حدثنا معاذ بن جبل قال. ثنا عامر بن واثلة أبو الطفيلدح. الزبري

  .وبني املغرب والعشاء. مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر 
  .أراد أن ال حيرج أمته: ما محله على ذلك؟ قال فقال: ال فقلتق

ح وحدثنا أبو كريب    . نا أبو معاوية  ثحد: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 705 (- 54
كالمها عن األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت،        . حدثنا وكيع : قاال) واللفظ أليب كريب  (وأبو سعيد األشج    

  : عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ قال
يف غـري خـوف وال      . هر والعصر، واملغرب والعشاء، باملدينة    مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظ         
  .طرم
  .كي ال حيرج أمته: مل فعل ذلك؟ قال: قال قلت البن عباس) يف حديث وكيع(
  .أراد أن ال حيرج أمته: ما أراد إىل ذلك؟ قال: يف حديث أيب معاوية، قيل البن عباسو

 بن عيينة عن عمرو، عن جابر بن زيد، عـن         حدثنا سفيان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 705 (- 55
  :ابن عباس قال

أظنه أخـر الظهـر     ! يا أبا الشعثاء  : قلت. وسبعا مجيعا . صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مثانيا مجيعا         
  .وأنا أظن ذاك: قال. وأخر املغرب وعجل العشاء. وعجل العصر

ن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيـد،           حدثنا محاد ب  . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 705 (- 56
واملغـرب  . الظهر والعـصر  . ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى باملدينة سبعا، ومثانيا          أعن ابن عباس؛    

  .والعشاء
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حدثنا محاد عن الزبري بن اخلريت، عن عبداهللا بن شـقيق،           . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 705 (- 57
  :قال

. الـصالة : يقولـون  وجعل الناس . يوما بعد العصر حىت غربت الشمس وبدت النجوم       خطبنا ابن عباس     
أتعلمين بالسنة؟  : فقال ابن عباس  . الصالة. الصالة: قال فجاءه رجل من بين متيم، ال يفتر وال ينثين         . الصالة

  .عشاءرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر، واملغرب وال: مث قال! ال أم لك
  . تيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالتهأف. فحاك يف صدري من ذلك شيء: ال عبداهللا بن شقيقق

حدثنا عمران بن حدير عن عبداهللا بن شقيق العقيلي؛         . حدثنا وكيع . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 705 (- 58
  :قال رجل البن عباس: قال

أتعلمنا بالصالة؟  ! ال أم لك  : مث قال . فسكت. ةالصال: مث قال . فسكت. الصالة: مث قال . فسكت. الصالة 

  . على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموكنا جنمع بني الصالتني
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش، عن عمـارة، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 707 (- 59

  :هللا؛ قالاألسود، عن عبدا
أكثر مـا   . عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه       ال جيعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، ال يرى إال أن حقا            

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينصرف عن مشاله
أخربنا . ح وحدثناه علي بن خشرم    . أخربنا جرير وعيسى بن يونس    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 707 (

  . األعمش، ذا اإلسناد، مثلهنمجيعا ع. عيسى
  :سألت أنسا: قال. حدثنا أبو عوانة عن السدي. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 708 (- 60

أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            : كيف أنصرف إذا صليت؟ عن مييين أو يساري؟ قال         
  .وسلم ينصرف عن ميينه

حدثنا وكيع عن سفيان، عن السدي،      : قاال. ري بن حرب  هحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وز      ) 708 (- 61
  .عن أنس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينصرف عن ميينه

        باب جواز االنصراف من الصالة عن اليمني والشمالباب جواز االنصراف من الصالة عن اليمني والشمالباب جواز االنصراف من الصالة عن اليمني والشمالباب جواز االنصراف من الصالة عن اليمني والشمال) ) ) ) 7 ( ( ( (
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أخربنا ابن أيب زائدة عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن الـرباء،              . وحدثنا أبو كريب  ) 709 (- 62
  :عن الرباء؛ قال

قـال  . ف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن ميينه، يقبل علينا بوجهه              لكنا إذا صلينا خ    
  ".عبادك) أو جتمع(قين عذابك يوم تبعث ! رب"فسمعته يقول 

يقبل : ومل يذكر. حدثنا وكيع عن مسعر، ذا اإلسناد: قاال. وحدثناه أبو كريب وزهري بن حرب  ) 709(

  .علينا بوجهه
حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بـن        . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثين أمحد بن حنبل   ) 710 (- 63

  :دينار، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
حـدثين  . حدثنا شبابة: قاال. فعاوحدثنيه حممد بن حامت وابن ر". إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة    "

  .ورقاء، ذا اإلسناد
حدثنا عمـرو   . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 710 (- 64

إذا "مسعت عطاء بن يسار يقول، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنـه قـال                   : قال. بن دينار 
  ".املكتوبة أقيمت الصالة، فال صالة إال

  .أخربنا زكرياء بن إسحاق، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عبدالرزاق. وحدثناه عبد بن محيد) 710(
أخربنا محاد بن زيد عن أيوب، عن عمرو بـن          . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا حسن احللواين  ) 710 (م

مث لقيت عمـرا    : قال محاد . مبثله دينار، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،             
  .ومل يرفعه. فحدثين به

حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن حفص بن عاصم،          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 711 (- 65
وقد أقيمـت صـالة     . عن عبداهللا بن مالك ابن حبينة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر برجل يصلي               

  :فلما انصرفنا أحطنا نقول. دري ما هوفكلمه بشيء، ال ن. الصبح

        باب استحباب ميني اإلمامباب استحباب ميني اإلمامباب استحباب ميني اإلمامباب استحباب ميني اإلمام) ) ) ) 8 ( ( ( (

        روع يف نافلة بعد شروع املؤذنروع يف نافلة بعد شروع املؤذنروع يف نافلة بعد شروع املؤذنروع يف نافلة بعد شروع املؤذنششششباب كراهة الباب كراهة الباب كراهة الباب كراهة ال) ) ) ) 9 ( ( ( (
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قـال  ". يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا"قال يل : ماذا قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال      
  .عن أبيه، يف هذا احلديث، خطأ: وقوله) قال أبو احلسني مسلم. (عبداهللا بن مالك بن حبينة عن أبيه: القعنيب

حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عـن             . سعيدحدثنا قتيبة بن    ) 711 (- 66
  :ابن جبينة؛ قال

أتـصلي  "فقـال   . فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال يصلي، واملؤذن يقيم          . أقيمت صالة الصبح   
  ".الصبح أربعا

بـن عمـر    ح وحدثين حامد    ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 712 (- 67
ح . كلهم عن عاصم  . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا ابن منري   ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . البكراوي
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم األحول، عن عبداهللا بـن        ). واللفظ له (هري بن حرب    زوحدثين  

  :سرجس؛ قال
. فصلى ركعتني يف جانب املـسجد . صالة الغداةدخل رجل املسجد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف   

بأي ! يا فالن "يه وسلم، قال    لفلما سلم رسول اهللا صلى اهللا ع      . مث دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".الصالتني اعتددت؟ أبصالتك وحدك، أم بصالتك معنا؟
ا سليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن عبدامللك بن أخربن. حدثنا حيىي بن حيىي) 713) - 68

  :قال) أو عن أيب أسيد(سعيد، عن أيب محيد 
وإذا . افتح يل أبواب رمحتك   ! اللهم: إذا دخل أحدكم املسجد، فليقل    " صلى اهللا عليه وسلم      هللاقال رسول ا   

كتبت هذا احلـديث  : بن حيىي يقول  مسعت حيىي   ) قال مسلم ". (إين أسألك من فضلك   ! اللهم: خرج، فليقل 
  .وأيب أسيد: بلغين أن حيىي احلماين يقول: قال. من كتاب سليمان بن بالل

حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أيب        . حدثنا بشر بن املفضل   . حامد بن عمر البكراوي    وحدثنا) 713(
 أيب أسيد، عن النيب صلى اهللا       عبدالرمحن، عن عبدامللك بن سعيد بن سويد األنصاري، عن أيب محيد أو عن            

  .عليه وسلم، مبثله

        باب ما يقول إذا دخل املسجدباب ما يقول إذا دخل املسجدباب ما يقول إذا دخل املسجدباب ما يقول إذا دخل املسجد) ) ) ) 10 ( ( ( (
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ح وحدثنا حيـىي    . حدثنا مالك : قاال. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد        ) 714 (- 69
  :قال. بن حيىي

مالك عن عامر بن عبداهللا بن الزبري، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب قتادة؛ أن رسـول اهللا        قرأت على    
  ".إذا دخل أحدكم املسجد، فلريكع ركعتني قبل أن جيلس": صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثين عمرو بن حيىي    : حدثنا حسني بن علي عن زائدة قال      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 714 (- 70
حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة األنصاري، عن أيب قتادة، صاحب                 . رياألنصا

  :قال. ملرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فقال رسـول اهللا  . دخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس بني ظهراين الناس قال فجلست    

رأيتك جالـسا   ! يا رسول اهللا  : قال فقلت "  أن جتلس؟  ما منعك أن تركع ركعتني قبل     "صلى اهللا عليه وسلم     
  ".نيفإذا دخل أحدكم املسجد، فال جيلس حىت يركع ركعت"قال . والناس جلوس

حدثنا عبيداهللا األشجعي عن سـفيان، عـن        . حدثنا أمحد بن جواس احلنفي أبو عاصم      ) 715 (- 71
  :حمارب بن دثار، عن جابر بن عبداهللا؛ قال

صـل  "فقـال يل    . ودخلت عليه املـسجد   . فقضاين وزادين . صلى اهللا عليه وسلم دين    كان يل على النيب      

  ".ركعتني
  :مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا شعبة عن حمارب. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 715 (- 72

  .فلما قدم املدينة أمرين أن آيت املسجد، فأصلي ركعتني. لى اهللا عليه وسلم بعريااشترى مين رسول اهللا ص 
حدثنا عبيداهللا عن وهب بـن      ) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب    .وحدثين حممد بن املثىن   ) 715 (- 73

  :كيسان، عن جابر بن عبداهللا؛ قال

، وأا مشروعة يف ، وأا مشروعة يف ، وأا مشروعة يف ، وأا مشروعة يف ااااباب استحباب حتية املسجد بركعتني، وكراهة اجللوس قبل صالمباب استحباب حتية املسجد بركعتني، وكراهة اجللوس قبل صالمباب استحباب حتية املسجد بركعتني، وكراهة اجللوس قبل صالمباب استحباب حتية املسجد بركعتني، وكراهة اجللوس قبل صالم) ) ) ) 11 ( ( ( (
        مجيع األوقاتمجيع األوقاتمجيع األوقاتمجيع األوقات

        سجد ملن قدم من سفر أول قدومهسجد ملن قدم من سفر أول قدومهسجد ملن قدم من سفر أول قدومهسجد ملن قدم من سفر أول قدومهململململباب استحباب الركعتني يف اباب استحباب الركعتني يف اباب استحباب الركعتني يف اباب استحباب الركعتني يف ا) ) ) ) 12 ( ( ( (
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مث قدم رسول اهللا صـلى اهللا       . لي وأعىي فأبطأ يب مج  . خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة          
: ؟قلت" حني قدمتناآل"قال . فجئت املسجد فوجدته على باب املسجد. وقدمت بالغداة . عليه وسلم قبلي  

  .مث رجعت. قال فدخلت فصليت" وادخل فصل ركعتني. فدع مجلك"قال . نعم
. وحدثين حممود بن غـيالن    ح  ). يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 716 (- 74

أخربين ابن شهاب؛ أن عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعـب          . أخربنا ابن جريج  : يعاقاال مج . حدثنا عبدالرزاق 
أخربه عن أبيه، عبداهللا بن كعب، وعن عمه عبيداهللا بن كعب، عن كعب بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا        

فـصلى فيـه    . فإذا قدم، بدأ باملـسجد    . را، يف الضحى  صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقدم من سفر إال ا          

  .مث جلس فيه. ركعتني
بداهللا بن شـفيق؛    أخربنا يزيد بن زريع عن سعيد اجلريري، عن ع        . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 717 (- 75
  :قلت لعائشة: قال

  .إال أن جييء من مغيبه. ال: صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت هل كان النيب 
حدثنا كهمس بن احلسن القيسي عن عبداهللا بـن         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 717 (- 76
  :قلت لعائشة: قال. شفيق

  . إال أن جييء من مغيبه. ال:  الضحى؟ قالتأكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أا           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 718 (- 77
  :قالت

وإن كان رسـول اهللا     . وإين ألسبحها . ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط            
  .شية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهمخهو حيب أن يعمل به، صلى اهللا عليه وسلم ليدع العمل، و

حدثتين معاذة؛ أا   ) يعين الرشك (حدثنا يزيد   . حدثنا عبدالوارث . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 719 (- 78
  :سألت عائشة رضي اهللا عنها

  .ءويزيد ما شا. أربع ركعات: كم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة الضحى؟ قالت 

باب استحباب صالة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها أربع باب استحباب صالة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها أربع باب استحباب صالة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها أربع باب استحباب صالة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات وأوسطها أربع ) ) ) ) 13 ( ( ( (
        ركعات أو ست، واحلث على احملافظة عليهاركعات أو ست، واحلث على احملافظة عليهاركعات أو ست، واحلث على احملافظة عليهاركعات أو ست، واحلث على احملافظة عليها
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حدثنا شعبة عن يزيد، ذا اإلسناد، . حدثنا حممد بن جعفر : قاال. بن املثىن وابن بشار    حدثنا حممد ) 719(
  .ما شاء اهللا: وقال يزيد. مثله
حدثنا قتـادة؛ أن    . حدثنا خالد بن احلارث عن سعيد     . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 719 (- 79

  :قالت. معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة
  .ويزيد ما شاء اهللا.  عليه وسلم يصلي الضحى أربعاان رسول اهللا صلى اهللاك 
حدثين أيب قتـادة، ـذا     : قال. مجيعا عن معاذ بن هشام    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار     ) 719(

  .اإلسناد، مثله
عن عمرو بن حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 336 (- 80

  : قال. بدالرمحن ابن أيب ليلىعمرة، عن 
فإا حدثت؛ أن النيب صلى     . ما أخربين أحد أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى إال أم هانئ               

غري أنه  . ما رأيته صلى صالة قط أخف منها      . فصلى مثاين ركعات  . اهللا عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة       
  .قط: ن بشار، يف حديثه، قولهبومل يذكر ا. والسجودكان يتم الركوع 

أخـربين  . أخربنا عبداهللا بن وهب : قاال. وحدثين حرملة بن حيىي وحممد بن سلمة املرادي       ) 336 (- 81
  : قال. يونس عن ابن شهاب

سألت وحرصت على أن أجـد      : حدثين ابن عبداهللا بن احلارث؛ أن أباه عبداهللا بن احلارث بن نوفل قال             
. فلم أجد أحدا حيدثين ذلك    . ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبح سبحة الضحى         أدا من الناس خيربين     أح

غري أن أم هانئ بنت أيب طالب، أخربتين؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى، بعد ما ارتفع النهار، يوم                     
أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم       ال  . مث قام فركع مثاين ركعات    . فاغتسل. فأيت بثوب فستر عليه   . الفتح

: ومل يقـل  . عن يونس : قال املرادي . فلم أره سبحها قبل وال بعد     : قالت. كل ذلك منه متقارب   . سجوده
  .أخربين
قرأت على مالك عن أيب النضر؛ أن أبا مرة موىل أم هانئ بنت             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 336 (- 82

  : بنت أيب طالب تقولأيب طالب، أخربه؛ أنه مسع أم هانئ
قالـت  . وفاطمة ابنته تستره بثوب   . فوجدته يغتسل . ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح          

مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غـسله قـام        "قال  . أم هانئ بنت أيب طالب    : قلت" من هذه؟ "فسلمت فقال   
بن أمي علي بـن أيب      ازعم  !  يا رسول اهللا   :فلما انصرف قلت  . ملتحفا يف ثوب واحد   . فصلى مثاين ركعات  
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قد أجرنا من أجرت يا     "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . طالب أنه قاتل رجال أجرته، فالن ابن هبرية       
  .وذلك ضحى: أم هانئ: أم هانئ قالت

حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بـن  . حدثنا معلى بن أسد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 336 (- 83
 عن أبيه، عن أيب مرة موىل عقيل، عن أم هانئ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف بيتها عام                      حممد،

  .يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه. الفتح مثاين ركعات
حدثنا واصـل   ) وهو ابن ميمون  (حدثنا مهدي   . حدثنا عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 720 (- 84

مر، عن أيب األسود الدؤيل، عن أيب ذر، عن النيب صلى اهللا            ع عقيل، عن حيىي بن ي     موىل أيب عيينة عن حيىي بن     
. وكل حتميدة صدقة  . فكل تسبيحة صدقة  . يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة      "عليه وسلم؛ أنه قال     

وجيزئ، من ذلـك،  . وي عن املنكر صدقة . وأمر باملعروف صدقة  . وكل تكبرية صدقة  . وكل ليلة صدقة  
  ".ان يركعهما من الضحىركعت
حدثين أبو عثمان النهدي    . حدثنا أبو التياح  . لوارثاحدثنا عبد . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 721 (- 85

  :عن أيب هريرة؛ قال
وأن أوتر قبل . وركعيت الضحى. بصيام ثالثة أيام من كل شهر    : أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالث       

  .أن أرقد
جلريـري  احدثنا شعبة عن عباس     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. املثىن وابن بشار  وحدثنا حممد بن    ) 721(

  .مسعنا أبا عثمان النهدي حيدث عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله: قاال. وأيب مشر الضبعي
.  الداناج حدثنا عبدالعزيز بن خمتار عن عبداهللا     . حدثنا معلى بن أسد   . وحدثين سليمان بن معبد   ) 721 (م

  :مسعت أبا هريرة قال: قال. حدثين أبو رافع الصائغ: قال
  .فذكر مثل حديث أيب عثمان عن أيب هريرة. أوصاين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم بثالث 

حدثنا ابن أيب فديك عن الضحاك بـن        : قاال. وحدثين هارون بن عبداهللا وحممد بن رافع      ) 722 (- 86
  :قال يم بن عبداهللا بن حنني، عن أيب مرة موىل أم هانئ، عن أيب الدرداء؛عثمان، عن إبراه

وصـالة  . بصيام ثالثة أيام من كل شهر     : لن أدعهن ما عشت   . أوصاين حبييب صلى اهللا عليه وسلم بثالث       
  .وبأن ال أنام حىت أوتر. الضحى
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قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن حفصة أم املؤمنني            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 723 (- 87
أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا سكت املؤذن من األذان لصالة الصبح، وبدا الصبح،                  

  . الصالةركع ركعتني خفيفتني، قبل أن تقام
ح وحدثين زهري بن حرب وعبيـداهللا       . سعد وحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة وابن رمح عن الليث بن         ) 723(

كلهم عـن  . حدثنا إمساعيل عن أيوب. ح وحدثين زهري بن حرب. حدثنا حيىي عن عبيداهللا: قاال. بن سعيد 
  .نافع، ذا اإلسناد، كما قال مالك

حدثنا شعبة عن زيـد بـن       . حدثنا حممد بن جعفر   .  بن احلكم  وحدثين أمحد بن عبداهللا   ) 723 (- 88
  :مسعت نافعا حيدث عن ابن عمر، عن حفصة؛ قالت: لقا. حممد

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا طلع الفجر، ال يصلي إال ركعتني خفيفتني 
  .، مثلهحدثنا شعبة، ذا اإلسناد. أخربنا النضر. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) 723(

الزهري، عن سامل، عن أبيه؛ أخربتين       حدثنا سفيان عن عمرو، عن    . حدثنا حممد بن عباد   ) 723 (- 89
  .حفصة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا أضاء له الفجر، صلى ركعتني

 حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛       . حدثنا عبدة بن سليمان   . حدثنا عمرو الناقد  ) 724 (- 90
  :قالت

  .مسع األذان، وخيففهما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجر، إذا 
. حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثناه أبو كريب   ). يعين ابن مسهر  (حدثنا علي   . وحدثنيه علي بن حجر   ) 724(

كلهم . حدثنا وكيع. ح وحدثناه عمرو الناقد. ح وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن منري عن عبداهللا بن منري           
  . طلع الفجراإذ: ويف حديث أيب أسامة. عن هشام، ذا اإلسناد

حدثنا ابن أيب عدي عن هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة، عـن             . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 724 (- 91
  .عائشة؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني، بني النداء واإلقامة، من صالة الصبح

أخربين حممد  : قال. بن سعيد  مسعت حيىي : قال. حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 724 (- 92
  :بن عبدالرمحن؛ أنه مسع عمرة حتدث عن عائشة؛ أا كانت تقول

وبيان وبيان وبيان وبيان . . . . ة عليهماة عليهماة عليهماة عليهماباب استحباب ركعيت سنة الفجر، واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظباب استحباب ركعيت سنة الفجر، واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظباب استحباب ركعيت سنة الفجر، واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظباب استحباب ركعيت سنة الفجر، واحلث عليهما وختفيفهما واحملافظ) ) ) ) 14 ( ( ( (
        ما يستحب أن يقرأ فيهماما يستحب أن يقرأ فيهماما يستحب أن يقرأ فيهماما يستحب أن يقرأ فيهما
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هل قـرأ فيهمـا بـأم    : فيخفف حىت إين أقول . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجر          
  !.القرآن
مسع . محن األنصاري رحدثنا شعبة عن حممد بن عبدال     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 724 (- 93

  :عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة؛ قالت
هـل يقـرأ فيهمـا بفاحتـة        : أقول. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا طلع الفجر، صلى ركعتني            

  !.الكتاب
حدثين عطـاء عـن    : قال. بن سعيد عن ابن جريج    حدثنا حيىي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 724 (- 94

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن على شيء من النوافل، أشد معاهدة منـه،            ؛عبيد بن عمري، عن عائشة    
  .على ركعتني قبل الصبح

حدثنا : قال ابن منري  . مجيعا عن حفص بن غياث    . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 724 (- 95
  :ائشة؛ قالتعبن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمري، عن حفص عن ا

  .ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف شيء من النوافل، أسرع منه إىل الركعتني قبل الفجر 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن سعد بن        . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 725 (- 96

  ". خري من الدنيا وما فيهارركعتا الفج"يب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال هشام، عن عائشة، عن الن
حدثنا قتادة، عن زرارة، عن سعد      : قال أيب : قال. حدثنا معتمر . وحدثنا حيىي بن حبيب   ) 725 (- 97

هلمـا  "بن هشام، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال، يف شأن الركعتني عند طلوع الفجر                   
  ".من الدنيا مجيعاأحب إيل 

هـو ابـن    (حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد       : قاال.  بن عباد وابن أيب عمر     دحدثين حمم ) 726 (- 98
قل يا أيها   : عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف ركعيت الفجر                ) كيسان

  .الكافرون، وقل هو اهللا أحد
عن عثمان بـن حكـم      ) ويةايعين مروان بن مع   (حدثنا الفزاري   .  سعيد وحدثنا قتيبة بن  ) 727 (- 99

أخربين سعيد بن يسار؛ أن ابن عباس أخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ                 : قال. األنصاري
يف اآلية اليت   ]. 136-اآلية/البقرة/2[} ولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا     ق{: يف األوىل منهما  : يف ركعيت الفجر  

  ].52-اآلية/آل عمران/3[}  واشهد بأنا مسلمونمنا باهللاآ{: ويف اآلخرة منهما. البقرة
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حدثنا أبو خالد األمحر عن عثمان بن حكيم، عن سعيد          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 727 (- 100
  :قال. بن يسار، عن ابن عباس

آل  والـيت يف  . وا آمنا باهللا وما انزل إلينـا      قول: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف ركعيت الفجر           
  ].64-اآلية/آل عمران/3[} عالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكمت{: عمران

أخربنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم، يف هذا اإلسـناد، مبثـل              . وحدثين علي بن خشرم   ) 727(

  .حديث مروان الفزاري
عن داود بن   ) يعين سليمان بن حيان   (حدثنا أبو خالد    .  بن عبداهللا بن منري    دحدثنا حمم ) 728 (- 101

حدثين عنبسة بن أيب سفيان، يف مرضه الذي مات : قال. أيب هند، عن النعمان ابن سامل، عن عمرو بن أوس         
من صلى  "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت ر : مسعت أم حبيبة تقول   : قال. فيه، حبديث يتسار إليه   

  ".اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة، بين له ن بيت يف اجلنة
  .فما تركتهن منذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الت أم حبيبةق
  . فما تركتهن منذ مسعتهن من أم حبيبة: قال ابن عنبسةو
  .ن من عنبسةما تركتهن منذ مسعته: قال عمرو بن أوسو
  .ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو بن أوس: قال النعمان بن ساملو

حدثنا داود عن النعمان بن سامل،      . لضحدثنا بشر بن املف   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 728 (- 102
  :ذا اإلسناد

  ".من صلى يف يوم ثنيت عشرة سجدة، تطوعا، بين له بيت يف اجلنة "
حدثنا شعبة عن النعمان بن سامل، عن       . حدثنا حممد بن جعفر   . د بن بشار  وحدثنا حمم ) 728 (- 103

  :م حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالتأعمرو بن أوس، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن 
ما من عبد مسلم يصلي هللا كل يوم ثـنيت عـشرة ركعـة        : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

فمـا برحـت   : قالت أم حبيبة". أو إال بين له بيت يف اجلنة. ضة، إال بين اهللا له بيتا يف اجلنة     تطوعا، غري فري  
  .أصليهن بعد

        دهن، وبيان عددهندهن، وبيان عددهندهن، وبيان عددهندهن، وبيان عددهنباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبع) ) ) ) 15 ( ( ( (
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  .وقال النعمان، مثل ذلك. ما برحت أصليهن بعد: عمرو قالو
النعمان : حدثنا شعبة قال  . حدثنا ز : قاال. وحدثين عبدالرمحن بن بشر وعبداهللا بن هاشم العبدي       ) 728(

  :مسعت عمرو بن أوس حيدث عن عنبسة، عن أم حبيبة؛ قالت: قال.  أخربينبن سامل
فـذكر  " ن عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء مث صلى هللا كل يوم          مما  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .مبثله
عـن  ) وهو ابن سـعيد (حدثنا حيىي : قاال. وحدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 729 (- 104
حدثنا عبيداهللا  . حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربين نافع عن ابن عمر    : قال. عبيداهللا

  :ن ابن عمر؛ قالععن نافع، 
. وبعد املغرب سجدتني  . وبعدها سجدتني . صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الظهر سجدتني           

فصليت مع النيب صـلى اهللا      .  املغرب والعشاء واجلمعة   فأما. وبعد اجلمعة سجدتني  . وبعد العشاء سجدتني  

  .عليه وسلم يف بيته
  : قال. أخربنا هشيم عن خالد، عن عبداهللا بن شقيق. حدثنا حيىي بن حيىي) 730 (- 105

كان يصلي يف بـييت قبـل       :  عليه وسلم، عن تطوعه؟ فقالت     سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا        
مث يـدخل   . وكان يصلي بالناس املغـرب    . نيمث يدخل فيصلي ركعت   . مث خيرج فيصلي بالناس   . الظهر أربعا 

. وكان يصلي من الليل تسع ركعات     . ويدخل بييت فيصلي ركعتني   . ويصلي بالناس العشاء  . فيصلي ركعتني 
وكان إذا قرأ وهو قائم، ركع وسجد وهـو  . وليال طويال قاعدا.  طويال قائما وكان يصلي ليال  . فيهن الوتر 

  .وكان إذا طلع الفجر، صلى ركعتني. وإذا قرأ قاعدا، ركع وسجد وهو قاعد. قائم
حدثنا محاد عن بديل وأيوب، عن عبداهللا بن شـقيق،          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 730 (- 107 /106

  :عن عائشة؛ قالت
وإذا صلى قاعـدا،    . فإذا صلى قائما، ركع قائما    .  صلى اهللا عليه وسلم يصلي ليال طويال       كان رسول اهللا   

  .ركع قاعدا

        وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعداوفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعداوفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعداوفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا    باب جواز النافلة قائما وقاعدا،باب جواز النافلة قائما وقاعدا،باب جواز النافلة قائما وقاعدا،باب جواز النافلة قائما وقاعدا،) ) ) ) 16 ( ( ( (
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حدثنا شعبة عن بديل، عن عبداهللا بـن        . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   و) 730 (- 108
  :قال. شقيق

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه      كا: فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت    . فكنت أصلي قاعدا  . كنت شاكيا بفارس   
  .فذكر احلديث. وسلم يصلي ليال طويال قائما

حدثنا معاذ بن معاذ عن محيد، عن عبداهللا بـن شـقيق            . ةوحدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 730 (- 109
  :العقيلي؛ قال

وليال . اكان يصلي ليال طويال قائم    : سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل؟ فقالت            
  .وإذا قرأ قاعدا، ركع قاعدا. وكان إذا قرأ قائما، ركع قائما. طويال قاعدا

أخربنا أبو معاوية عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن  . ن حيىي بوحدثنا حيىي   ) 730 (- 110
  :عبداهللا بن شقيق العقيلي؛ قال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر         :سألنا عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت           
  .ح الصالة قاعدا، ركع قاعداتوإذا افت. فإذا افتتح الصالة قائما، ركع قائما. الصالة قائما وقاعدا

ح قال وحدثنا حسن بـن      ). يعين ابن زيد  (أخربين محاد   . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 731 (- 111
. ح وحدثنا أبـو كريـب  . حدثنا وكيع. ا أبو بكر بن أيب شيبة   ح وحدثن . حدثنا مهدي بن ميمون   . الربيع

حدثنا حيـىي بـن     : قال) واللفظ له ( بن حرب    ريح وحدثين زه  . مجيعا عن هشام بن عروة    . حدثنا ابن منري  
  :قالت. أخربين أيب عن عائشة: قال. سعيد عن هشام بن عروة

. حىت إذا كرب قرأ جالـسا     .  الليل جالسا  ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف شيء من صالة             
  .مث ركع. حىت إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية، قام فقرأهن

قرأت على مالك عن عبداهللا بن يزيد وأيب النضر، عـن أيب  : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي ) 731 (- 112
  :سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قـام فقـرأ   . فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثالثني أو أربعني آية. فيقرأ وهو جالس. كان يصلي جالسا  
  .مث يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك. مث سجد. مث ركع. وهو قائم
حدثنا إمساعيل بن علية    : قال أبو بكر  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 731 (- 113
  :قالت. ليد بن أيب هشام، عن أيب بكر بن حممد، عن عمرة، عن عائشةعن الو

  .فإذا أراد أن يركع، قام قدر ما يقرأ إنسان أربعني آية. قاعد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ وهو 
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حدثين حممد بن إبراهيم    . حدثنا حممد بن عمرو   . حدثنا حممد بن بشر   . وحدثنا ابن منري  ) 731 (- 114
  :قلت لعائشة:  علقمة بن وقاص؛ قالعن

فـإذا  . ان يقرأ فيهما  ك: كيف كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الركعتني وهو جالس؟ قالت              
  .أراد أن يركع، قام فركع

أخربنا يزيد بن زريع عن سعيد اجلريري، عن عبداهللا بن شقيق؛           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 732 (- 115
  :قلت لعائشة: قال

  .بعد ما حطمه الناس. نعم: هل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت 
. قلت لعائـشة  : قال. حدثنا كهمس عن عبداهللا بن شقيق     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 732 (

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله فذكر عن
قال ابن : قال. حدثنا حجاج بن حممد: قاال. هللاوحدثين حممد بن حامت وهارون بن عبدا     ) 732( - 116
أخربين عثمان بن أيب سليمان؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أن عائشة أخربته أن النيب صلى اهللا       : جريج

  . صالته وهو جالسنعليه وسلم مل ميت، حىت كان كثري م
حدثنا زيد بـن    : قال حسن . كالمها عن زيد  . وحدثين حممد بن حامت وحسن احللواين     ) 732 (- 117
ملا بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثقل،         : قالت. حدثين عبداهللا ابن عروة عن أبيه، عن عائشة       . احلباب

  .كان أكثر صالته جالسا
 عن  ،قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد         : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 733 (- 118

  : عن حفصة؛ أا قالتاملطلب بن أيب وادعة السهمي،
فكان يصلي يف   . حىت كان قبل وفاته بعام    . ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف سبحته قاعدا            

  .حىت تكون أطول من أطول منها. وكان يقرأ بالسورة فريتلها. سبحته قاعدا
ثنا إسـحاق بـن   ح وحـد . أخربين يونس . نا ابن وهب  ربأخ: قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 733(

غـري  . مجيعا عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله     . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. إبراهيم وعبد بن محيد   
  .بعام واحد أو اثنني: أما قاال
ن مساك؛  عحدثنا عبيداهللا بن موسى عن حسن بن صاحل،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 734 (- 119

  .رة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ميت، حىت صلى قاعداأخربين جابر ابن مس: قال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-358 

حدثنا جرير عن منصور، عن هالل بن يساف، عن أيب حيىي،           . وحدثين زهري بن حرب   ) 735 (- 120
  :حدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن عبداهللا بن عمرو؛ قال

: فقـال . فوضعت يدي على رأسه   . لي جالسا قال فأتيته فوجدته يص   " صالة الرجل قاعدا نصف الصالة     "
" صالة الرجل قاعدا على نصف الصالة"أنك قلت ! حدثت، يا رسول اهللا: مالك يا عبداهللا ابن عمرو؟ قلت 

  ".ولكين لست كأحد منكم. أجل"قال ! وأنت تصلي قاعدا
.  جعفر، عن شعبة   مجيعا عن حممد بن   . بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار        وحدثناه أبو بكر  ) 735 (

ويف روايـة   . كالمها عن منصور، ذا اإلسـناد     . حدثنا سفيان . حدثنا حيىي بن سعيد   . ح وحدثنا ابن املثىن   
  .عن أيب حيىي األعرج: شعبة
عن داود بن   ) سليمان بن حيان   يعين(حدثنا أبو خالد    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 728 (- 101

حدثين عنبسة بن أيب سفيان، يف مرضه الذي مات : قال. ، عن عمرو بن أوس    أيب هند، عن النعمان ابن سامل     
من صلى  "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : مسعت أم حبيبة تقول   : قال. فيه، حبديث يتسار إليه   

  ".اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة، بين له ن بيت يف اجلنة
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 736 (- 121

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حـىت  .  شقه األمين  فإذا فرغ منها اضطجع على    . يوتر منها بواحدة  . دى عشرة ركعة  حكان يصلي بالليل إ    

  .يأتيه املؤذن فيصلي ركعتني خفيفتني
أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شهاب،       . حدثنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 736 (- 122

  :عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قالت
وهي اليت يـدعو النـاس      (من صالة العشاء    كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيما بني أن يفرغ              

فإذا سكت املؤذن من صالة   . ويوتر بواحدة . يسلم بني كل ركعتني   . إىل الفجر، إحدى عشرة ركعة    ) العتمة

لى اهللا عليه وسلم يف الليل، وأن الوتر ركعة، لى اهللا عليه وسلم يف الليل، وأن الوتر ركعة، لى اهللا عليه وسلم يف الليل، وأن الوتر ركعة، لى اهللا عليه وسلم يف الليل، وأن الوتر ركعة، باب صالة الليل وعدد ركعات النيب صباب صالة الليل وعدد ركعات النيب صباب صالة الليل وعدد ركعات النيب صباب صالة الليل وعدد ركعات النيب ص) ) ) ) 17 ( ( ( (
        وأن الركعة صالة صحيحةوأن الركعة صالة صحيحةوأن الركعة صالة صحيحةوأن الركعة صالة صحيحة
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حىت يأتيـه   . ى شقه األمين  لمث اضطجع ع  . الفجر، وتبني له الفجر، وجاءه املؤذن قام فركع ركعتني خفيفتني         
  .املؤذن لإلقامة

وساق حرملـة   . أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا اإلسناد      . أخربنا ابن وهب  . رملةوحدثنيه ح ) 736(
وسائر احلـديث، مبثـل     . اإلقامة: وتبني له الفجر، وجاءه املؤذن ومل يذكر      : غري أنه مل يذكر   . احلديث مبثله 

  .حديث عمرو، سواء
ح وحدثنا ابن   .  بن منري  حدثنا عبداهللا : قاال. دثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       حو) 737 (- 123

  :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أيب. منري
ال جيلس يف . يوتر من ذلك خبمس. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة  

  .شيء إال يف آخرها
حدثنا وكيع وأبو   .  كريب ح وحدثناه أبو  . حدثنا عبدة بن سليمان   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 737(

  .كلهم عن هشام، ذا اإلسناد. أسامة
حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن عراك بن مالك، عـن             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 737 (- 124

  :عروة؛ أن عائشة أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ان يصلي ثالث عشرة ركعة، بركعيت الفجر ك

قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عـن أيب            : قال.  حيىي بن حيىي   حدثنا) 738 (- 125
  :سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه سأل عائشة

ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان؟ قالت            
. عا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن     يصلي أرب . زيد يف رمضان، وال يف غريه، على إحدى عشرة ركعة         يوسلم  

أتنـام  ! يا رسول اهللا  : فقلت: فقالت عائشة . مث يصلي ثالثا  . مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن       
  ".إن عيين تنامان وال ينام قليب! يا عائشة"قبل أن توتر؟ فقال 

  :عن أيب سلمة؛ قالحدثنا هشام عن حيىي . دثنا ابن أيب عديح. وحدثنا حممد بن املثىن) 738 (- 126
يـصلي  . كان يصلي ثالث عشرة ركعة    : سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت           

مث يصلي ركعتني بـني     . فإذا أراد أن يركع قام فركع     . مث يصلي ركعتني وهو جالس    . مثان ركعات مث يوتر   
  .ة الصبحالالنداء واإلقامة، من ص
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. مسعت أبا سـلمة   : قال. حدثنا شيبان عن حيىي   . دثنا حسني بن حممد   ح. وحدثين زهري بن حرب   ) 738(
  .عن حيىي بن أيب كثري) يعين ابن سالم(حدثنا معاوية . ح وحدثين حيىي بن بشر احلريري

: غري أن يف حديثهما. أخربين أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله: الق
  .يوتر منهن. تسع ركعات قائما

مسع أبـا سـلمة     . حدثنا سفيان بن عيينة عن عبداهللا بن أيب لبيد        . وحدثنا عمرو الناقد  ) 738 (- 127
  :أتيت عائشة فقلت: قال

كانت صالته، يف شهر رمضان وغريه،      : فقالت. اهللا صلى اهللا عليه وسلم     أخربين عن صالة رسول   ! أي أمه  
  .منها ركعتا الفجر. ثالث عشرة ركعة بالليل

مسعـت عائـشة    : قال. حدثنا حنظلة عن القاسم بن حممد     . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 738 (- 128
  :تقول

ويركـع ركعـيت     . ويوتر بـسجدة  . كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل عشر ركعات            
  .فتلك ثالث عشرة ركعة. الفجر
. ح وحدثنا حيىي بـن حيـىي  . ا أبو إسحاقحدثن. حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 739 (- 129

  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق
كان ينام أول   : سألت األسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت                

) قالت (فإذا كان عند النداء األول    . مث ينام . مث إن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته        . الليل وحيي آخره  
وإن مل  ) وأنا أعلم ما تريد   . اغتسل: ما قالت ! وال واهللا . (فأفاض عليه املاء  ) قام: ما قالت ! وال واهللا . (وثب

  .مث صلى الركعتني. يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصالة
حدثنا عمـار بـن   . حدثنا حيىي بن آدم: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب  ) 740 (- 130

  : أيب إسحاق، عن األسود، عن عائشة؛ قالترزيق عن
  .حىت يكون آخر صالته الوتر. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل 

  :قال.  أبو األحوص عن أشعث، عن أبيه، عن مسروقاحدثن. حدثين هناد بن السري) 741 (- 131
أي حـني   : قال قلت .  حيب الدائم  كان: سألت عائشة عن عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت           

  .كان إذا مسع الصارخ، قام فصلى: كان يصلي؟ فقالت



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-361 

. أخربنا ابن بشر عن مسعر، عن سعد، عن أيب سلمة، عن عائـشة            . حدثنا أبو كريب  ) 742 (- 132
  :قالت

  .ما ألفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السحر األعلى يف بييت، أو عندي، إال نائما 
حدثنا سفيان بن . قال أبو بكر. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ونصر بن علي وابن أيب عمر )743) - 133

  :عيينة عن أيب النضر، عن أيب سلمة، عن عائشة؛ قالت
  .وإال اضطجع. كنت مستيقظة، حدثين كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى ركعيت الفجر، فإن 
ن زياد بن سعد، عن ابن أيب عتاب، عن أيب سـلمة، عـن            حدثنا سفيان ع  . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 743(

  .عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
حدثنا جرير عن األعمش، عن متيم بن سلمة، عن عروة بـن            . وحدثنا زهري بن حرب   ) 744 (- 134

  :قالت. الزبري، عن عائشة
  !".يا عائشة. قومي، فأوتري"ال فإذا أوتر ق. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل 

أخربين سليمان بن بالل عن ربيعة      . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 744 (- 135
  :عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بن أيب عبدالرمحن، عن القاسم بن حممد

  .أيقظها فأوترتفإذا بقي الوتر . كان يصلي صالته بالليل وهي معترضة بني يديه 
وامسـه واقـد، ولقبـه      (أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب يعفور        . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 745 (- 136
كالمها عـن    .حدثنا أبو معاوية عن األعمش    : قاال. ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة وأبو كريب        ). وقدان

  :قالت. مسلم، عن مسروق، عن عائشة
  .فانتهى وتره إىل السحر.  صلى اهللا عليه وسلممن كل الليل قد أوتر رسول اهللا 

حدثنا وكيع عن سفيان، عن أيب      : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 745 (- 137
  :قالت. حصني، عن حيىي بن وثاب، عن مسروق، عن عائشة

فانتـهى وتـره إىل     . همن أول الليل وأوسطه وآخر    . من كل الليل قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
  .السحر
عن سعيد بن مسروق، عـن أيب       ) قاضي كرمان (حدثنا حسان   . ثين علي بن حجر   دح) 745 (- 138

  .قالت. الضحى، عن مسروق، عن عائشة
  .فانتهى وتره إىل آخر الليل. كل الليل قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة عن زرارة           . يرتحدثنا حممد بن املثىن الع    ) 746 (- 139
فيجعلـه يف   . فأراد أن يبيع عقارا له ا     . فقدم املدينة . أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو يف سبيل اهللا           

. فنهوه عن ذلـك   . أناسا من أهل املدينة   فلما قدم املدينة، لقي     . وجياهد الروم حىت ميوت   . السالح والكراع 
فنهاهم نيب اهللا صـلى اهللا عليـه   . وأخربوه؛ أن رهطا ستة أرادوا ذلك يف حياة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

وأشـهد علـى    . وقد كان طلقهـا   . فلما حدثوه بذلك راجع امرأته    " أليس لكم يف أسوة؟   "وقال  . وسلم
  :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال ابن عباسفأتى ابن عباس فسأله عن وتر ر. رجعتها

فأـا  . عائـشة : من؟ قـال  : أال أدلك على أعلم أهل األرض بوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال              
: فقال. فاستلحقته إليها . فأتيت على حكيم بن أفلح    . فانطلقت إليها . مث ائتين فأخربين بردها عليك    . فاسأهلا

. فجاء. قال فأقسمت عليه  . بت فيهما إال مضيا   أيتها أن تقول يف هاتني الشيعتني شيئا ف       ألين  . ما أنا بقارا  
. نعـم : فقـال ) فعرفتـه (أحكيم؟  : فقالت. فدخلنا عليها . فأذنت لنا . فاستأذنا عليها . فانطلقنا إىل عائشة  

. لت خـريا  وقا. فترمحت عليه . ابن عامر : من هشام؟ قال  : قالت. سعد بن هشام  : من معك؟ قال  : فقالت
. أنبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ! يا أم املؤمنني: فقلت) قال قتادة وكان أصيب يوم أحد    (

قـال  . فإن خلق نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان القـرآن          : قالت. بلى: ألست تقرأ القرآن؟ قلت   : قالت
أنبئيين عن قيام رسول اهللا صـلى       : لتمث بدا يل فق   . فهممت أن أقوم، وال أسأل أحدا عن شيء حىت أموت         

فإن اهللا عز وجل افترض قيام الليـل        : قالت. بلى: يا أيها املزمل؟ قلت   : ألست تقرأ : فقالت. اهللا عليه وسلم  
وأمسك اهللا خامتتها اثين عشر شهرا      . فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حوال        . يف أول هذه السورة   

: قلت: قال. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة     . ، يف آخر هذه السورة، التخفيف     حىت أنزل اهللا  . يف السماء 
فيبعثـه  . كنا نعد له سواكه وطهوره    : فقالت. أنبئيين عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا أم املؤمنني  

فيذكر اهللا . لثامنةال جيلس فيها إال يف ا. فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات . اهللا ما شاء أن يبعثه من الليل      
مث يسلم  . مث يقعد فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه     . مث يقوم فيصلي التاسعة   . مث ينهض وال يسلم   . وحيمده ويدعوه 
فلما سن نيب   . فتلك إحدى عشرة ركعة، يا بين     . مث يصلي ركعتني بعد ما يسلم وهو قاعد       . تسليما يسمعنا 

فتلك تسع، يـا    . وصنع يف الركعتني مثل صنعيه األول     . عاهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخذه اللحم، أوتر بسب        
وكان إذا غلبه نوم أو وجـع  . وكان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها     . بين

        رضرضرضرضباب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مباب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مباب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مباب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو م) ) ) ) 18 ( ( ( (
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وال أعلم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ القرآن كلـه يف             . عن قيام الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة        
قال فانطلقت إىل ابن عبـاس فحدثتـه        . وال صام شهرا كامال غري رمضان     . لى ليلة إىل الصبح   وال ص . ليلة

لو علمـت   : قال قلت .  به -لو كنت أقرا أو أدخل عليها ألتيتها حىت تشافهين          . صدقت: فقال. حبديثها
  .أنك ال تدخل عليها ما حدثتك حديثها

زرارة بـن أوىف، عـن       حدثين أيب عن قتادة، عن    . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 746 (
  .فذكر حنوه. مث انطلق إىل املدينة ليبيع عقاره. سعد بن هشام؛ أنه طلق امرأته

حدثنا قتادة عن   . حدثنا سعيد بن أيب عروبة    . حدثنا حممد بن بشر   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 746 (م
  :زرارة بن أوىف، عن سعد بن هشام؛ أنه قال

: من هشام؟ قلت  : قالت: وقال فيه . وساق احلديث بقصته  . فسألته عن الوتر   .لقت إىل عبداهللا بن عباس    انط 
  .أصيب يوم أحد. نعم املرء كان عامر: قالت. ابن عامر

أخربنا معمر عن قتادة، عن     . كالمها عن عبدالرزاق  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع      ) 746 (م
. واقتص احلديث مبعىن حديث سعيد    . ه أنه طلق امرأته   بن هشام كان جارا له فأخرب     زرارة بن أوىف؛ أن سعد      

  : قالت. من هشام؟ قال ابن عامر: قالت: وفيه
أمـا إين  : فقال حكيم بن أفلح: وفيه. نعم املرء كان أصيب، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد           

  .لو علمت أنك ال تدخل عليها ما أنبأتك حبديثها
حدثنا أبـو   : قال سعيد . مجيعا عن أيب عوانة   .  منصور وقتيبة بن سعيد    نحدثنا سعيد ب  ) 746 (- 140

عوانة عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                     
  .كان إذا فاتته الصالة من الليل من وجع أو غريه، صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة

عن شعبة، عن قتـادة، عـن       ) وهو ابن يونس  (أخربنا عيسى   .  خشرم نوحدثنا علي ب  ) 746 (- 141
  :زرارة، عن سعد بن هشام األنصاري، عن عائشة؛ قالت

وكان إذا نام من الليل أو مرض، صـلى مـن           . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عمل عمال أثبته           
  .النهار، ثنيت عشرة ركعة

  .وما صام شهرا متتابعا إال رمضان. ه وسلم قام ليلة حىت الصباحييت رسول اهللا صلى اهللا علوما رأ: التق
. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملـة     . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 747 (- 142

. هللاهللا بـن عبـدا    دأخربنا ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبي              : قاال
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : مسعت عمر بن اخلطاب يقول    : قال. أخرباه عن عبدالرمحن بن عبدالقاري    
من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر، كتب له كأمنا قرأه                   : "وسلم

  ".من الليل
عن أيوب، عن   ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وابن منري     و) 748 (- 143

  :فقال. القاسم الشيباين؛ أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى
صالة األوابني "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     . أما لقد علموا أن الصالة يف غري هذه الساعة أفضل          

  ".رمض الفصالتحني 
حـدثنا  : قـال . حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن أيب عبداهللا        . حرب حدثنا زهري بن  ) 748 (- 144

  :قال. القاسم الشيباين عن زيد ابن أرقم
صـالة األوابـني إذا رمـضت       "فقال  . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون            

  ".الفصال
قرأت على مالك عن نافع وعبداهللا بن دينار، عن ابن عمر؛           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 749 (- 145

  :أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ىتوتر له ما قد صل. عة واحدةفإذا خشي أحدكم الصبح، صلى رك. صالة الليل مثىن مثىن "

حدثنا سـفيان   : قال زهري . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 749 (- 146
ح وحدثنا حممد بن عبـاد      . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      . بن عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه       

ي عن سامل، عن أبيه؛     رح وحدثنا الزه  .  عن ابن عمر   حدثنا عمرو عن طاوس،   . حدثنا سفيان ) واللفظ له (
فإذا خـشيت الـصبح فـأوتر    . مثىن مثىن"أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل؟ فقال            

  ".بركعة

        باب صالة األوليني حني ترمض الفصالباب صالة األوليني حني ترمض الفصالباب صالة األوليني حني ترمض الفصالباب صالة األوليني حني ترمض الفصال) ) ) ) 19 ( ( ( (

        تر ركعة من آخر الليلتر ركعة من آخر الليلتر ركعة من آخر الليلتر ركعة من آخر الليلباب صالة الليل مثىن مثىن، والوباب صالة الليل مثىن مثىن، والوباب صالة الليل مثىن مثىن، والوباب صالة الليل مثىن مثىن، والو) ) ) ) 20 ( ( ( (
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أخربين عمرو؛ أن ابن شهاب حدثه؛      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 749 (- 147
وف حدثاه، عن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب؛ أنـه          ععمر ومحيد بن عبدالرمحن بن      أن سامل بن عبداهللا ابن      

  :قال
صالة الليل مـثىن    "كيف صالة الليل؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ! يا رسول اهللا  : قام رجل فقال   

  ".فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. مثىن
 بن شـقيق،    هللاحدثنا أيوب وبديل عن عبدا    . حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 749 (- 148

  :فقال. وأنا بينه وبني السائل. عن عبداهللا بن عمر؛ أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم
واجعل آخر صـالتك    . فإذا خشيت الصبح فصل ركعة    . مثىن مثىن "كيف صالة الليل؟ قال     ! يا رسول اهللا   

فال أدري، هو . هللا عليه وسلماك املكان من رسول اهللا صلى مث سأله رجل، على رأس احلول، وأنا بذل " وترا
  .فقال له مثل ذلك. ذلك الرجل أو رجل آخر

حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير، عن عبداهللا بن شـقيق،           . حدثنا محاد . وحدثين أبو كامل  ) 749(
ن اخلريت، عن عبـداهللا     حدثنا أيوب والزبري ب   . حدثنا محاد . ح وحدثنا حممد بن عبيد الغربي     . عن ابن عمر  

  :ق، عن ابن عمر؛ قاليبن شق
مث سأله رجل على رأس احلول، وما : وليس يف حديثهما. فذكرا مبثله. سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  .بعده
. مجيعا عن ابن أيب زائـدة     . وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب        ) 750 (- 149

عن عبداهللا بن شقيق، عن ابن عمر؛ أن النيب صلى           أخربين عاصم األحول  .  زائدة حدثنا ابن أيب  : قال هارون 
  ".بادروا الصبح بالوتر"اهللا عليه وسلم قال 

أخربنا الليث عن نـافع؛ أن      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 751 (- 150
  : قالرابن عم

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر بذلكف. من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا 
ح . حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 751 (- 151

فع، عن ابن عمر، عن النيب      اكلهم عن عبيداهللا، عن ن    . حدثنا حيىي : قاال. وحدثين زهري بن حرب وابن املثىن     
  ".اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا"ل صلى اهللا عليه وسلم؛ قا
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أخربين نافع؛  : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 751 (- 152
  :أن ابن عمر كان يقول

كذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا قبل الصبح          
  .يأمرهم
حدثين أبو جملز عن ابن     : قال. حدثنا عبدالوارث عن أيب التياح    . نا شيبان بن فروخ   حدث) 752 (- 153

  :عمر؛ قال
  ".الوتر ركعة من آخر الليل"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر :قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 752 (- 154
  :جملز؛ قالعن قتادة، عن أيب 

  ".الوتر ركعة من آخر الليل"مسعت ابن عمر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  
حدثنا قتادة عـن أيب جملـز؛       . حدثنا مهام . حدثنا عبدالصمد . وحدثين زهري بن حرب   ) 753 (- 155

  :قال
". ن آخر الليـل   ركعة م "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : لسألت ابن عباس عن الوتر؟ فقا      

  ".ركعة من آخر الليل"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وسألت ابن عمر فقال
. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بـن كـثري        : قاال. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبداهللا     ) 749 (- 156

 اهللا صـلى اهللا عليـه       حدثين عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر؛ أن ابن عمر حدثهم؛ أن رجال نادى رسول             : قال
  : فقال. وسلم وهو يف املسجد

. من صلى فليصل مثىن مـثىن     "كيف أوتر صالة الليل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ! يا رسول اهللا   
  ".فإن أحس أن يصبح، سجد سجدة، فأوترت له ما صلى

  .ابن عمر: ومل يقل. هللا بن عبداهللاعبيد: ال  أبو كريبق
: قال. حدثنا محاد بن زيد عن أنس بن سريين       : قاال. ثنا خلف بن هشام وأبو كامل     حد) 749 (- 157

  :سألت ابن عمر، قلت
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من         : أرأيت الركعتني قبل صالة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال         

أال تدعين أسـتقرئ    . نك لضخم إ: قال. إين لست عن هذا أسألك    : قال قلت . وتر بركعة يالليل مثىن مثىن و   
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ويصلي ركعتني . ويوتر بركعة . لك احلديث؟ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل مثىن مثىن             
  .كأن األذان بأذنيه. قبل الغداة

  .صالة: ومل يذكر. أرأيت الركعتني قبل الغداة: ال خلفق
حدثنا شعبة عن أنس بـن      .  حممد بن جعفر   حدثنا. قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 749 (- 158

  :سريين؛ قال
  .إنك لضخم. به به: فقال: وفيه. ويوتر بركعة من آخر الليل: وزاد. سألت ابن عمر، مبثله 

قبة بن حريث عمسعت : قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 749 (- 159
  : صلى اهللا عليه وسلم قالمسعت ابن عمر حيدث؛ أن رسول اهللا: قال
: ما مثىن مثىن؟ قـال : فقيل البن عمر  . فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة      . صالة الليل مثىن مثىن    "

  .أن تسلم يف كل ركعتني
على عن معمر، عن حيىي بـن       حدثنا عبداألعلى بن عبداأل   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 754 (- 160

  :ن أيب سعيد؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب كثري، عن أيب نضرة، ع
  ".أوتروا قبل أن تصبحوا "

أخربين أبـو   : قال. أخربين عبيداهللا عن شيبان، عن حيىي     . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 754 (- 161
أوتـروا قبـل    "ى اهللا عليه وسلم عن الوتر؟ فقال        لنضرة العوقي؛ أن أبا سعيد أخربهم؛ أم سألوا النيب ص         

  ".حالصب
حدثنا حفص وأبو معاوية عن األعمش، عن أيب سـفيان،    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 755 (- 162

  : عن جابر؛ قال
ومن طمع أن يقـوم  . وم من آخر الليل فليوتر أولهقمن خاف أن ال ي    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .حمضورة: وقال أبو معاوية". وذلك أفضل. فإن صالة آخر الليل مشهودة. ه فليوتر آخر الليلآخر
عن ) اهللادوهو ابن عبي  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 755 (- 163

  :أيب الزبري، عن جابر؛ قال

        باب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أولهباب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أولهباب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أولهباب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله) ) ) ) 21 ( ( ( (
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ومن وثـق   . مث لريقد .  آخر الليل فليوتر   أيكم خاف أن ال يقوم من     "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".وذلك أفضل. فإن قراءة آخر الليل حمضورة. بقيام من الليل فليوتر من آخره
أخربين أبو الزبري عن جابر؛     . أخربنا ابن جريج  . أخربنا أبو عاصم  .  بن محيد  دحدثنا عب ) 756 (- 164

  :قال
  ".أفضل الصالة طول القنوت" اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى 

حدثنا األعمش عن   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. نا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ثوحد) 756 (- 165
  :أيب سفيان، عن جابر؛ قال

حدثنا أبو معاويـة عـن      : قال أبو بكر  ". طول القنوت "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل؟ قال           

  .األعمش
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عـن جـابر؛           . ثنا عثمان بن أيب شيبة    دوح) 757 (- 166

  : قال
إن يف الليل لساعة، ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا خريا من أمـر  "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول    

  ".إياه، وذلك كل ليلةالدنيا واآلخرة، إال أعطاه 
حدثنا معقل عن أيب الـزبري، عـن        . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 757 (- 167

  :جابر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إن من الليل ساعة، ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا خريا، إال أعطاه إياه "

        باب أفضل الصالة طول القنوتباب أفضل الصالة طول القنوتباب أفضل الصالة طول القنوتباب أفضل الصالة طول القنوت) ) ) ) 22 ( ( ( (

        باب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءباب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءباب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءباب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء) ) ) ) 23 ( ( ( (
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. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب عبـداهللا األغـر           : الق. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 758 (- 168
  :وعن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مـن يـدعوين    : فيقـول . يل اآلخر حني يبقى ثلث الل   . يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا         "
  !".ومن يستغفرين فأغفر له !ومن يسألين فأعطيه! فأستجيب له

عن سهيل بن أيب    ) وهو ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 758 (- 169
  :صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من ذا الذي   . أنا امللك . أنا امللك : فيقول. ولألحني ميضي ثلث الليل ا    . ماء الدنيا كل ليلة   يرتل اهللا إىل الس    "
فال يزال كذلك حـىت     ! من ذا الذي يستغفرين فأغفر له     ! من ذا الذي يسألين فأعطيه    ! يدعوين فأستجيب له  

  ".يضيء الفجر
حدثنا أبو  . حدثنا حيىي . زاعيحدثنا األو . أخربنا أبو املغرية  . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 758 (- 170

  :قال. سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة
إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، يرتل اهللا تبارك وتعـاىل إىل الـسماء              "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

حـىت ينفجـر    ! هل من مستغفر يغفر لـه     ! هل من داع يستجاب له    ! هل من سائل يعطي   : فيقول. الدنيا
  ".الصبح
  :قال. حدثنا سعد بن سعيد. اضر أبو املورعحمحدثنا . حدثين حجاج بن الشاعر) 758 (- 171

يرتل اهللا يف السماء    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مسعت أبا هريرة يقول   : قال. أخربين ابن مرجانة   
من : مث يقول ! ألين فأعطيه أو يس ! من يدعوين فأستجيب له   : الدنيا لشطر الليل، أو لثلث الليل اآلخر، فيقول       

  !". ظلوماليقرض غري عدمي و
  .ومرجانة أمه. ابن مرجانة هو سعيد بن عبداهللا) قال مسلم(

ـ واللفظ ال (حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي            ) 758 (- 172 ين أيب  ب
ر، عن أيب إسحاق، عـن األغـر أيب         عن منصو ) حدثنا جرير : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (شيبة
  :قاال. يرويه عن أيب سعيد وأيب هريرة. مسلم

         آخر الليل واإلجابة فيه آخر الليل واإلجابة فيه آخر الليل واإلجابة فيه آخر الليل واإلجابة فيهباب الترغيب يف الدعاء والذكر يفباب الترغيب يف الدعاء والذكر يفباب الترغيب يف الدعاء والذكر يفباب الترغيب يف الدعاء والذكر يف) ) ) ) 24 ( ( ( (
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: فيقول. حىت إذا ذهب ثلث الليل نزل إىل السماء الدنيا        . إن اهللا ميهل  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".حىت ينفجر الفجر! هل من داع! هل من سائل! من تائب هل! هل من مستغفر

حدثنا شعبة عن أيب إسـحاق،      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. مد بن املثىن وابن بشار    وحدثناه حم ) 758(

  .غري أن حديث منصور أمت وأكثر. ذا اإلسناد
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن،          : قال. ىيحيحدثنا حيىي بن    ) 759 (- 173
  :هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب 

  ".من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه "
أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 759 (- 174

  :أيب هريرة؛ قال
  :فيقول. ان من غري أن يأمرهم فيه بعزمية اهللا عليه وسلم يرغب يف قيام رمضىكان رسول اهللا صل 
فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على         " من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه          "

  .وصدرا من خالفة عمر على ذلك. مث كان األمر على ذلك يف خالفة أيب بكر. ذلك
: قال. حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري      . ن هشام حدثنا معاذ ب  . وحدثين زهري بن حرب   ) 760 (- 175

  :حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة حدثهم؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له مـا          . ا، غفر له ما تقدم من ذنبه      بمن صام رمضان إميانا واحتسا     "

  ".تقدم من ذنبه
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب         . حدثنا شبابة . حدثين حممد بن رافع   ) 760 (- 176

  :هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إميانا واحتسابا غفر له) أراه قال(من يقم ليلة القدر فيوافقها  "

، عن عائشة؛ أن    قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 761 (- 177
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

        باب الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويحباب الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويحباب الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويحباب الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويح) ) ) ) 25 ( ( ( (
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مث اجتمعوا مـن الليلـة      . فكثر الناس . مث صلى من القابلة   . فصلى بصالته ناس  . صلى يف املسجد ذات ليلة     
. قد رأيت الذي صنعتم   "فلما أصبح قال    . فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .الثالثة أو الرابعة  

  .وذلك يف رمضان: قال". روج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكمفلم مينعين من اخل
أخربين يونس بن يزيد عـن ابـن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 761 (- 178
  : قال. شهاب

ين عروة بن الزبري؛ أن عائشة أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى                   ربأخ 
فخرج رسـول اهللا    . فاجتمع أكثر منهم  . فأصبح الناس يتحدثون بذلك   . فصلى رجال بصالته  . سجديف امل 

فكثر أهل املسجد مـن     . فأصبح الناس يذكرون ذلك   . فصلوا بصالته . صلى اهللا عليه وسلم يف الليلة الثانية      
 فلم خيرج إليهم رسول     .فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله       . فخرج فصلوا بصالته  . الليلة الثالثة 

فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ! الصالة:  فطفق رجال منهم يقولون   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
فإنه مل خيـف    . أما بعد "مث تشهد، فقال    . فلما قضى الفجر أقبل على الناس     . وسلم حىت خرج لصالة الفجر    

  ".فتعجزوا عنها. ة الليلولكين خشيت أن تفرض عليكم صال. على شأنكم الليلة
حدثين عبدة  . حدثنا األوزاعي . حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 762 (- 179
  :قال. عن زر

فقـال  ) من قام السنة أصاب ليلة القدر     : إن عبداهللا بن مسعود يقول    : وقيل له (مسعت أيب بن كعب يقول       
هي الليلـة  . إين ألعلم أي ليلة هي! وواهللا) حيلف ما يستثين(ي رمضان  إا لف ! ي ال إله إال هو    ذواهللا ال : أيب

وأمارـا أن تطلـع     . هي ليلة صبيحة سبع وعشرين    . اليت أمرنا ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقيامها         
  .الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ال شعاع هلا

مسعت عبدة بـن أيب     : قال. دثنا شعبة ح. حدثنا حممد بن جعفر   . ىنثحدثنا حممد بن امل   ) 762 (- 180
  :قال. لبابة حيدث عن زر بن حبيش، عن أيب بن كعب

وأكثر علمي هي الليلة اليت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . إين ألعلمها ! واهللا: قال أيب، يف ليلة القدر     
 أمرنا ا رسول اهللا صلى اهللا       هي الليلة اليت  : هذا احلرف  وإمنا شك شعبة يف   . هي ليلة سبع وعشرين   . بقيامها

  .وحدثين ا صاحب يل عنه: قال. عليه وسلم
إمنا شك شعبة،  : ومل يذكر . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه    . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 762(

  .وما بعده
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حدثنا ) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . ن العبدي ين عبداهللا بن هاشم بن حيا     ثحد) 763 (- 181
  :سفيان عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال

. مث غسل وجهه ويديه   . فأتى حاجته . فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم من الليل       . بت ليلة عند خاليت ميمونة     
مث قـام   . وقـد أبلـغ   . ومل يكثر . الوضوءينمث توضأ وضوءا بني     . ناقهاشفأيت القربة فأطلق    . مث قام . مث نام 
فأخذ . فقمت عن يساره  . فقام فصلى . فتوضأت. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أين كنت أنتبه له        . فصلى

مث . فتتامت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل ثالث عـشرة ركعـة              . بيدي فأدارين عن ميينه   
فقام فصلى ومل يتوضـأ وكـان يف        .  فأتاه بالل فآذنه بالصالة    .وكان إذا نام نفخ   . فنام حىت نفخ  . اضطجع
اجعل يف قليب نورا، ويف بصري نورا، ويف مسعي نورا، وعن مييين  نورا، وعن يساري نـورا،                  ! اللهم"دعائه  

  ".وفوقي نورا، وحتيت نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم يل نورا
فذكر عصيب وحلمي ودمي وشعري     .  العباس فحدثين ن   فلقيت بعض ولد  . يف التابوت  وسبعا: ال كريب ق

  .وذكر خصلتني. وبشري
قرأت على مالك عن خمرمة بن سليمان، عن كريب مـوىل           : قال. حيىي بن حيىي   حدثنا) 763 (- 182

قـال فاضـطجعت يف     . وهي خالته . ابن عباس؛ أن ابن  عباس أخربه؛ أنه بات ليلة عند ميمونة أم املؤمنني             
فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        .  واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طوهلا         .عرض الوسادة 

فجعـل ميـسح   . استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . أو بعده بقليل  . أو قبله بقليل  . حىت انتصف الليل  
. فتوضأ منها . علقةمث قام إىل شن م    . مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران        . النوم عن وجهه بيده   

  .مث قام فصلى. فأحسن وضوءه
. مث ذهبت فقمت إىل جنبـه     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول     : ال ابن عباس  ق

مث . فصلى ركعتني . وأخذ بأذين اليمىن يفتلها   . فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده اليمىن على رأسي          
فصلى ركعـتني   . حىت جاء املؤذن فقام   . مث اضطجع . مث أوتر . مث ركعتني . نيمث ركعت . مث ركعتني . ركعتني
  .مث خرج فصلى الصبح. خفيفتني
حدثنا عبداهللا بن وهب عن عياض بن عبداهللا الفهري،     .  املرادي ةوحدثين حممد بن سلم   ) 763 (- 183

  :وزاد. عن خمرمة بن سليمان، ذا اإلسناد

        باب الدعاء يف صالة الليل وقيامهباب الدعاء يف صالة الليل وقيامهباب الدعاء يف صالة الليل وقيامهباب الدعاء يف صالة الليل وقيامه) ) ) ) 26 ( ( ( (
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. مث حركين فقمت  . وأسبغ الوضوء ومل يهرق من املاء إال قليال       . وضأفتسوك وت . مث عمد إىل شجب من ماء      
  .وسائر احلديث حنو حديث مالك

حدثنا عمرو عن عبدربه بن سـعيد       . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 763 (- 184
  :لعن خمرمة بن سليمان، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس؛ أنه قا

. ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندها تلـك الليلـة          . وج النيب صلى اهللا عليه وسلم     منت عند ميمونة ز    
فـصلى  . فأخذين فجعلين عن ميينه. فقمت عن يساره  . مث قام فصلى  . فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

مث . م نفـخ  وكان إذا نا  . ىت نفخ حمث نام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . يف تلك الليلة ثالث عشرة ركعة     
  .ومل يتوضأ. أتاه املؤذن فخرج فصلى

  .حدثين كريب بذلك: فقال. فحدثت به بكري بن األشج: ال عمروق
أخربنا الضحاك عن خمرمة بن سـليمان،       . حدثنا ابن أيب فديك   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 763 (- 185

  :عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس؛ قال
فقام . إذا قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأيقظين        : فقلت هلا . نت احلارث بت ليلة عند خاليت ميمونة ب      

فجعلت إذا  . فجعلين من شقه األمين   . فأخذ بيدي . فقمت إىل جنبه األيسر   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ـ . ع نفسه، راقدا  مسحىت إين أل  . مث احتىب . فصلى إحدى عشرة ركعة   : قال. أغفيت يأخذ بشحمة أذين    ا فلم

  .تبني له الفجر صلى ركعتني خفيفتني
حدثنا سفيان عن   : قال ابن أيب عمر   . حدثنا ابن أيب عمر وحممد بن حامت عن ابن عيينة         ) 763 (- 186

 فقام رسـول اهللا   . عمرو بن دينار، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس؛ أنه بات عند خالته ميمونة               
قال وصف وضـوءه وجعـل خيففـه        (شن معلق وضوءا خفيفا     فتوضأ من   . صلى اهللا عليه وسلم من الليل     

  :قال ابن عباس) ويقلله
فأخلفين فجعلين عـن    . مث جئت فقمت عن يساره    . فقمت فصنعت مثل ما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  .فخرج فصلى الصبح ومل يتوضأ. الةصمث أتاه بالل فآذنه بال. مث اضطجع فنام حىت نفخ. فصلى. ميينه
ألنه بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تنام عينـاه وال            . وهذا للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة      : نال سفيا ق

  .ينام قلبه
حدثنا شعبة عن سـلمة، عـن       ) وهو ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار   ) 763 (- 187

  :كريب، عن ابن عباس؛ قال
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مث غـسل   . قال فقام فبال  .  صلى اهللا عليه وسلم     يصلي رسول اهللا   ففبقيت كي . بت يف بيت خاليت ميمونة     
مث . فأكبه بيده عليهـا   . مث صب يف اجلفنة أو القصعة     . مث قام إىل القربة فأطلق شناقها     . مث نام . وجهه وكفيه 

قال فأخـذين   . فقمت عن يساره  . مث قام فصلى فجئت فقمت إىل جنبه      . توضأ وضوءا حسنا بني الوضوءين    
وكنا . مث نام حىت نفخ . لت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة ركعة          فتكام. فأقامين عن ميينه  

اجعـل يف   ! اللهم"فجعل يقول يف صالته أو يف سجوده        . فصلى. مث خرج إىل الصالة   . نعرفه إذا نام بنفخه   
في نورا،  قليب نورا، ويف مسعي نورا، ويف بصري نورا، وعن مييين نورا، وعن مشايل نورا، وأمامي نورا، وخل                

  ".وفوقي نورا، وحتيت نورا، واجعل يل نورا، أو قال واجعلين نورا
حدثنا سلمة بن كهيل عـن      . أخربنا شعبة .  بن مشيل  رحدثنا النض . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 763 (

  :قال سلمة. بكري، عن كريب، عن ابن عباس
مث . ول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  فجاء رس. كنت عند خاليت ميمونة: قال ابن عباس: فلقيت كريبا فقال  

  .ومل يشك" واجعلين نورا"وقال . ذكر مبثل حديث غندر
حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن      : قاال. يب شيبة وهناد بن السري    أوحدثنا أبو بكر بن     ) 763 (- 188

  :مسروق، عن سلمة ابن كهيل، عن أيب رشدين موىل ابن عباس، عن ابن عباس؛ قال
مث أتى القربة فحل    : غري أنه قال  . ومل يذكر غسل الوجه والكفني    . واقتص احلديث . مونةبت عند خاليت مي    

مث . فأتى القربة فحل شـناقها . مث قام قومة أخرى. مث أتى فراشه فنام  . نفتوضأ وضوءا بني الوضوءي   . شناقها
  .واجعلين نورا: ومل يذكر" أعظم يل نورا"وقال . توضأ وضوءا هو الوضوء

حدثنا ابن وهب عن عبدالرمحن بن سلمان احلجري، عن عقيل بن       . حدثين أبو الطاهر  و) 763 (- 189
حدثه؛ أن ابن عباس بات ليلة عند رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    خالد؛ أيب سلمة بن كهيل حدثه؛ أن كريبا   

ومل يقصر فتوضأ ومل يكثر من املاء      . قال فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل القربة فسكب منها           . وسلم
  :قال: وفيه. وساق احلديث. يف الوضوء

فحفظت منها  . حدثنيها كريب  :قال سلمة . ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلتئذ تسع عشرة كلمة           
اجعل يل يف قليب نورا، ويف لساين       ! اللهم"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ونسيت ما بقي  . ثنيت عشرة 

يف بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن حتيت نورا، وعن مييين نورا، وعن مشايل نورا،               نورا، ويف مسعي نورا، و    
  ".ومن بني يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل يف نفسي نورا، وأعظم يل نورا
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أخـربين  . أخربنا حممد بن جعفـر    . أخربنا ابن أيب مرمي   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 763 (- 190
  :عن ابن عباس؛ أنه قالشريك بن أيب منر عن كريب، 

 عليـه   ألنظر كيف صالة النيب صلى اهللا     . رقدت يف بيت ميمونة ليلة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم عندها            
مث قـام  : وفيه. وساق احلديث. مث رقد. قال فتحدث النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أهله ساعة      . وسلم بالليل 

  .فتوضأ واسنت
لرمحن، عـن  احدثنا حممد بن فضيل عن حصني بن عبـد    . األعلىحدثنا واصل بن عبد   ) 763 (- 191

حبيب بن أيب ثابت، عن حممد بن علي بن عبداهللا بن عباس، عن أبيه، عن عبداهللا بن عباس؛ أنه رقد عنـد                      
  :فتسوك وتوضأ وهو يقول. فاستيقظ. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

-اآليـة /آل عمـران  /3" [ آليات ألويل األلباب   إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار        "
فأطال فيهمـا القيـام والركـوع       . مث قام فصلى ركعتني   . فقرأ هؤالء اآليات حىت ختم السورة     ]. 190

كل ذلك يستاك ويتوضـأ     . ست ركعات . مث فعل ذلك ثالث مرات    . مث انصرف فنام حىت نفخ    . والسجود
اجعل يف قليب نورا،    ! اللهم"وهو يقول   . ن فخرج إىل الصالة   فأذن املؤذ . مث أوتر بثالث  . ويقرأ هؤالء اآليات  

ويف لساين نورا، واجعل يف مسعي نورا، واجعل يف بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نـورا،                 
  ".أعطين نورا! اللهم. واجعل من فوقي نورا، ومن حتيت نورا

أخربين عطاء عن ابن    . ربنا ابن جريج  أخ. حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 763 (- 192
  :لاعباس؛ ق

فقام النيب صـلى  . فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل. بت ذات ليلة عند خاليت ميمونة  
مث قمت إىل   . فقمت، ملا رأيته صنع ذلك، فتوضأت من القربة       . فقام فصلى . اهللا عليه وسلم إىل القربة فتوضأ     

أيف التطوع  : قلت. هره إىل الشق األمين   ظذ بيدي من وراء ظهره، يعدلين كذلك من وراء          فأخ. شقه األيسر 
  .نعم: كان ذلك؟ قال

. أخـربين أيب  .  بن جرير  بحدثنا وه : قاال. وحدثين هارون بن عبداهللا وحممد بن رافع      ) 763 (- 193
  :مسعت قيس بن سعد حيدث عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: قال

فقام يـصلي   . فبت معه تلك الليلة   .  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف بيت خاليت ميمونة          بعثين العباس إىل   
  .فجعلين على ميينه. فتناولين من خلف ظهره. فقمت عن يساره. من الليل

  :حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال. حدثنا أيب. منري وحدثنا ابن) 763(
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  .ن جريج وقيس بن سعدحنو حديث اب. بت عند خاليت ميمونة 
. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بـشار      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 764 (- 194

  :مسعت ابن عباس يقول: قال. حدثنا شعبة عن أيب مجرة. حدثنا حممد بن جعفر: قاال
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة 

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن عبداهللا بن أيب بكر، عن أبيه؛ أن عبداهللا                 ) 765 (- 195
  :بن قيس بن خمرمة أخربه عن زيد بن خالد اجلهين؛ أنه قال

. مث صلى ركعتني طـويلتني    . فصلى ركعتني خفيفتني  . ألرمقن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الليلة         
مث .  ومها دون اللتني قبلهما   . مث صلى ركعتني  . ومها دون اللتني قبلهما   .لى ركعتني مث ص . طويلتني.  طويلتني

  .فذلك ثالث عشرة ركعة. مث أوتر. ومها دون اللتني قبلهما. صلى ركعتني
حدثنا ورقاء عن   . حدثين حممد بن جعفر املدائين أبو جعفر      . اج بن الشاعر  جوحدثين ح ) 766 (- 196

  :بن عبداهللا؛ قالحممد بن املنكدر، عن جابر 
: قلت" أال تشرع؟ يا جابرا   "فقال  . فانتهينا إىل مشرعة  . كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر          

قـال  . ووضعت له وضوءا  . قال مث ذهب حلاجته    .قال فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأشرعت        . بلى
  .فأخذ بأذين فجعلين عن ميينه. قمت خلفهف. مث قام فصلى يف ثوب واحد خالف بني طرفيه. فجاء فتوضأ

حـدثنا  : قال أبو بكـر   . مجيعا عن هشيم  . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 767 (- 197
  :أخربنا أبو حرة عن احلسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ قالت. هشيم

  .ته بركعتني خفيفتني صلى اهللا عليه وسلم، إذا قام من الليل ليصلي، افتتح صالكان رسول اهللا 
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن حممد، عن أيب هريـرة،           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 768 (- 198

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
  ".إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني "

الزبري، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أن حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أيب ) 769( - 199
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول، إذا قام إىل الصالة من جوف الليل

. ولك احلمد . أنت قيام السماوات واألرض   . ولك احلمد . أنت نور السماوات واألرض   . اللهم لك احلمد   "
واجلنـة  . ولقاؤك حق . ك احلق وقول. ووعدك احلق . أنت احلق . ومن فيهن . أنت رب السماوات واألرض   
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وبـك  . وإليك أنبـت  . وعليك توكلت . وبك آمنت . اللهم لك أسلمت  . والساعة حق . والنار حق . حق
  ".أنت إهلي ال إله إال أنت. وأسررت وأعلنت. ما قدمت وأخرت. فاغفر يل. وإليك حاكمت. خاصمت

: قال. ح وحدثنا حممد بن رافع    . سفيانحدثنا  : قالوا. حدثنا عمرو الناقد وابن منري وابن أيب عمر       ) 769 (
كالمها عن سليمان األحول، عن طاوس، عن ابن عباس، عن الـنيب            . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق 

  :قال. مل خيتلفا إال يف حرفني.  حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالكاأم. صلى اهللا عليه وسلم
وخيالف مالكـا   . وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة      . ررتوما أس : وقال. ابن جريج، مكان قيام، قيم     

  .وابن جريج يف أحرف
 عن قيس بـن     حدثنا عمران القصري  ) وهو ابن ميمون  (حدثنا مهدي   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 769 (م

  ).واللفظ قريب من ألفاظهم(سعد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث 
حـدثنا  : قالوا. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن حامت وعبد بن محيد وأبو معن الرقاشي            ) 770 (- 200

ثين أبو سلمة بـن عبـدالرمحن بـن         دح. حدثنا حيىي بن أيب كثري    . حدثنا عكرمة بن عمار   . عمر بن يونس  
  :قال. عوف

ح صالته إذا قام مـن الليـل؟        بأي شيء كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفتت         : سألت عائشة أم املؤمنني    
فـاطر الـسماوات    . رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل   ! اللهم: "كان إذا قام من الليل افتتح صالته      : قالت

اهدين ملا اختلف فيه مـن      . نت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون       أ. عامل الغيب والشهادة  . واألرض
  ".احلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

حدثين أيب عن عبدالرمحن    . سف املاجشون وحدثنا ي . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 771 (- 201
األعرج، عن عبيداهللا ابن أيب رافع، عن علي بن أيب طالب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان إذا                     

  :قام إىل الصالة قال
إن صاليت ونسكي وحميـاي     . أنا من املشركني  وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما          "

. أنت امللك ال إلـه إال أنـت       ! اللهم. لعاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني        اوممايت هللا رب    
. ال يصرف عين سيئها إال أنت     . واصرف عين سيئها  . ال يهدي ألحسنها إال أنت    . واهدين ألحسن األخالق  

أسـتغفرك  . تباركت وتعاليـت  . أنا بك وإليك  . والشر ليس إليك  . يكواخلري كله يف يد   ! وسعديك! لبيك
. خشع لك مسعي وبصري   . ولك أسلمت . وبك آمنت . لك ركعت ! اللهم"وإذا ركع قال    ". وأتوب إليك 

ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما          ! اللهم"وإذا رفع قال    ". وخمي وعظمي وعصيب  
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سـجد  . ولك أسلمت . وبك آمنت . لك سجدت ! اللهم"وإذا سجد قال    ". وملء ما شئت من شيء بعد     
مث يكون منت آخر ما يقول بني       " تبارك اهللا أحسن اخلالقني   . وجهي للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره      

وما أنـت   . وما أسرفت . وما أسررت وما أعلنت   . اغفر يل ما قدمت وما أخرت     ! اللهم"التشهد والتسليم   
  ".ال إله إال أنت.  املقدم وأنت املؤخرأنت. أعلم به مين
. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثناه زهري بن حرب   ) 771 (- 202

 بن أيب سلمة عن عمه املاجشون بن أيب سـلمة، عـن             حدثنا عبدالعزيز بن عبداهللا   : قاال. أخربنا أبو النضر  
  :وقال. األعرج، ذا اإلسناد

وأنـا أول   "وقـال   " وجهت وجهي "اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استفتح الصالة كرب مث قال            كان رسول    
وصـورة  "وقـال   " ربنا ولك احلمد  . مسع اهللا ملن محده   "وإذا رفع رأسه من الركوع قال       : وقال" املسلمني

التـشهد  بـني  : إىل آخر احلديث ومل يقل   " اغفر يل ما قدمت   ! اللهم"وإذا سلم قال    : وقال" أحسن صوره ف

  .والتسليم
ح وحدثنا زهري بـن     . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو معاوية     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 772 (- 203

حـدثنا  ) واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . كلهم عن األعمش  . مجيعا عن جرير  . هيماحرب وإسحاق بن إبر   
  :األعمش عن سعد بن عبيدة، عن املستورد بن األحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة؛ قالحدثنا . أيب
 :فقلـت . مث مضى . يركع عند املائة  : فقلت. فافتتح البقرة . صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة         

يقـرأ  . قرأهـا مث افتتح آل عمران ف    . مث افتتح النساء فقرأها   . يركع ا : فقلت. فمضى. يصلي ا يف ركعة   
مث ركع فجعـل يقـول      . وإذا مر بتعوذ تعوذ   . وإذا مر بسؤال سأل   . إذا مر بآية فيها تسبيح سبح     . مترسال

. قريبا مما ركع  . مث قام طويال  " مسع اهللا ملن محده   "مث قال   . فكان ركوعه حنوا من قيامه    " سبحان ريب العظيم  "
فقال : ويف حديث جرير من الزيادة    ) قال. (يامهسبحان ريب األعلى فكان سجوده قريبا من ق       "مث سجد فقال    

  ".ربنا لك احلمد. مسع اهللا ملن محده"
حدثنا : قال عثمان . كالمها عن جرير  . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 773 (- 204

  :قال عبداهللا: قال. جرير عن األعمش، عن أيب وائل

        باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليلباب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليلباب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليلباب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل) ) ) ) 27 ( ( ( (
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: وما مهمت به؟ قـال    : قال قيل . ال حىت مهمت بأمر سوء    صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأط         
  .مهمت أن أجلس وأدعه

وحدثناه إمساعيل بن اخلليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر، عن األعمش، ـذا اإلسـناد،                 ) 773(

  .مثله
حدثنا جرير عن منصور، عـن أيب       : عثمانقال  . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق     ) 774 (- 205

  :وائل، عن عبداهللا؛ قال
" ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه     "قال  . ند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل نام ليلة حىت أصبح           عذكر   

  ".يف أذنه"أو قال 
حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن علي بن حـسني؛ أن            . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 775 (- 206

  :فقال. حلسني بن علي حدثه عن علي بن أيب طالب؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طرقه وفاطمةا
فانصرف رسول اهللا صلى    . فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا    . أنفسنا بيد اهللا   إمنا! يا رسول اهللا  : فقلت" أال تصلون؟  "

كان اإلنسان أكثر شـيء     و"يضرب فخذه ويقول    . مث مسعته وهو مدبر   . اهللا عليه وسلم حني قلت له ذلك      
  ".جدال
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد،       : قال عمرو . حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 776 (- 207

  :يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم. عرج، عن أيب هريرةألعن ا
فـإذا  . يالبكل عقدة يضرب عليك ليال طـو      . يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد إذا نام          "

فأصبح نـشيطا   . فإذا صلى احنلت العقد   . وإذا توضأ، احنلت عنه عقدتان    . استيقظ، فذكر اهللا، احنلت عقدة    
  ".ح خبيث النفس كسالنبوإال أص. طيب النفس

باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت ) ) ) ) 28 ( ( ( (
        أصبحأصبحأصبحأصبح
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أخربين نافع عن ابن عمـر، عـن   : قال. حدثنا حيىي عن عبيداهللا. ىنثحدثنا حممد بن امل ) 777 (- 208
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وال تتخذوها قبورا. اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم "
أخربنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، عن الـنيب          . حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا ابن املثىن  ) 777 (- 209

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ا قبوراصلوا يف بيوتكم وال تتخذوه "

ش، عـن   محدثنا أبو معاوية عن األع    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 778 (- 210
  :قال. أيب سفيان، عن جابر

. إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده، فليجعل لبيته نصيبا من صالته          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".فإن اهللا جاعل يف بيته من صالته خريا

 نحدثنا أبو أسامة عن بريد، ع     : قاال. حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء       ) 779 (- 211
  :أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".مثل البيت الذي يذكر فيه، والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه، مثل احلي وامليت "
عن سهيل، عـن    ) وهو ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 780 (- 212

  : عليه وسلم قالأبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا
  ".إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ال جتعلوا بيوتكم مقابر "

حدثنا سامل أبو   . بن سعيد حدثنا عبداهللا   . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 781 (- 213
  :قال. النضر، موىل عمر بن عبيداهللا عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . احتجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجرية خبصفة أو حصري           
وأبطـأ رسـول اهللا     . قال مث جاءوا ليلة فحضروا    . قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصالته      . يصلي فيها 

فخرج إليهم رسـول اهللا     . فرفعوا أصوام وحصبوا الباب   . قال فلم خيرج إليهم   . صلى اهللا عليه وسلم عنهم    
مازال بكم صنيعكم حىت ظننت أنه      "فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . صلى اهللا عليه وسلم مغضبا    

  ".إال الصالة املكتوبة. الة املرء يف بيتهفإن خري ص. فعليكم بالصالة يف بيوتكم. سيكتب عليكم

        باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجدباب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجدباب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجدباب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد) ) ) ) 29 ( ( ( (
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  :قال. حدثنا موسى بن عقبة. حدثنا وهيب. حدثنا ز. وحدثين حممد بن حامت) 781 (- 214
مسعت أبا النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ حجرة يف املسجد           

وزاد فيـه   . فذكر حنوه . حىت اجتمع إليه ناس   . وسلم فيها ليايل  فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه       . من حصري 

  ".ولو كتب عليكم ما قمتم به"
حدثنا عبيداهللا عن سعيد بن أيب      ) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . وحدثنا حممد بن املثىن   )782 (- 215

  : أا قالتسعيد، عن أيب سلمة، عن عائشة؛
فجعل النـاس يـصلون     . وكان حيجره من الليل فيصلي فيه     . كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصري        

هللا ال  افإن  . عليكم من األعمال ما تطيقون    ! يا أيها الناس  : "فقال. فثابوا ذات ليلة  . ويبسطه بالنهار . بصالته
وكان آل حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا        ".  وإن قل  وإن أحب األعمال إىل اهللا ما دووم عليه       . ميل حىت متلوا  

  .عملوا عمال أثبتوه
 حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم؛ أنه مسع. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا حممد بن املثىن  ) 782 (- 216

  :أبا سلمة حيدث عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل
  ". قلأدومه وإن"أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال  

حدثنا جرير عن منصور، عن     : قال زهري . وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 783 (- 217
  :قال. إبراهيم، عن علقمة

كيف كان عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ هـل           ! مننيؤيا أم امل  : سألت أم املؤمنني عائشة قال قلت      
 وأيكم يستطيع ما كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      .كان عمله دمية  . ال: كان خيص شيئا من األيام؟ قالت     

  .وسلم يستطيع؟
. أخربين القاسم بن حممد عن عائشة     . حدثنا سعد بن سعيد   . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 783 (- 218
  :قالت

  ".أحب األعمال إىل اهللا تعاىل أدومها وإن قل"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .ملت العمل لزمتهائشة إذا ععوكانت : الق

        باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريهباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريهباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريهباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه) ) ) ) 30 ( ( ( (
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حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حـرب     . حدثنا ابن علية  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 784 (- 219
  :إمساعيل عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس؛ قال

. لزينـب : قالوا" ما هذا؟ "فقال  . وحبل ممدود بني ساريتني   . صلى اهللا عليه وسلم املسجد    رسول اهللا    دخل 
ويف ". فإذا كسل أو فتر قعد    . ليصل أحدكم نشاطه  . حلوه" فقال. فإذا كسلت أو فترت أمسكت به     . تصلي

  ".فليقعد"حديث زهري 
، عن النيب صلى اهللا عليـه       دثنا عبدالوارث عن عبدالعزيز، عن أنس     ح. وحدثناه شيبان بن فروخ   ) 784 (

  .وسلم، مثله
حدثنا ابن وهب عن يـونس،      : قاال. وحدثين حرملة بن حيىي وحممد بن سلمة املرادي       ) 785 (- 220

أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أن احلوالء               : قال. عن ابن شهاب  
  :فقلت. وعندها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مرت انت تويت بن حبيب بن أسد بن عبدالعزى ب
ال تنـام   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وزعموا أا ال تنام الليل    . فقلت هذه احلوالء بنت تويت     

  ".ال يسأم اهللا حىت تسأموا! فواهللا. خذوا من العمل ما تطيقون! الليل
ح . حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة      : قاال. و كريب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأب      ) 785 (-221

  :أخربين أيب عن عائشة؛ قالت: قال .حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام) واللفظ له(وحدثين زهري بن حرب 
. تـصلي . ال تنام. امرأة: فقلت" من هذه؟"فقال . دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي امرأة       

. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه" ال ميل اهللا حىت متلوا! فواهللا.  تطيقونهعليكم من العمل ما"قال  
  .رأة من بين أسدمأا ا: ويف حديث أيب أسامة

ح . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 786 (- 222
عن ) واللفظ له (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . ا عن هشام بن عروة    مجيع. حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب  

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم قالنمالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أ
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب        . إذا نعس أحدكم يف الصالة، فلريقد حىت يذهب عنه النوم          "

  ".يستغفر فيسب نفسه

باب أمر من نعس يف صالته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت باب أمر من نعس يف صالته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت باب أمر من نعس يف صالته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت باب أمر من نعس يف صالته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت ) ) ) ) 31 ( ( ( (
        ....يذهب عنه ذلكيذهب عنه ذلكيذهب عنه ذلكيذهب عنه ذلك
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هذا ما  : قال. ام بن منبه  مهحدثنا معمر عن    . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 787( - 223
وقال رسول اهللا صلى اهللا     . فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  :عليه وسلم

  ".ول، فليضطجعإذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يق "
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيـه،        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 788 (- 224

  :عن عائشة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
آية كنت أسقطتها من سـورة كـذا        . لقد أذكرين كذا وكذا   . يرمحه اهللا "فقال  . جال يقرأ من الليل   مسع ر  

  ".وكذا
  :قالت. حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وحدثنا ابن منري 7889 (- 225

 أذكرين آيـة كنـت      لقد. رمحه اهللا "فقال  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستمع قراءة رجل يف املسجد           
  ".أنسيتها
قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسـول      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 789 (- 226

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وإن أطلقها ذهبت. إن عاهد عليها أمسكها. إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعلقة "

وهـو  (حدثنا حيـىي    : قالوا. دحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعي     حدثنا زهري بن حرب و    ) 789 (- 227
كلهم عن  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا أبو خالد األمحر   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ) القطان
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا معمر عن أيوب   . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . عبيداهللا
) يعين ابـن عيـاض  (حدثنا أنس . ح وحدثنا حممد بن إسحاق املسييب) يعين ابن عبدالرمحن(يعقوب  حدثنا  

مبعىن حديث  . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . مجيعا عن موسى بن عقبة    
وإذا مل يقم به    . هوإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر       "وزاد يف حديث موسى بن عقبة       . مالك
  ".نسيه

        باب فضائل القرآن وما يتعلق بهباب فضائل القرآن وما يتعلق بهباب فضائل القرآن وما يتعلق بهباب فضائل القرآن وما يتعلق به) ) ) ) 32 ( ( ( (
        باب األمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتهاباب األمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتهاباب األمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتهاباب األمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتها) ) ) ) 33((((
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: قـال إسـحاق  (وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبـراهيم        ) 790 (- 228
  :قال. عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا) حدثنا جرير: وقال اآلخران. أخربنا

ـ   . نسيت آية كيت وكيت   : بئسما ألحدهم يقول  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . و نـسى  بـل ه
  ". تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلهادفلهو أش. استذكروا القرآن

أخربنا : قال) واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا أيب وأبو معاوية   . حدثنا ابن منري  ) 790 (- 229
  :قال عبداهللا: قال. أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق

قـال  . فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله         . ورمبا قال القرآن  . تعاهدوا هذه املصاحف   
  ".بل هو نسي. نسيت آية كيت وكيت: كمدال يقل أح"وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين عبدة بـن أيب     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 790 (- 230
  : مسعود يقولمسعت بن: قال. لبابة عن شقيق بن سلمة

أو . بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيـت وكيـت         : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ".بل هو نسي. سيت آية كيت وكيتن

حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب       : قاال. حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب      ) 791 (- 231
  : عليه وسلم قالبردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا

  .حلديث البن براداولفظ " هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها! فوالذي نفس حممد بيده. تعاهدوا هذا القرآن "
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أيب        : قاال. حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 792 (- 232

  :ه وسلم قالييبلغ به النيب صلى اهللا عل. هريرةسلمة، عن أيب 
  ".ما أذن اهللا لشيء، ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن "
. ح وحدثين يونس بـن عبـداألعلى      . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 792 (

  ".لنيب يتغىن بالقرآنكما يأذن "قال . سنادإلكالمها عن ابن شهاب، ذا ا. أخربين عمرو. أخربنا ابن وهب
عـن  ) وهو ابن اهلـاد   (حدثنا يزيد   . حدثنا عبدالعزيز بن حممد   . حدثين بشر بن احلكم   ) 792 (- 233

  :حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

        باب استحباب حتسني الصوت بالقرآنباب استحباب حتسني الصوت بالقرآنباب استحباب حتسني الصوت بالقرآنباب استحباب حتسني الصوت بالقرآن) ) ) ) 34 ( ( ( (
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  ".ر بهما أذن اهللا لشيء، ما أذن لنيب حسن الصوت، يتغىن بالقرآن، جيه "
أخربين عمر بن مالك وحيوة بـن       . حدثنا عمي عبداهللا بن وهب    . وحدثين ابن أخي ابن وهب    ) 793 (

  .مسع: ومل يقل. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال. شريح عن ابن اهلاد، ذا اإلسناد، مثله سواء
 أيب كثري، عـن أيب      نحدثنا هقل عن األوزاعي، عن حيىي ب      . وحدثنا احلكم بن موسى   ) 793 (- 234

  :سلمة، عن أيب هريرة؛ قال
  ".ما أذن اهللا لشيء كأذنه لنيب، يتغىن بالقرآن جيهر به"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

عـن  ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا .وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 793 (
مثل حديث حيـىي بـن أيب       . هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب         

  ".كإذنه"غري أن ابن أيوب قال يف روايته . كثري
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 793 (- 235

  :عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه؛ قال) وهو ابن مغول(حدثنا مالك 
  ".إن عبداهللا بن قيس، أو األشعري أعطي مزمارا من مزامري آل داود"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

حدثنا طلحة عن أيب بـردة، عـن أيب         . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثنا داود بن رشيد   ) 793 (- 236
  :موسى؛ قال

لقد أوتيت مزمارا   !  لقراءتك البارحة  لو رأيتين وأنا أستمع   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى           

  ".من مزامري آل داود
حدثنا عبداهللا بن إدريس ووكيع عن شعبة، عن معاوية بن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 794 (- 237

  :قال. قرة
قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، يف مسري له، سورة الفتح على : زين يقولملمسعت عبداهللا بن مغفل ا  

  .فرجع يف قراءته. راحلته
  .حلكيت لكم قراءته. لوال أين أخاف أن جيتمع علي الناس: ال معاويةق

        باب ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكةباب ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكةباب ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكةباب ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة) ) ) ) 35 ( ( ( (
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حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 794 (- 238
  :قال. مسعت عبداهللا بن مغفل: بن قرة؛ قال معاويةشعبة عن 

قال فقرأ ابـن مغفـل      . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، على ناقته، يقرأ سورة الفتح               
  .لوال الناس ألخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال معاوية. ورجع
. ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ. حدثنا خالد بن احلارث. بيب احلارثيحىي بن  وحدثناه حي ) 794 (- 239

  :ويف حديث خالد بن احلارث قال. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه: قاال. حدثنا أيب

  .على راحلة يسري وهو يقرأ سورة الفتح 
  :قال. و خيثمة عن أيب إسحاق، عن الرباءبخربنا أأ. وحدثنا حيىي بن حيىي ) 795 (– 240

وجعل . فجعلت تدور وتدنو  . فتغشته سحابة . وعنده فرس مربوط بشطنني   . كان رجل يقرأ سورة الكهف     
ترتلـت  . تلك الـسكينة  "فقال  . فذكر ذلك له  . فلما أصبح أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فرسه ينفر منها  

  ".للقرآن
حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (بن املثىن وابن بشار     وحدثنا ا ) 794 (- 241

  :مسعت الرباء يقول: قال. شعبة عن أيب إسحاق
قال فذكر ذلـك    . فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته      . فجعلت تنفر . ويف الدار دابة  . قرأ رجل الكهف   

  ".أو ترتلت للقرآن.  السكينة ترتلت عند القرآنفإا! فالن. اقرأ"فقال . للنيب صلى اهللا عليه وسلم
. حدثنا شعبة عـن أيب إسـحاق  : قاال. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي وأبو داود    . وحدثنا ابن املثىن  ) 795(

  .تنقز: غري أما قاال. مسعت الرباء يقول، فذكرا حنوه: قال
حـدثنا  : قـاال ) يف اللفـظ وتقاربا ( الشاعر نوحدثين حسن بن علي احللواين وحجاج ب    )796 (-242

حدثنا يزيد بن اهلاد؛ أن عبداهللا بن خباب حدثه؛ أن أبا سـعيد اخلـدري               . حدثنا أيب . يعقوب بن إبراهيم  
مث . فقرأ. مث جالت أخرى  . فقرأ. إذ جالت فرسه  . حدثه؛ أن أسيد بن حضري، بينما هو، ليلة، يقرأ يف مربده          

  :قال أسيد. جالت أيضا

        باب نزول السكينة لقراءة القرآنباب نزول السكينة لقراءة القرآنباب نزول السكينة لقراءة القرآنباب نزول السكينة لقراءة القرآن) ) ) ) 36 ( ( ( (
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عرجت يف اجلو حىت ما     . فيها أمثال السرج  . فإذا مثل الظلة فوق رأسي    . مت إليها فق. ت أن تطأ حيىي   يفخش 
بينما أنا البارحة من جـوف     ! يا رسول اهللا  : قال فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت         . أراها

ـ !" ابن حـضري  . اقرأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . إذ جالت فرسي  . الليل أقرأ يف مربدي    : الق
مث جالـت   . فقرأت: قال!" ابن حضري . اقرأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مث جالت أيضا  . فقرأت
. وكان حيىي قريبـا منـها     . قال فانصرفت !" ابن حضري . اقرأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أيضا

فقـال رسـول اهللا     . ما أراها عرجت يف اجلو حىت     . فيها أمثال السرج  . فرأيت مثل الظلة  . خشيت أن تطأه  

  ".ما تستتر منهم. ولو قرأت ألصبحت يراها الناس. تلك املالئكة كانت تستمع لك"صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قال قتيبة . كالمها عن أيب عوانة   . نا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري      ثحد) 797 (- 243

  :قال. عن أنس، عن أيب موسى األشعريأبو عوانة عن قتادة، 
رحيها طيـب وطعمهـا     . مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن . ال ريح هلا وطعمها حلو. ن مثل التمرةآومثل املؤمن الذي ال يقرأ القر    . طيب
لـيس هلـا ريـح      . ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة       . مها مر رحيها طيب وطع  . مثل الرحيانة 
  ".وطعمها مر

. حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا مهام .  هداب بن خالد   اوحدثن) 797 (

  .الفاجر) بدل املنافق: (غري أن يف حديث مهام. كالمها عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله
حدثنا : قال ابن عبيد. مجيعا عن أيب عوانة. يربحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عبيد الغ (798) - 244

  :قالت. أبو عوانة عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن سعد بن هشام، عن عائشة
والذي يقرأ القرآن ويتتعتـع     . مع السفرة الكرام الربرة   املاهر بالقرآن   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".فيه، وهو عليه شاق، له أجران

        باب فضيلة حافظ القرآنباب فضيلة حافظ القرآنباب فضيلة حافظ القرآنباب فضيلة حافظ القرآن) ) ) ) 37((((     

        باب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهباب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهباب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهباب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه) ) ) ) 38 ( ( ( (
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حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد     . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 798 (
رأ وهو يشتد   والذي يق "وقال يف حديث وكيع     . ذا اإلسناد كالمها عن قتادة،    . وكيع عن هشام الدستوائي   

  ".عليه له أجران
حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛ أن رسـول اهللا          . حدثنا مهام . حدثنا هداب بن خالد   ) 799 (- 245

  :عليه وسلم قال أليب صلى اهللا
  .قال فجعل أيب يبكي" اهللا مساك يل"آهللا مساين لك؟ قال : قال" قرأ عليكإن اهللا أمرين أن أ "

: قـال . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 799 (- 246
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس قال

: قال" مل يكن الذين كفروا: إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك" أليب بن كعب مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل 
  .قال فبكى" نعم"ومساين لك؟ قال 

: قـال . حدثنا شعبة عن قتـادة    ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 799(
  :مسعت أنسا يقول

  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب 
حـدثنا  : قال أبو بكـر   . مجيعا عن حفص  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 800 (-247

  :قال. حفص بن غياث عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا
أقرأ عليـك، وعليـك     ! ل اهللا يا رسو : قال فقلت " اقرأ علي القرآن  " وسلم   هقال يل رسو اهللا صلى اهللا علي       

كيف إذا جئنا من كل أمـة       ف{: حىت إذا بلغت  . فقرأت النساء " إين أشتهي أن أمسعه من غريي     "أنزل؟ قال   

باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من ) ) ) ) 39 ( ( ( (
        املقروء عليهاملقروء عليهاملقروء عليهاملقروء عليه

افظ لالستماع، والبكاء عند القراءة افظ لالستماع، والبكاء عند القراءة افظ لالستماع، والبكاء عند القراءة افظ لالستماع، والبكاء عند القراءة باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حباب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حباب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حباب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من ح) ) ) ) 40 ( ( ( (
        والتدبروالتدبروالتدبروالتدبر
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أو غمزين رجل إىل جـنيب      . رفعت رأسي ]. 41-اآلية/النساء/4[} بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا     
  .رأيت دموعه تسيلف. فرفعت رأسي

مجيعا عن علي بن مسهر، عن األعمـش،        . ري ومنجاب بن احلارث التميمي    حدثنا هناد بن الس   ) 800(
  ".اقرأ علي"قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب، : وزاد هناد يف روايته. ذا اإلسناد
وقال . حدثين مسعر . حدثنا أبو أسامة  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 800 (– 248

  :قال. عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم: كريبأبو 
إين "أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال      : قال" اقرأ علي "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعبداهللا بن مسعود            

فكيف إذا جئنا من كـل أمـة        : إىل قوله . قال فقرأ عليه من أول سورة النساء      " أحب أن أمسعه من غريي    
  .فبكى. هؤالء شهيدابشهيد وجئنا بك على 

  :قال. فحدثين معن عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن ابن مسعود: ال مسعرق
  ).شك مسعر" (شهيدا عليهم ما دمت فيهم، أو ما كنت فيهم"قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  

 عـن   نا جرير عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،       ثحد. حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 801 (- 249
  :قال. عبداهللا

: قال فقال رجل مـن القـوم      . فقرأت عليهم سورة يوسف   . اقرأ علينا : كنت حبمص فقال يل بعض القوم      
فقـال يل   . لقد قرأا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! واهللا. وحيك: قال قلت . ما هكذا أنزلت  ! واهللا

  ".أحسنت"
أتشرب اخلمر وتكذب بالكتاب؟ ال تـربح حـىت         : قلتقال ف . ا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح اخلمر       مبينف

  .قال فجلدته احلد. أجلدك
ح وحدثنا أبو بكر    . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم      ) 801 (

وليس يف حـديث أيب     . مجيعا عن األعمش، ذا اإلسناد    . حدثنا أبو معاوية  : قاال. بن أيب شيبة وأبو كريب    
  ".حسنتأ"فقال يل : يةمعاو
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حدثنا وكيع عن األعمش، عـن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 802 (- 250
  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة

: قلنـا " عظام مسان؟ أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث خلفات            "قال رسول اهللا عليه وسلم       
  ".خري له من ثالث خلفات عظام مسان. فثالث آيات يقرأ ن أحدكم يف صالته"قال . نعم

مسعت : قال. يلحدثنا الفضل بن دكني عن موسى بن ع       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 803 (- 251
  :قال. أيب حيدث عن عقبة ابن عامر

أيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحـان أو          "فقال  .  الصفة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف         
أفال "قال . حنب ذلك! يا رسول اهللا: فقلنا" إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين، يف غري إمث وال قطع رحم؟           

وثالث خري له من    . ملسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا عز وجل خري له من ناقتني             ايغدو أحدكم إىل    

  ".ومن أعدادهن من اإلبل؟. وأربع خري له من أربع. ثالث
حدثنا معاويـة    )وهو الربيع بن نافع   (حدثنا أبو توبة    . حدثين احلسن بن علي احللواين    ) 804 (- 252

  :قال. حدثين أبو أمامة الباهلي: عن زيد؛ أنه مسع أبا سالم يقول) يعين ابن سالم(
اقرؤوا . فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه     . اقرؤوا القرآن "عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         مس 

أو . أو كأمـا غيايتـان    .  غمامتان افإما تأتيان يوم القيامة كأم    . البقرة وسورة آل عمران   : الزهراوين
وتركهـا  . فإن أخذها بركـة   . قرةاقرؤوا سورة الب  . حتاجان عن أصحاما  . كأما فرقان من طري صواف    

  ".وال يستطيعها البطلة. حسرة
  .بلغين أن البطلة السحرة: ال معاويةق

حـدثنا معاويـة، ـذا      ) يعين ابن حسان  (أخربنا حيىي   . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 804 (
  .بلغين: ومل يذكر قول معاوية. يف كليهما" وكأما"غري أنه قال . اإلسناد، مثله

        باب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمهباب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمهباب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمهباب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه) ) ) ) 41 ( ( ( (

        باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةباب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةباب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةباب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة) ) ) ) 42 ( ( ( (
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حدثنا الوليد بن مسلم عن حممـد       . أخربنا يزيد بن عبدربه   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 805 (- 253
مسعت النواس بن مسعـان الكـاليب   : قال. جر، عن الوليد ابن عبدالرمحن اجلرشي، عن جبري بن نفري        ابن مه 
  :يقول

تقدمـه  . الذين كانوا يعملون بـه    يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله      "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
قـال  . ما نسيتهن بعد  . ة أمثال ثوضرب هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثال        " سورة البقرة وآل عمران   

حتاجـان عـن   . أو كأما حزقان من طـري صـواف  . بينهما شرق. كأما غمامتان أو ظلتان سوداوان    "

  ".صاحبهما
حدثنا أبو األحوص عن عمـار      : قاال. حدثنا حسن بن الربيع وأمحد بن جواس احلنفي       ) 806 (- 254

  :بن رزيق، عن عبداهللا ابن عيسى، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ قال
هذا باب مـن    : فقال. فرفع رأسه . قهمسع نقيضا من فو   . ل قاعد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       يبينما جرب  

مل يرتل قـط إال     . هذا ملك نزل إىل األرض    : فقال. فرتل منه ملك  . مل يفتح قط إال اليوم    . السماء فتح اليوم  
لن تقرأ  . فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة    . أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤما نيب قبلك      : فسلم وقال . اليوم

  .حبرف منهما إال أعطيته
حدثنا منصور عن إبراهيم، عن عبدالرمحن بـن        . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 807 (- 255

  :يزيد؛ قال
قال رسول  . نعم: فقال. حديث بلغين عنك يف اآليتني يف سورة البقرة       : فقلت. لقيت أبا مسعود عند البيت     

  ".يلة، كفتاهاآليتان من آخر سورة البقرة، من قرأمها يف ل"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      . أخربنا جرير . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 807 (

  .كالمها عن منصور، ذا اإلسناد.  شعبةاحدثن. حممد بن جعفر
أخربنا ابن مسهر عن األعمش، عن إبراهيم، عن        . وحدثنا منجاب بن احلارث التميمي    ) 808 (- 256

  :ن بن يزيد، عن علقمة بن قيس، عن أيب مسعود األنصاري؛ قالعبدالرمح

        قرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرةقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرةقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرةقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرةباب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البباب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البباب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البباب فضل الفاحتة وخواتيم سورة الب) ) ) ) 43 ( ( ( (
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قـال  ". البقرة، يف ليلة، كفتـاه     من قرأ هاتني اآليتني من آخر سورة      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .فحدثين به عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. فسألته. فلقيت أبا مسعود، وهو يطوف بالبيت: عبدالرمحن

حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . ين علي بن خشرم   وحدث) 808(
 عن علقمة وعبدالرمحن بن يزيد، عن أيب مسعود، عن النيب           ،مجيعا عن األعمش، عن إبراهيم    . عبداهللا بن منري  

  .صلى اهللا عليه وسلم، مثله
وية عن األعمـش، عـن إبـراهيم، عـن          حدثنا حفص وأبو معا   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 808(

  .عبدالرمحن بن يزيد، عن أيب مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
حدثين أيب عن قتادة، عن سامل بـن أيب         . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 809 (- 257

  : طلحة اليعمري، عن أيب الدرداء؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاجلعد الغطفاين، عن معدان بن أيب
  ".من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال "
ح وحدثين زهري بن    . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. دثنا حممد بن املثىن وابن بشار     حو) 809(

مـن آخـر    : قال شـعبة  . عا عن قتادة، ذا اإلسناد    مجي. حدثنا مهام . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حرب
  .كما قال هشام. من أول الكهف: وقال مهام. الكهف
حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى عن اجلريـري، عـن أيب       . بةيحدثنا أبو بكر بن أيب ش     ) 810 (- 258

  :السليل، عن عبداهللا بن رباح األنصاري، عن أيب بن كعب؛ قال
: قال قلـت  " أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟       ! يا أبا املنذر  " عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا     

اهللا ال إله إال هو     : قال قلت " من كتاب اهللا معك أعظم؟     أتدري أي آية  ! يا أبا املنذر  "قال  . اهللا ورسوله أعلم  

  ".ليهنك العلم أبا املنذر! واهللا"فضرب يف صدري وقال : قال. احلي القيوم
ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة، عن دح: قال زهري. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن بشار      ) 811 (-259

  :قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

        ية الكرسيية الكرسيية الكرسيية الكرسيآآآآباب فضل سورة الكهف وباب فضل سورة الكهف وباب فضل سورة الكهف وباب فضل سورة الكهف و) ) ) ) 44 ( ( ( (

        فضل قراءة قل هو اهللا أحدفضل قراءة قل هو اهللا أحدفضل قراءة قل هو اهللا أحدفضل قراءة قل هو اهللا أحدباب باب باب باب ) ) ) ) 45 ( ( ( (
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قل هو اهللا أحد، يعدل     "وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال      : لواقا" أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟        "
  ".ثلث القرآن
ح . حدثنا سعيد بـن أيب عروبـة      . أخربنا حممد بن بكر   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 811 (- 260

ويف حديثهما  . مجيعا عن قتادة، ذا اإلسناد    . حدثنا أبان العطار  . حدثنا عفان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     
  :ل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمن قو

  ".فجعل قل هو اهللا أحد جزءا من أجزاء القرآن. زاءجإن اهللا جزأ القرآن ثالثة أ "
حدثنا حيىي  : قال ابن حامت  . مجيعا عن حيىي  . د بن حامت ويعقوب بن إبراهيم     موحدثين حم ) 812 (- 261

  :قال. رةحدثنا أبو حازم عن أيب هري. حدثنا يزيد ابن كيسان. بن سعيد
مث خرج  . فحشد من حشد  " فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن    . احشدوا"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

إين أرى هذا خرب جاءه من    : فقال بعضنا لبعض  . مث دخل . قل هو اهللا أحد   : نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ      
سأقرأ عليكم ثلث   : إين قلت لكم  : "سلم فقال مث خرج نيب اهللا صلى اهللا عليه و       . فذاك الذي أدخله  . السماء
  ".أال إا تعدل ثلث القرآن. القرآن
حدثنا ابن فضيل عن بشري أيب إمساعيل، عن أيب حـازم،  . وحدثنا واصل بن عبداألعلى   ) 812 (- 262

  :عن أيب هريرة؛ قال
اهللا . قل هـو اهللا أحـد     فقرأ  " أقرأ عليكم ثلث القرآن   : "عليه وسلم فقال   خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا      

  .حىت ختمها. الصمد
حدثنا عمرو بـن    . حدثنا عمي عبداهللا بن وهب    . حدثنا أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 813 (- 263

محن، راحلارث عن سعيد بن أيب هالل؛ أن أبا الرجال حممد بن عبدالرمحن؛ حدثه عن أمه عمرة بنت عبـدال      
ليه وسلم، عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            وكانت يف حجر عائشة، زوج النيب صلى اهللا ع        

ـ      . بعث رجال على سرية    فلما رجعوا ذكر ذلك    ). قل هو اهللا أحد   (وكان يقرأ ألصحابه يف صالم فيختم ب
. ألا صفة الـرمحن  : فقال. فسألوه". ألي شيء يصنع ذلك   . سلوه"فقال  . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

 أخربوه أن اهللا حيبه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . افأنا أحب أن أقرأ."  
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حدثنا جرير عن بيان، عن قيس بن أيب حازم، عن عقبة بـن             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 814 (- 264
  :قال. عامر

هن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقـل      أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثل       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".أعوذ برب الناس

حدثنا إمساعيل عن قيس، عن عقبة بـن        . حدثنا أيب . وحدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 814 (- 265
  :قال. عامر

  ".املعوذتني: ر مثلهن قطيأنزل أو أنزلت علي آيات مل "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
. حـدثنا أبـو أسـامة   . د بن رافعمح وحدثين حم. حدثنا وكيع.  بن أيب شيبة  وحدثناه أبو بكر  ) 814 (

ويف رواية أيب أسامة عن عقبة بن عامر اجلهين، وكان من رفعـاء             . كالمها عن إمساعيل، ذا اإلسناد، مثله     

  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
قـال  . كلهم عن ابن عيينة. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 815 (- 266

ال "قـال   . حدثنا الزهري عن سامل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . حدثنا سفيان بن عيينة   : زهري
فهـو  . ورجل آتاه اهللا ماال   . وآناء النهار . قوم به أناء الليل   فهو ي . رجل آتاه اهللا القرآن   : حسد إال يف اثنتني   

  ".ينفقه آناء الليل وآناء النهار
أخربين : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . بأخربنا ابن وه  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 815 (- 267

  :سامل بن عبداهللا بن عمر عن أبيه، قال
فقام به آناء الليل    . رجل آتاه اهللا هذا الكتاب    : إال على اثنتني  ال حسد   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه اهللا ماال. وآناء النهار
قال عبداهللا بن  : قال. حدثنا وكيع عن إمساعيل، عن قيس     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 816 (- 268
  :قال. حدثنا إمساعيل عن قيس: قاال.  وحممد بن بشرحدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري. مسعود

        باب فضل قراءة املعوذتنيباب فضل قراءة املعوذتنيباب فضل قراءة املعوذتنيباب فضل قراءة املعوذتني) ) ) ) 46 ( ( ( (

 أو غريه فعمل ا  أو غريه فعمل ا  أو غريه فعمل ا  أو غريه فعمل ا باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقهباب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقهباب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقهباب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه) ) ) ) 47 ( ( ( (
        و علمهاو علمهاو علمهاو علمها
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آتاه اهللا   رجل: ال حسد إال يف اثنتني    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مسعت عبداهللا بن مسعود يقول     
  ".ورجل آتاه اهللا حكمة، فهو يقضي ا ويعلمها. ماال، فسلطه على هلكته يف احلق

حدثين أيب عن ابن شهاب، عـن       . دثنا يعقوب بن إبراهيم   ح. وحدثين زهري بن حرب   ) 817 (- 269
  :فقال. وكان عمر يستعمله على مكة. نعامر بن واثلة؛ أن نافع ابن عبداحلارث لقي عمر بعسفا

: قـال . موىل مـن موالينـا    : ومن ابن أبزى؟ قال   : قال. ابن أبزى : من استعملت على أهل الوادي؟ فقال      
أما إن نبيكم   : قال عمر . وإنه عامل بالفرائض  . رئ لكتاب اهللا عز وجل    إنه قا : فاستخلفت عليهم موىل؟ قال   
  ".رفع ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرينيإن اهللا "صلى اهللا عليه وسلم قد قال 

أخربنـا  . أخربنا أبو اليمـان   : قاال. وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق        ) 817(
ين عامر بن واثلة الليثي؛ أن نافع بن عبداحلارث اخلزاعي لقـي عمـر بـن                حدث: قال. شعيب عن الزهري  

  . سعد عن الزهرينمبثل حديث إبراهيم ب. اخلطاب بعسفان
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عـن         : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 818 (- 270

  :مسعت عمر بن اخلطاب يقول: دالرمحن بن عبدالقاري؛ قالعب
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليـه       .  غري ما أقرؤها   ىمسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان عل          

فجئت به رسول اهللا صـلى      . مث لببته بردائه  . مث أمهلته حىت انصرف   . فكدت أن أعجل عليه   . وسلم أقرأنيها 
فقال رسول  . إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأتنيها         ! يا رسول اهللا  : قلتف. اهللا عليه وسلم  

هكـذا  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ    . أرسله"اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فاقرؤوا مـا   . سبعة أحرف إن هذا القرآن أنزل على      . هكذا أنزلت "فقال  . فقرأت" اقرأ"مث قال يل    " أنزلت

  ".تيسر منه
أخربين عروة . أخربين يونس عن ابن شهاب  . بن وهب اأخربنا  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 818 (- 271

  :بن الزبري؛ أن املسور ابن خمرمة وعبدالرمحن بن عبدالقاري أخرباه؛ أما مسعا عمر بن اخلطاب يقول
. مبثله. وساق احلديث . اة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حي         

  .فتصربت حىت سلم. لصالةافكدت أساوره يف : وزاد

        وبيان معناهوبيان معناهوبيان معناهوبيان معناه. . . . باب بيان أن القرآن على سبعة أحرفباب بيان أن القرآن على سبعة أحرفباب بيان أن القرآن على سبعة أحرفباب بيان أن القرآن على سبعة أحرف) ) ) ) 48 ( ( ( (
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. أخربنا معمر عن الزهـري    . أخربنا عبدالرزاق : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 818 (
  .كرواية يونس بإسناده

حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . هبخربنا ابن و  أ. وحدثين حرملة بن حيىي   ) 819 (- 272
  :عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أن ابن عباس حدثه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".حىت انتهى إىل سبعة أحرف. فلم أزل أستزيده فيزيدين. أقرأين جربيل عليه السالم على حرف فراجعته "
منا هي يف األمر الذي يكون واحدا، ال خيتلف يف حالل وال       بلغين أن تلك السبعة األحرف إ     : ال ابن شهاب  ق

  .حرام
  .أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد. أخربنا عبدالرزاق. وحدثناه عبد بن محيد) 819(

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن عبداهللا بن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 820 (- 273
  :ن أيب ليلى، عن جده، عن أيب بن كعب؛ قالبدالرمحن ابععيسى بن 

فقرأ قراءة سـوى قـراءة      . مث دخل آخر  . فقرأ قراءة أنكرا عليه   . فدخل رجل يصلي  . كنت يف املسجد   
إن هذا قـرأ قـراءة      : فقلت. فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . صاحبه

فحـسن  . فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرآ       . راءة صاحبه  فقرأ سوى ق   رودخل آخ . أنكرا عليه 
فلمـا رأى   . وال إذا كنت يف اجلاهليـة     . فسقط يف نفسي من  التكذيب     . النيب صلى اهللا عليه وسلم شأما     

وكأمنا أنظر إىل اهللا عز وجل      . ففضت عرقا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قد غشيين ضرب يف صدري           
فـرد إىل   . أن هون على أمـيت    : فرددت إليه . أن اقرأ القرآن على حرف    : أرسل إيل ! يا أيب " يل   فقال. فرقا

فلـك  . اقرأه على سبعة أحرف   : فرد إىل الثالثة  . أن هون على أميت   : فرددت إليه . اقرأه على حرفني  : الثانية
. يرغب إىل اخللق كلـهم    وأخرت الثالثة ليوم    . اغفر ألميت ! اللهم: فقلت. بكل ردة رددا مسألة تسألينها    
  ".حىت إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

حدثين عبداهللا  .حدثين إمساعيل بن أيب خالد      . حدثنا حممد بن بشر   .حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       ) 820)   
إذ دخـل رجـل   . أخربين أيب بن كعب؛ أنه كان جالسا يف املسجد     . بن عيسى عن عبدالرمحن بن أيب ليلى      

  . واقتص احلديث مبثل حديث ابن منري. فقرأ قراءة. فصلى 
. ح وحدثناه ابن املثىن وابن بـشار      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 821 (-274

حدثنا شعبة عن احلكم، عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، عـن أيب بـن               . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  
  :فقال. قال فأتاه جربيل عليه السالم.  عند أضاة بين غفاركعب؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان
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". وإن أميت ال تطيق ذلك    . غفرتهمأسأل اهللا معافاته و   "فقال  . إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف         
وإن . أسأل اهللا معافاته ومغفرته   "فقال  . إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني        : فقال. مث أتاه الثانية  

فقـال  . إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحـرف          : مث جاءه الثالثة فقال   ". أميت ال تطيق ذلك   
إن اهللا يأمرك أن تقـرأ أمتـك       : مث جاءه الرابعة فقال   ". وإن أميت ال تطيق ذلك    . أسأل اهللا معافاته ومغفرته   "

  .فأميا حرف قرءوا عليه، فقد أصابوا. القرآن على سبعة أحرف

  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أيب. ناه عبيداهللا بن معاذثوحد) 821 (
حدثنا وكيع عن   : قال أبو بكر  . مجيعا عن وكيع  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 722 (- 275

  :قال. أيب وائل األعمش، عن
ألفا جتده أم   . كيف تقرأ هذا احلرف   ! يا أبا عبدالرمحن  : فقال. جاء رجل يقال له يك بن سنان إىل عبداهللا         

إين : وكل القرآن قد أحصيت غري هذا؟ قال      : من ماء غري آسن أو من ماء غري يا سن؟ قال فقال عبداهللا            : ياء
ولكـن  .  الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم        اهذا كهذ : فقال عبداهللا . ألقرأ املفصل يف ركعة   

إين ألعلم النظائر اليت كان رسول      . إن أفضل الصالة الركوع والسجود    . إذا وقع يف القلب فرسخ فيه، نفع      
ج مث خـر . مث قام عبداهللا فدخل علقمة يف إثره . سورتني يف كل ركعة   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بينهن      

  .قد أخربين ا: فقال
  .يك بن سنان: ومل يقل. جاء رجل من بين جبيلة إىل عبداهللا: ال ابن منري يف روايتهق

جاء رجل إىل   : قال. حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب وائل       . وحدثنا  أبو كريب   ) 722 (- 276
  :غري أنه قال. حديث وكيع مبثل. عبداهللا، يقال له يك ابن سنان

سله عن النظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ ـا يف               : فقلنا له . اء علقمة ليدخل عليه   فج 
  .يف تأليف عبداهللا. عشرون سورة من املفصل: مث خرج علينا فقال. فدخل عليه فسأله. ركعة
 اإلسناد،  حدثنا األعمش يف هذا   . ن يونس بأخربنا عيسى   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 722 (- 277

  :وقال. بنحو حديثهما

وإباحة سورتني فأكثر يف وإباحة سورتني فأكثر يف وإباحة سورتني فأكثر يف وإباحة سورتني فأكثر يف . . . . باب ترتيل القراءة واجتناب اهلذ، وهو اإلفراط يف السرعةباب ترتيل القراءة واجتناب اهلذ، وهو اإلفراط يف السرعةباب ترتيل القراءة واجتناب اهلذ، وهو اإلفراط يف السرعةباب ترتيل القراءة واجتناب اهلذ، وهو اإلفراط يف السرعة) ) ) ) 49 ( ( ( (
        ركعةركعةركعةركعة
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عشرين سورة يف عـشر     . اثنتني يف ركعة  . إين ألعرف النظائر اليت يقرأ ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  .ركعات
. حدثنا واصل األحدب عن أيب وائل     . حدثنا مهدي بن ميمون   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 722 (- 278

  :قال
. قال فمكنا بالباب هنية   . فأذن لنا . فسلمنا بالباب .  بعد ما صلينا الغداة    ا على عبداهللا بن مسعود يوما     نغدو 

ما منعكم أن تدخلوا وقد     : فقال. فإذا هو جالس يسبح   . أال تدخلون؟ فدخلنا  : قال فخرجت اجلارية فقالت   
 أقبـل   مث: قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال       . إال أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم       . ال: أذن لكم؟ فقلنا  

. هل طلعت؟ قال فنظرت فإذا هي مل تطلع       . انظري! يا جارية : فقال. يسبح حىت ظن أن الشمس قد طلعت      
هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قـد       . انظري! يا جارية : حىت إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال       . فأقبل يسبح 

قال فقـال   . يهلكنا بذنوبنا ومل  ) فقال مهدي وأحسبه قال   . (احلمد هللا الذي أقالنا يومنا هذا     : فقال. طلعت
وإين . هذا كَهذِّ الشعر؟ إنا لقد مسعنا القرائن      : قال فقال عبداهللا  . قرأت املفصل البارحة كله   : رجل من القوم  

وسورتني من آل   . مثانية عشر من املفصل   . ألحفظ القرائن اليت كان يقرؤهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .حم

. حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة، عن منصور، عن شقيق          . يدحدثنا عبد بن مح   ) 722 (- 279
  :قال

: فقال عبداهللا. إين أقرأ املفصل يف ركعة: فقال. جاء رجل من بين جبيلة، يقال له يك بن سنان، إىل عبداهللا         
  .ركعةسورتني يف . سلم يقرأ نوهذا كهذ الشعر؟ لقد علمت النظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حدثنا شعبة عن عمرو بن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 722(
  :مرة؛ أنه مسع أبا وائل حيدث؛ أن رجال جاء إىل ابن مسعود فقال

نظائر اليت  لقد عرفت ال  : قال عبداهللا فهذا كَهذّ الشعر؟    : فقال عبداهللا . إين قرأت املفصل الليلة كله يف ركعة       
سورتني سورتني يف   . قال فذكر عشرين سورة من املفصل     . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بينهن        

  .كل ركعة
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  :قال. حدثنا أبو إسحاق. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 823 (- 280
كيف تقرأ هذه اآلية؟ فهـل مـن      : فقال. لم القرآن يف املسجد   رأيت رجال سأل األسود بن يزيد، وهو يع        

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : مسعت عبداهللا بن مسعود يقول    . بل داال : مدكر؟ أداال أم ذاال؟ قال    
  .داال" مدكر"يقول 
شـعبة  حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر: قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 823 (- 281

فهـل  "عن أيب إسحاق، عن األسود، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقرأ هذا احلرف                   
  ".من مدكر
حدثنا أبو معاويـة    : قاال) واللفظ أليب بكر  . (كر بن أيب شيبة وأبو كريب     بوحدثنا أبو   ) 824 (- 282

  :قال. عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة
فكيـف  : قـال . أنا. نعم: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبداهللا؟ فقلت      : نا أبو الدرداء فقال   فأتا. قدمنا الشام  

: والليل إذا يغشى والذكر واألنثى قال     : مسعته يقرأ : قال. }الليل إذا يغشى  و{مسعت عبداهللا يقرأ هذه اآلية؟      
. وما خلـق  : ون أن أقرأ  ولكن هؤالء يريد  . هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها        ! وأنا واهللا 

  .فال أتابعهم
  : قال. حدثنا جرير عن املغرية، عن إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 824 (- 283

قال فجاء رجل فعرفت فيه حتوش      . مث قام إىل حلقة فجلس فيها     . جدا فصلى فيه  سأتى علقمة الشام فدخل م     
  .ان عبداهللا يقرأ؟ فذكر مبثلهأحتفظ كما ك: مث قال. فجلس إىل جنيب: قال. القوم وهيئتهم

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود بن أيب هند، عـن  . وحدثنا علي بن حجر السعدي    ) 824 (- 284
  :الشعيب، عن علقمة؛ قال

: قال. من أهل الكوفة  : من أيهم؟ قلت  : قال. من أهل العراق  : ممن أنت؟ قلت  : فقال يل . لقيت أبا الدرداء   
والليل إذا  : قال فقرأت . والليل إذا يغشى  : فاقرأ: قال. منع: هللا بن مسعود؟ قال قلت    هل تقرأ على قراءة عبدا    

هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال فضحك مث قال   . يغشى والنهار إذا جتلى والذكر واألنثى     
  .يقرؤها

  : قال.حدثنا داود عن عامر، عن علقمة. حدثين عبداألعلى. وحدثنا حممد بن املثىن) 824(

        باب ما يتعلق بالقراءاتباب ما يتعلق بالقراءاتباب ما يتعلق بالقراءاتباب ما يتعلق بالقراءات) ) ) ) 50 ( ( ( (
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  .فذكر مبثل حديث ابن علية. ا الدرداءبأتيت الشام فلقيت أ 
قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبان، عن األعرج،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 825 (- 285

  عن أيب هريرة؛ 
ن الـصالة بعـد     عو.  العصر، حىت تغرب الشمس    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة بعد           

  .الصبح، حىت تطلع الشمس
. حدثنا هشيم : قال داود . مجيعا عن هشيم  . وحدثنا داود بن رشيد وإمساعيل بن سامل      ) 826 (- 286

  : قال. أخربنا منصور عن قتادة
منهم .  عليه وسلم  مسعت غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا        : أخربنا أبو العالية عن ابن عباس قال       

وكان أحبهم إيل؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة بعد الفجر، حـىت                 . طابخلعمر بن ا  
  .وبعد العصر، حىت تغرب الشمس. تطلع الشمس

ح وحـدثين أبـو غـسان       . حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 826 (- 287
حـدثين  . أخربنا معاذ بن هشام   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . ثنا سعيد حد. حدثنا عبداألعلى . املسمعي

  .بعد الصبح حىت تشرق الشمس: غري أن يف حديث سعيد وهشام. كلهم عن قتادة، ذا اإلسناد. أيب
: أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخربه؛ قال      . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 827 (- 288

  :؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقوليد الليثأخربين عطاء بن يزي
وال صالة بعد صالة    . ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".الفجر حىت تطلع الشمس
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمـر؛ أن رسـول اهللا             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 828 (- 289

  :لم قالصلى اهللا عليه وس
  ".ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروا "

حدثنا . ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 828 (- 290
  :حدثنا هشام عن أبيه، عن ابن عمر؛ قال: مجيعا. قاال. أيب وحممد بن بشر

        باب األوقات اليت ي عن الصالة فيهاباب األوقات اليت ي عن الصالة فيهاباب األوقات اليت ي عن الصالة فيهاباب األوقات اليت ي عن الصالة فيها) ) ) ) 51 ( ( ( (
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فإـا تطلـع بقـرين    . وا بصالتكم طلوع الشمس وال غروارال حت "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ".شيطان
حدثنا . ن عبداهللا بن منري   بح وحدثنا حممد    . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 829 (- 291

  :حدثنا هشام عن أبيه، عن ابن عمر؛ قال: قالوا مجيعا. أيب وابن بشر
وإذا غاب حاجب . إذا بدا حاجب الشمس، فأخروا الصالة حىت تربز        "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".الشمس، فأخروا الصالة حىت تغيب
حدثنا ليث عن خري بن نعيم احلضرمي، عن ابن هبرية، عن أيب            . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 830 (- 292

  :متيم اجليشاين، عن أيب بصرة الغفاري؛ قال
إن هذه الصالة عرضت على من كـان        "فقال  . سلم العصر باملخمص  صلى اهللا عليه و    صلى بنا رسول اهللا    

والـشاهد  ". (وال صالة بعدها حىت يطلع الشاهد     . فمن حافظ عليها كان له أجره مرتني      . قبلكم فضيعوها 
  ).النجم

  :قال. حدثنا أيب عن ابن إسحاق. يمهحدثنا يعقوب بن إبرا. وحدثين زهري بن حرب) 830 (
عن أيب  ) وكان ثقة (ب عن خري بن نعيم احلضرمي، عن عبداهللا بن هبرية السبائي،            حدثين يزيد بن أيب حبي     

  .مبثله. صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العصر: متيم اجليشاين، عن أيب بصرة الغفاري؛ قال
: نا عبداهللا بن وهب عن موسى بن علي، عن أبيـه؛ قـال            ثحد. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 831 (- 293

  :بة بن عامر اجلهين يقولمسعت عق
حـني  : أو أن نقرب فيهن موتانا    . ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن             

للغروب  وحني تضيف الشمس . وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس      . تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع    

  .حىت تغرب
حدثنا .  عمار نحدثنا عكرمة ب  . حدثنا النضر بن حممد   . حدثين أمحد بن جعفر املعقري    ) 832 (- 294

. ولقي شداد أبا أمامة وواثلـة     : قال عكرمة (شداد بن عبداهللا، أبو عمار، وحيىي بن أيب كثري عن أيب أمامة             
  :السلميعن أيب أمامة قال، قال عمرو بن عبسة ) وأثىن عليه فضال وخريا. وصحب أنسا إىل الشام

        باب إسالم عمرو بن عبسةباب إسالم عمرو بن عبسةباب إسالم عمرو بن عبسةباب إسالم عمرو بن عبسة) ) ) ) 52 ( ( ( (
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فسمعت . وهم يعبدون األوثان . ا على شيء  ووأم ليس . كنت، وأنا يف اجلاهلية، أظن أن الناس على ضاللة         
فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستخفيا،        . فقدمت عليه . فقعدت على راحليت  . برجل مبكة خيرب أخبارا   

وما نيب؟ قـال    : فقلت" أنا نيب "نت؟ قال   ما أ : فقلت له . فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة    . جرءاء عليه قومه  
أرسلين بصلة األرحام وكسر األوثـان وأن يوحـد اهللا ال           "وبأي شيء أرسلك؟ قال     : فقلت" أرسلين اهللا "

قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمـن         " (حر وعبد "فمن معك على هذا؟ قال      : قلت له " يشرك به شيء  
أال ترى حايل وحال الناس؟ ولكن ارجع إىل        . ع ذلك يومك هذا   إنك ال تستطي  "قال  . إين متبعك : فقلت) به

. وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة       . قال فذهبت إىل أهلي   " فإذا مسعت يب قد ظهرت فأتين     . أهلك
حىت قدم على نفر من أهل يثرب من        . فجعلت أخترب األخبار وأسأل الناس حني قدم املدينة       . وكنت يف أهلي  

وقد أراد قومه قتله فلـم   . الناس إليه سراع  : ما فعل هذا الرجل الذي قدم املدينة؟ فقالوا       : فقلت. ةأهل املدين 
أنت الذي لقيـتين  . نعم"أتعرفين؟ قال ! يا رسول اهللا: فقلت. فدخلت عليه . فقدمت املدينة . يستطيعوا ذلك 

صـل  "أخربين عن الصالة؟ قال . أخربين عما علمك اهللا وأجهله   ! يا نيب اهللا  : فقلت. بلى: قال فقلت " مبكة؟
. فإا تطلع حني تطلع بني قرين شـيطان       . مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع        . صالة الصبح 

مث أقصر عـن    . حىت يستقل الظل بالرمح   . فإن الصالة مشهودة حمضورة   . مث صل . وحينئذ يسجد هلا الكفار   
حـىت تـصلي    . فإن الصالة مشهودة حمـضورة    . ء فصل فإذا أقبل الفي  . فإن، حينئذ، تسجر جهنم   . الصالة
". وحينئذ يسجد هلا الكفار   . فإا تغرب بني قرين شيطان    . حىت تغرب الشمس  . مث أقصر عن الصالة   . العصر

ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمـضمض ويستنـشق         "قال  . فالوضوء؟ حدثين عنه  ! يا نيب اهللا  : قال فقلت 
مث إذا غسل وجهه كما أمره اهللا إال خرت خطايا وجهه من            . ياشيمهفينتثر إال خرت خطايا وجهه وفيه وخ      

مث ميسح رأسه إال    . مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء            . أطراف حليته مع املاء   
له مث يغسل قدميه إىل الكعبني إال خرت خطايا رجليه من أنام          . خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء       

فإن هو قام فصلى، فحمد اهللا وأثىن عليه، وجمده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه هللا، إال انصرف من                   . مع املاء 
فحدث عمرو بن عبسة ذا احلديث أبا أمامة صاحب رسول اهللا صـلى اهللا              " خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه    

 يف مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقـال         .انظر ما تقول  ! يا عمرو بن عبسة   : فقال له أبو أمامة   . عليه وسلم 
لقد كربت سين، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما يب حاجة أن أكذب علـى اهللا، وال        ! يا أبا أمامة  . عمرو

حىت عد سـبع    (لو مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا                 . على رسول اهللا  
  .ه أكثر من ذلكولكين مسعت. ما حدثت به أبدا) مرات
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حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن       . حدثنا وهيب . حدثنا ز . حدثنا حممد بن حامت   ) 833 (- 295
  :عائشة؛ أا قالت

  .إمنا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروا. وهم عمر 
، عن أبيه، عن    سأخربنا معمر عن ابن طاو    . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حسن احللواين  ) 833 (- 296

  :عائشة؛ أا قالت
قال رسول اهللا صلى اهللا     : قال فقالت عائشة  . مل يدع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الركعتني بعد العصر            

  ".فتصلوا عند ذلك. ال تتحروا طلوع الشمس وال غروا"عليه وسلم 
وهـو ابـن   (أخربين عمـرو  . حدثنا عبداهللا بن وهب . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 834 (- 297
مة عن بكري، عن كريب موىل ابن عباس؛ أن عبداهللا بن عباس وعبدالرمحن بن أزهر واملسور بن خمر            ) احلارث

  :فقالوا. أرسلوه إىل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد بلغنـا أن  . إنا أخربنا أنك تصلينهما: وقل. يها السالم منا مجيعا وسلها عن الركعتني بعد العصرلاقرأ ع  

وكنت أضرب مع عمر بن اخلطـاب النـاس         : قال ابن عباس  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنهما       
فخرجت إليهم فـأخربم  . سل أم سلمة: فقالت. فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوين به:  كريب قال. عليها
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا      : فقالت أم سلمة  . فردوين إىل أم سلمة، مبثل ما أرسلوين به إىل عائشة         . بقوهلا

 وعندي نسوة مـن     مث دخل . أما حني صالمها فإنه صلى العصر     . مث رأيته يصليهما  . عليه وسلم ينهى عنهما   
يـا  : تقول أم سـلمة   : قومي جبنبه فقويل له   : فأرسلت إليه اجلارية فقلت   . فصالمها. بين حرام من األنصار   

قـال  . وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنـه       . إين أمسعك تنهى عن هاتني الركعتني     ! رسول اهللا 
سألت عن الركعتني بعد    ! يا بنت أيب أمية    "فلما انصرف قال  . فاستأخرت عنه . فأشار بيده . ففعلت اجلارية 

فهمـا  . فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهـر      . إنه أتاين ناس من عبدالقيس باإلسالم من قومهم       . العصر
  ".هاتان

        باب ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غرواباب ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غرواباب ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غرواباب ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروا) ) ) ) 53 ( ( ( (

        سلم بعد العصرسلم بعد العصرسلم بعد العصرسلم بعد العصرووووباب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه ) ) ) ) 54 ( ( ( (
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وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : قال ابن أيوب  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 835 (- 298
أخربين أبو سلمة؛ أنه سأل عائشة عن السجدتني اللـتني          : قال)  أيب حرملة  نبوهو ا (أخربين حممد   ). جعفر

  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصليهما بعد العصر؟ فقالت
وكان إذا صـلى    . مث أثبتهما . مث إنه شغل عنهما أو نسيهما فصالمها بعد العصر        . كان يصليهما قبل العصر    

  .صالة أثبتها
  ).تعين داوم عليها: ل إمساعيلاق: قال حيىي بن أيوب(

مجيعا عن هـشام    . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا جرير . حدثنا زهري بن حرب   ) 835 (- 299
  :بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت

  .ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني بعد العصر عندي قط 
واللفظ (ح وحدثنا علي بن حجر      . نا علي بن مسهر   ثدح. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 835 (- 300

أخربنا أبو إسحاق الشيباين عن عبدالرمحن بن األسود، عن أبيه، عـن عائـشة؛              . أخربنا علي بن مسهر   ) له
  :قالت

. ركعتني قبـل الفجـر    . صالتان ما تركهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت قط، سرا وال عالنية               
  .وركعتني بعد العصر

حدثنا شعبة عن أيب . حدثنا حممد بن جعفر: قال ابن املثىن. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار ) 835 (- 301
ما كان يومه الذي كان يكون عنـدي        : نشهد على عائشة أا قالت    : قاال. إسحاق، عن األسود ومسروق   

  .تعين الركعتني بعد العصر. إال صالمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت
حـدثنا  : قال أبو بكر  . مجيعا عن ابن فضيل   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 836 (- 302

  :قال. حممد بن فضيل عن خمتار بن فلفل
. كان عمر يضرب األيدي على صالة بعـد العـصر         : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال         

: فقلت له . قبل صالة املغرب  .  نصلي على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعتني بعد غروب الشمس            وكنا
  .فلم يأمرنا ومل ينهنا. كان يرانا نصليهما: أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالمها؟ قال

        باب استحباب ركعتني قبل صالة املغربباب استحباب ركعتني قبل صالة املغربباب استحباب ركعتني قبل صالة املغربباب استحباب ركعتني قبل صالة املغرب) ) ) ) 55 ( ( ( (
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س نأعن  ) وهو ابن صهيب  (وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبدالوارث عن عبدالعزيز         ) 837 (- 303
  :بن مالك؛ قال

حىت إن الرجـل    . فريكعون ركعتني ركعتني  . فإذا أذن املؤذن لصالة املغرب ابتدروا السواري      . كنا باملدينة  

  .الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت، من كثرة من يصليهما
حـدثنا  : قـال . بو أسامة ووكيع عن كهمـس حدثنا أ . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 838 (- 304

  :عبداهللا بن بريدة عن عبداهللا بن مغفل املزين؛ قال
  ".ملن شاء"قال يف الثالثة . قاهلا ثالثا" بني كل أذانني صالة"لم سقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ريدة، عن عبداهللا   حدثنا عبداألعلى عن اجلريري، عن عبداهللا بن ب       .  أيب شيبة  نوحدثنا أبو بكر ب   ) 838 (

  ".ملن شاء"يف الرابعة : إال أنه قال. بن مغفل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
بـن  اأخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 839 (- 305

  :عمر؛ قال
والطائفة األخرى مواجهـة    . بإحدى الطائفتني ركعة  . وفصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخل         

مث صلى م النيب صـلى اهللا       . وجاء أولئك . مقبلني على العدو  . مث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحام     . العدو
  .وهؤالء ركعة. ى هؤالء ركعةضمث ق. مث سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم ركعة

حدثنا فليح عن الزهري، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، عن أبيه؛ أنه             . زهراينوحدثنيه أبو الربيع ال   ) 839(
  :كان حيدث عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلوف ويقول

  .صليتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذا املعىن 
 موسى بن عقبة، عن     حدثنا حيىي بن آدم عن سفيان، عن      . نا أبو بكر بن أيب شيبة     ثوحد) 839 (- 306

  :نافع، عن ابن عمر؛ قال

        باب بني كل أذانني صالةباب بني كل أذانني صالةباب بني كل أذانني صالةباب بني كل أذانني صالة) ) ) ) 56 ( ( ( (

        باب صالة اخلوفباب صالة اخلوفباب صالة اخلوفباب صالة اخلوف) ) ) ) 57 ( ( ( (
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. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو     . صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف يف بعض أيامه            
قـال  . الطائفتان ركعة ركعة   مث قضت . وجاء اآلخرون فصلى م ركعة    . فصلى بالذين معه ركعة مث ذهبوا     

  .تومئ إمياء. كثر من ذلك فصل راكباً، أو قائمافإذا كان أخوف أ: وقال ابن عمر
حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن عطاء،       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 840 (- 307

  :قال. عن جابر بن عبداهللا
صف خلف رسول اهللا صلى اهللا      : فصفنا صفني . ة اخلوف الشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص         

مث . مث ركع وركعنا مجيعا   . فكرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكربنا مجيعا       . سلم والعدو بيننا وبني القبلة    عليه و 
وقام الصف املـؤخر يف حنـر       . مث احندر بالسجود والصف الذي يليه     . رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا     

يه، احنـدر الـصف املـؤخر       فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم السجود، وقام النصف الذي يل           . العدو
مث ركع النيب صلى اهللا عليه وسلم وركعنا        . وتأخر الصف املقدم  . مث تقدم الصف املؤخر   . وقاموا. بالسجود

مث احندر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مـؤخرا يف           . مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا      . مجيعا
فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم السجود والـصف          . الركعة األوىل وقام الصف املؤخر يف حنور العدو       

قـال  . مث سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلمنا مجيعا. فسجدوا. احندر الصف املؤخر بالسجود . الذي يليه 
  .كما يصنع حرسكم هؤالء بأمرائهم: جابر
  :قال.  جابرحدثنا أبو الزبري عن. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 840 (- 308

فلما صلينا الظهـر قـال      . فقاتلونا قتاال شديدا  . جهينة غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما من          
فكـذكر  . فأخرب جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلـك         . لو ملنا عليهم ميلة القتطعناهم    : املشركون

فلمـا  . تأتيهم صالة هي أحب إليهم من األوالد      إنه س : ذلك لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وقالوا         
قال فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . واملشركون بيننا وبني القبلة   . حضرت العصر، قال صفنا صفني    

مث تأخر الصف   . فلما قاموا سجد الصف الثاين    . مث سجد وسجد معه الصف األول     . وركع فركعنا . وكربنا
. وركع فركعنا . فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكربنا       . ا مقام األول  فقامو. األول وتقدم الصف الثاين   

فلما سجد الصف الثاين، مث جلسوا مجيعا، سـلم علـيهم           . وقام الثاين . مث سجد وسجد معه الصف األول     
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .كما يصلي أمراؤكم هؤالء: مث خص جابر أن قال: ال أبو الزبريق
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حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن القاسم، عن    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 841 (- 309
أبيه، عن صاحل بن خوات بن جبري، عن سهل بن أيب خيثمة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم صـلى                      

 صـلى   فلم يزل قائما حـىت    . مث قام . لونه ركعة يفصلى بالذين   . فصفهم خلفه صفني  . بأصحابه يف اخلوف  
مث قعد حىت صلى الذين ختلفوا      . فصلى م ركعة  . مث تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم     . الذين خلفهم ركعة  

  .مث سلم. ركعة
قرأت على مالك عن يزيد بن رومان، عن صاحل بن خوات،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 842 (- 310

. ع، صالة اخلوف؛ أن طائفة صـفت معـه         صلى اهللا عليه وسلم، يوم ذات الرقا       هللاعمن صلى مع رسول ا    
. مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو. مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم. فصلى بالذين معه ركعة  . وطائفة وجاه العدو  

  .مث سلم م.وأمتوا ألنفسهم. مث ثبت جالسا. وجاءت الطائفة األخرى فصلى م الركعة اليت بقيت
حدثنا حيىي بن أيب كثري     . حدثنا أبان بن يزيد   . حدثنا عفان . بةحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 843 (- 311

  :عن أيب سلمة، عن جابر؛ قال
حىت إذا كنا بذات الرقاع، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلـة             . ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      مأقبلنا   

ل اهللا صـلى اهللا عليـه   تركناها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فجاء رجل من املشركني وسيف رسو          
فقال لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . فأخذ سيف نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترطه. وسلم معلق بشجرة  
قال فتهدده أصحاب رسول اهللا صلى      " اهللا مينعين منك  "فمن مينعك مين؟ قال     : قال" ال"وسلم أختافين؟ قال    

وصـلى  . مث تـأخروا  . فصلى بطائفة ركعتني  . الصالةقال فنودي ب  . فأغمد السيف وعلقه  . اهللا عليه وسلم  
  .وللقوم ركعتان. قال فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات. بالطائفة األخرى ركعتني

حدثنا معاويـة   ) يعين ابن حسان  (أخربنا حيىي   . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 843 (- 312
لى مع رسـول اهللا     صأنه  . ربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابرا أخربه       أخ. أخربين حيىي ). وهو ابن سالم  (

وصلى بكل طائفة   . فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات        . صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف     
  .ركعتني
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         كتاب اجلمعة كتاب اجلمعة كتاب اجلمعة كتاب اجلمعة----    7
ح وحـدثنا  .  الليـث  أخربنا: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وحممد بن رمح بن املهاجر         ) 844 (- 1

  :حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا ؛ قال. قتيبة
  ".إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة، فليغتسل: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أخربنا الليث عن ابن شهاب، عن      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 844 (- 2
مر، عن عبداهللا بن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال، وهو قـائم                  عبداهللا بن عبداهللا بن ع    

  :على املنرب
  ".من جاء منكم اجلمعة فليغتسل "
أخربين  ابن شهاب عـن سـامل        . أخربنا  ابن جريج   . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   )  844(

  .مبثله.  صلى اهللا عليه وسلموعبداهللا ابين عبداهللا بن عمر، عن ابن عمر، عن النيب
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل  بن عبداهللا،          . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 844(

  .مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أبيه ؛ قال
نين سامل بن   حدث. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   )  845 (- 3

  عبداهللا عن أبيه ؛
 أن عمر بن اخلطاب، بينا هو خيطب الناس يوم اجلمعة، دخل رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه                   

فلم أزد . فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت النداء  . إين شغلت اليوم  : أية ساعة هذه ؟ فقال    : فناداه عمر . وسلم
 وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـان يـأمر              والوضوء أيضا   : قال عمر . على أن توضأت  

  !بالغسل 
حدثين حيىي بـن أيب  : قال. أخربنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 845 (- 4

  : حدثين أبو هريرة ؛ قال. حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن. كثري
ما بـال   : فقال. فعرض به عمر  . ذ دخل عثمان بن عفان    إ.  بينما عمر بن اخلطاب خيطب الناس يوم اجلمعة       

مث . ما زدت حني مسعت النـداء أن توضـأت        ! يا أمري املؤمنني    : فقال عثمان ! رجال يتأخرون بعد النداء     
إذا جاء أحدكم إىل    : "أمل تسمعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        ! والوضوء أيضا   : فقال عمر . أقبلت

  ".اجلمعة فليغتسل
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قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عـن              . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 846 (- 5
  :أيب سعيد اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الغسل يوم اجلمعة، واجب على كل حمتلم "
أخربين عمرو عن   . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين هارون بن سعد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 847 (- 6

  :عبيداهللا بن أيب جعفر ؛ أن حممد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبري، عن عائشة ؛ أا قالت
. الـريح فتخرج منهم . ويصيبهم الغبار. فيأتون يف العباء.  كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم من العوايل     

لو : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . وهو عندي . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إنسان منهم         
  ".أنكم تطهرمت ليومكم هذا

  : أخربنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ؛ أا قالت. وحدثنا حممد بن رمح) 847 (

  .لو اغتسلتم  يوم اجلمعة: فقيل هلم. كانوا يكون هلم تفلف. ومل يكن هلم كفاة.  كان الناس أهل عمل
حدثنا عبداهللا بن وهب أخربنا عمرو بن احلـارث ؛ أن           . وحدثنا عمرو بن سواد العامري    ) 846 (- 7

ن عبـدالرمحن   سعيد بن أيب هالل وبكري بن األشج، حدثاه عن أيب بكر بن املنكدر، عن عمرو بن سليم، ع                 
  : بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وميس من الطيب ما قدر عليه. وسواك. غسل يوم اجلمعة على كل حمتلم "
  .ولو من طيب املرأة: وقال يف الطيب. عبدالرمحن: إال أن بكريا مل يذكر

. ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ابن جرير  . عبادةحدثنا روح بن    . حدثنا حسن احللواين  ) 848 (- 8
أخربين إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، عن ابن عباس ؛ أنه ذكر قـول              . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق 

وميس طيبا أو دهنـا، إن      : فقلت البن عباس  : قال طاوس . النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغسل يوم اجلمعة        
  .أعلمهال : كان عند أهله ؟ قال

حدثنا الضحاك  . ح وحدثنا هارون بن عبداهللا    . أخربنا حممد بن بكر   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 848(
  .كالمها عن ابن جريج، ذا اإلسناد. بن خملد

        ....وبيان ما أمروا بهوبيان ما أمروا بهوبيان ما أمروا بهوبيان ما أمروا به. . . . باب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجالباب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجالباب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجالباب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجال) ) ) ) 1 ( ( ( (

        ....باب الطيب والسواك يوم اجلمعةباب الطيب والسواك يوم اجلمعةباب الطيب والسواك يوم اجلمعةباب الطيب والسواك يوم اجلمعة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن أيب       . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 849 (- 9
  : عليه وسلم ؛ قالهريرة، عن النيب صلى اهللا

  ".حق هللا على كل مسلم، أن يغتسل يف كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده "
فيما قرئ عليه، عن مسي موىل أيب بكر، عـن          . وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 850 (- 10

  :أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قـرب     . فكأمنا قرب بدنة  .  اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح     من اغتسل يوم   "

ومن راح يف الساعة الرابعـة، فكأمنـا قـرب          . ومن راح يف الساعة الثالثة، فكأمنا قرب كبشا أقرن        . بقرة
ـ     . ومن راح يف الساعة اخلامسة، فكأمنا قرب بيضة       . دجاجة ة يـستمعون   فإذا خرج اإلمام حضرت املالئك

  ".الذكر
أخربنا الليث عن عقيل، . قال ابن رمح. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح بن املهاجر   ) 851 (- 11

  : أخربين سعيد بن املسيب ؛ أن أبا هريرة أخربه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. عن ابن شهاب
  ".أنصت، يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فقد لغوت: ت لصاحبكإذا قل "
حدثين عقيل بن خالد عن ابـن       . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 851 (

وعن ابن املسيب ؛ أما حدثاه ؛ أن أبـا       . شهاب، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عبداهللا بن إبراهيم بن قارظ          
  .مبثله. هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول ا: هريرة قال

. أخـربين ابـن شـهاب     . أخربنا ابن جـريج   . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 851(م  
  .إبراهيم بن عبداهللا بن قارظ: غري أن ابن جريج قال. يف هذا احلديث، مثله. باإلسنادين مجيعا

 الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب         حدثنا سفيان عن أيب   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 851 (- 12
  :صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال

  ".أنصت، يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فقد لغوت: إذا قلت لصاحبك "
  .وإمنا هو فقد لغوت. هي لغة أيب هريرة: قال أبو الزناد

        ....باب يف األنصات يوم اجلمعة يف اخلطبةباب يف األنصات يوم اجلمعة يف اخلطبةباب يف األنصات يوم اجلمعة يف اخلطبةباب يف األنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة) ) ) ) 3 ( ( ( (
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ح وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بـن         . قرأت على مالك  : لقا. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 852 (- 13
. أنس، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يـوم اجلمعـة         

  :فقال
  ".ال يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل اهللا شيئا، إال أعطاه إياه. فيه ساعة "

  .يده يقللهاوأشار ب: زاد قتيبة يف روايته
. حدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هريرة. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم  . حدثنا زهري بن حرب   ) 852 (- 14
  :قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ".ال يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل اهللا خريا، إال أعطاه إياه. إن يف اجلمعة  لساعة "

  .وقال بيده يقللها، يزهدها
قـال أبـو    : قال. عن حممد، عن أيب هريرة    . حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      .  حدثنا ابن املثىن   )852(

  .مبثله. القاسم صلى اهللا عليه وسلم
) وهو ابن علقمة (حدثنا سلمة   ). يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين محيد بن مسعدة الباهلي    ) 852(م  

  .مبثله. ى اهللا عليه وسلمقال أبو القاسم صل: عن حممد، عن أيب هريرة  قال
عن حممد بن زياد،    ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . وحدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 852 (- 15

  : عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال
  .عة خفيفةوهي سا: قال". ال يوافقها مسلم يسأل اهللا فيها خريا، إال أعطاه إياه. إن يف اجلمعة لساعة "
حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريـرة، عـن       . حدثنا عبدالرزاق . وحدثناه حممد بن رافع   ) 852(

  .وهي ساعة خفيفة: النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يقل
ح . أخربنا ابن وهب عن خمرمة بـن بكـري        : قاال  . وحدثين أبو الطاهر وعلي بن خشرم     ) 853 (- 16

أخربنا خمرمة عن أبيه، عن أيب بردة       . قاال حدثنا ابن وهب   .  األيلي وأمحد بن عيسى    وحدثنا هارون بن سعيد   
  :قال. بن أيب موسى األشعري

        ....باب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعةباب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعةباب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعةباب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة) ) ) ) 4 ( ( ( (
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أمسعت أباك حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن ساعة اجلمعـة ؟                :  قال يل عبداهللا بن عمر    
هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل       : "يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مسعته يقول . نعم: قال قلت 

  ".أن تقضى الصالة
أخـربين  . أخربين يونس عن ابـن شـهاب       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 854 (- 17

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبدالرمحن األعرج ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
  ".وفيه أخرج منها. وفيه أدخل اجلنة. فيه خلق آدم.  الشمس يوم اجلمعةخري يوم طلعت عليه "

عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب       )  يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 854 (- 18
  :هريرة ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وال  تقوم   . وفيه أخرج منها  . وفيه أدخل اجلنة  . فيه خلق آدم  . خري يوم طلعت  عليه الشمس، يوم اجلمعة        "

  ".الساعة إال يف يوم اجلمعة
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ؛             . وحدثنا عمرو الناقد  ) 855 (- 19
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
مث . وأوتيناه من بعدهم  . بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا       . حنن السابقون يوم القيامة   حنن اآلخرون و   "

  ".والنصارى بعد غد. اليهود غدا. فالناس لنا فيه تبع. هدانا اهللا له. هذا اليوم الذي كتبه اهللا علينا
وابن طاوس، عن   . يرةحدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هر         . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 855 (

  :قال رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن أيب هريرة ؛ قال
  .مبثله" حنن اآلخرون وحنن السابقون يوم القيامة "

حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل،       : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب      ) 855 (- 20
  : عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قال. عن أيب هريرة

        ....باب فضل يوم اجلمعةباب فضل يوم اجلمعةباب فضل يوم اجلمعةباب فضل يوم اجلمعة) ) ) ) 5 ( ( ( (

        ....باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعةباب هداية هذه األمة ليوم اجلمعةباب هداية هذه األمة ليوم اجلمعةباب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة) ) ) ) 6 ( ( ( (
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بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من        . وحنن أول من يدخل اجلنة    . حنن اآلخرون األولون يوم القيامة     "
قال يـوم   (هدانا اهللا له    . فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه    . فاختلفوا فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق       . بعدهم
  ". غد للنصارىوبعد. وغدا لليهود. فاليوم لنا) اجلمعة
أخربنا معمر عن مهام بن منبه، أخي وهـب         .  حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع     ) 855 (- 21

قال رسول اهللا صلى    : قال. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : قال. بن منبه 
  :اهللا عليه وسلم

وهذا يومهم الذي . أم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمبيد . حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة     "
  ".والنصارى بعد غد. فاليهود غدا. فهم لنا فيه تبع. فهدانا اهللا له. فرض عليهم فاختلفوا فيه

حدثنا ابـن فـضيل عـن أيب مالـك          : قاال. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبداألعلى     ) 856 (- 22
قال رسول اهللا صلى اهللا     : قاال. وعن ربعي بن حراش، عن حذيفة     . يب هريرة األشجعي، عن أيب حازم، عن أ     

  :عليه وسلم
. فجاء اهللا بنا  . وكان للنصارى يوم األحد   . فكان لليهود يوم السبت   .  أضل اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا       "

حنن اآلخرون من   . ةوكذلك هم تبع لنا يوم القيام     .  فجعل اجلمعة والسبت واألحد   . فهدانا اهللا ليوم اجلمعة   
  .املقضي بينهم: ويف رواية واصل". أهل الدنيا واألولون يوم القيامة املقضي هلم قبل اخلالئق

حدثين ربعي بن حراش عن     . أخربنا ابن أيب زائدة عن سعد بن طارق       . حدثنا أبو كريب  ) 856 (- 23
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حذيفة

  .فذكر مبعىن حديث ابن فضيل " وأضل اهللا عنها من كان قبلناهدينا إىل اجلمعة  "
وقـال  . حـدثنا : قال أبو الطاهر(وحدثين أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري         ) 850 (- 24

نه مسع أبا هريـرة     أخربين أبو عبداهللا األغر ؛ أ     . أخربين يونس عن ابن شهاب    ). أخربنا ابن وهب  : اآلخران
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

        ....باب فضل التهجري يوم اجلمعة باب فضل التهجري يوم اجلمعة باب فضل التهجري يوم اجلمعة باب فضل التهجري يوم اجلمعة ) ) ) ) 7 ( ( ( (
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فـإذا جلـس    . إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول               "
مث . مث كالذي يهدي بقرة   . ومثل املهجر الذي يهدي البدنة    . اإلمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر     

  ".مث كالذي يهدي البيضة.  مث كالذى يهدي الدجاجة.كالذي يهدي الكبش
حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب                 )  850 (

  .مبثله. صلى اهللا عليه وسلم
 عن سهيل، عن أبيه، عن أيب     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 850 (-25

  :هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مثل اجلزور مث نزهلم حىت صـغر إىل مثـل          (على كل باب من أبواب املسجد ملك يكتب األول فاألول            "

  ".فإذا جلس اإلمام طوت الصحف وحضروا الذكر) البيضة
حدثنا روح عن سهيل، عن أبيه، عن       ). يعين ابن زريع  (نا يزيد   حدث. حدثنا أمية بن بسطام   ) 857 (-26

  :أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مث يصلي معه، غفر له مـا       . مث أنصت حىت يفرغ من خطبته     . من اغتسل، مث أتى اجلمعة، فصلى ما قدر له         "

  ".بينه وبني اجلمعة األخرى، وفضل ثالثة أيام
: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي ( بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب           وحدثنا حيىي ) 857 (-27

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة ؛ قال) حدثنا أبو معاوية
. ثالثة أيام وزيادة  . غفر له مابينه وبني اجلمعة    . مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت    . من توضأ فأحسن الوضوء    "

  ".ومن مس احلصى فقد لغا
. حدثنا حيـىي بـن آدم  : قال أبو بكر . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 858 (- 28

  :حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال

        ....باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبةباب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبةباب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبةباب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة) ) ) ) 8 ( ( ( (

        ....باب صالة اجلمعة حني تزول الشمسباب صالة اجلمعة حني تزول الشمسباب صالة اجلمعة حني تزول الشمسباب صالة اجلمعة حني تزول الشمس) ) ) ) 9 ( ( ( (
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يف أي : قال حسن فقلت جلعفـر . مث نرجع فنريح نواضحنا. ى اهللا عليه وسلم كنا نصلي مع رسول اهللا صل     
  .زوال الشمس: ساعة تلك ؟ قال

ح وحدثين عبداهللا بـن عبـدالرمحن       . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثنا القاسم بن زكرياء   ) 858 (- 29
أبيه ؛ أنه سأل جابر بن حدثنا سليمان بن بالل عن جعفر، عن  : قاال مجيعا . حدثنا حيىي بن حسان   . الدارامي
  :عبداهللا

. مث نذهب إىل مجالنا فنرحيهـا     . كان يصلي :  مىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي اجلمعة ؟ قال           
  .حني تزول الشمس، يعين النواضح: زاد عبداهللا يف حديثه

ـ   . (وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وحيىي وعلي بن حجر         ) 859 (- 30 وقـال  . اقال حيىي أخربن
. ما كنا نقيل وال  نتغدى إال بعد اجلمعة: عن أبيه، عن سهل ؛ قال) حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم  : اآلخران

  .يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) زاد ابن حجر(
أخربنا وكيع عن يعلى بـن احلـارث        : قاال. وحدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم      ) 860 (- 31

كنا جنمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا زالت         : ن إياس بن سلمة األكوع، عن أبيه ؛ قال        احملاريب، ع 
  .مث نرجع نتتبع الفيء. الشمس
حدثنا يعلى بن احلارث عن إياس      . أخربنا هشام بن عبدامللك   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 860 (- 32

فنرجع وما جند .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعةكنا نصلي مع رسول: بن سلمة بن األكوع، عن أبيه ؛ قال 

  .للحيطان فيأ نستظل به
قـال أبـو    . مجيعا عن خالد  . وحدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو كامل اجلحدري       ) 861 (- 33
  :نافع، عن ابن عمر ؛ قالحدثنا عبيداهللا عن . حدثنا خالد بن احلارث: كامل

  .كما يفعلون اليوم: قال. مث يقوم. مث جيلس.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة قائما
وقـال  . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أيب شيبة             ) 862 (- 34

  : بن مسرة ؛ قالعن مساك، عن جابر) حدثنا أبو األحوص: اآلخران
  .يقرأ القرآن ويذكر الناس .  كانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خطبتان جيلس بيينهما

        ....باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسةباب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسةباب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسةباب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسة) ) ) ) 10 ( ( ( (
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  أنبأين جابر بن مسرة ؛: قال. أخربنا أبو خيثمة عن مساك. وحدثنا حيىي بن حيىي) 862 (- 35
فمن نبأك أنه كان    . مث يقوم فيخطب قائما   . مث جيلس .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائما         

  .صليت معه أكثر من ألفي صالة! خيطب جالسا فقد كذب، فقد، واهللا 
حـدثنا  : قال عثمان . كالمها عن جرير  . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 863 (- 36

   بن عبدالرمحن، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا ؛جرير عن حصني
حىت . فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كا ن خيطب قائما يوم اجلمعة    

 وتركوك  وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها      {: فأنزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة     .  مل يبق إال اثنا عشر رجال     
  ]11اآلية /اجلمعة  /62. [}قائما

ورسول : قال. حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حصني، ذا اإلسناد       . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 863 (
  .قائما: ومل يقل. اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب

ـ   ) يعين الطحان (حدثنا خالد   . وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي    ) 863 (- 37 ن سـامل   عن حصني، ع
: قال. فقدمت سويقة. وأيب سفيان، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة          

وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفـضوا       {: قال فأنزل اهللا  . أنا فيهم . فلم يبق إال اثنا عشر رجال     . فخرج الناس إليها  
  .إىل آخر اآلية. }إليها وتركوك قائما

أخربنا حصني عن أيب سفيان وسـامل بـن أيب          . أخربنا هشيم . وحدثنا إمساعيل بن سامل   ) 863 (- 38
  : اجلعد، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال

فابتدرها أصـحاب رسـول اهللا      . إذ قدمت عري إىل املدينة    .  بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم قائم يوم اجلمعة        
وإذا {: قال ونزلت هذه اآلية. فيهم أبو بكر وعمر   . الصلى اهللا عليه وسلم حىت مل يبق معه إال اثنا عشر رج           

  .}رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها
حدثنا شعبة عن منصور،    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 864 (- 39

  :عن عمرو بن مرة، عن أيب عبيدة، عن كعب بن عجرة ؛ قال

        ....}}}}وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائماوإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائماوإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائماوإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما{{{{: : : : باب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىلباب يف قوله تعاىل) ) ) ) 11 ( ( ( (
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وقال اهللا  . انظروا إىل هذا اخلبث خيطب قاعدا     : فقال. احلكم خيطب قاعدا   دخل املسجد وعبدالرمحن بن أم      

  .}وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما{: تعاىل
عن زيد  ) وهو ابن سالم  (حدثنا معاوية   . حدثنا أبو توبة  . وحدثين احلسن بن علي احللواين    ) 865 (- 40

حدثين احلكم بن ميناء ؛ أن عبداهللا بن عمر وأبا هريرة حدثاه ؛ أمـا               : أنه مسع أبا سالم قال    )  أخاه يعين(
  .مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، على أعواد منربه

  ".مث ليكونن من الغافلني. أو ليختمن اهللا على قلوم. لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات "
حدثنا أبو األحوص عن مساك، عن      : قاال. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 866 (- 41

  :جابر بن مسرة ؛ قال
  .وخطبته قصدا. فكانت صالته قصدا.  كنت أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين . حدثنا زكرياء . ا حممد بن بشر   حدثن: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 866 (- 42
  : مساك بن حرب عن جابر ابن مسرة ؛ قال

  .وخطبته قصدا. فكانت صالته قصدا.  كنت أصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الصلوات
  .زكرياء عن مساك: ويف رواية أيب بكر

بن حممد، عن أبيه عن     حدثنا عبدالوهاب بن عبدايد عن جعفر       . وحدثين حممد بن املثىن   ) 867 (- 43
  :جابر بن عبداهللا ؛ قال

حىت كأنه منـذر  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته واشتد غضبه            
ويقرن بـني أصـبعيها لـسبابة       ". بعثت أنا والساعة كهاتني   . "ويقول. صبحكم ومساكم : جيش، يقول 

. وشر األمور حمدثاا  . وخري اهلدي هدي حممد   . يث كتاب اهللا  فإن خري احلد  . أما بعد : "ويقول. والوسطى
ومن ترك دينا أو ضياعا . أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه  من ترك ماال فألهله: " مث يقول". وكل بدعة ضاللة 

  " .فإيل وعلي

        ....باب التغليظ يف ترك اجلمعةباب التغليظ يف ترك اجلمعةباب التغليظ يف ترك اجلمعةباب التغليظ يف ترك اجلمعة) ) ) ) 12 ( ( ( (

        ....صالة واخلطبةصالة واخلطبةصالة واخلطبةصالة واخلطبةباب ختفيف الباب ختفيف الباب ختفيف الباب ختفيف ال) ) ) ) 13 ( ( ( (
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حدثين جعفر بـن    . حدثين سليمان بن بالل   . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 867 (- 44
  : مسعت جابر بن عبداهللا يقول: د عن أبيه ؛ قالحمم

مث يقول على إثر ذلك، وقد عال       .حيمد اهللا ويثين عليه     .  كانت خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة        
  .مث ساق احلديث مبثله. صوته
 ؛  حدثنا وكيع عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 867 (- 45
  : قال

من يهده اهللا   : "مث يقول . حيمد اهللا ويثين عليه مبا هو أهله      . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس        
  .مث ساق احلديث مبثل حديث الثقفي". وخري احلديث كتاب اهللا. ومن يضلل فال هادي له. فال مضل له

: قال ابـن املـثىن    . مها عن عبداألعلى  كال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن      ) 868 (- 46
  حدثنا داود عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ؛) وهو أبو مهام(حدثين عبداألعلى 

: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون     . وكان يرقي من هذه الريح    . كان من أزد شنوءة   .  أن ضمادا قدم مكة   
إين ! يا حممـد  : فقال. قال فلقيه. جل لعل اهللا يشفيه على يدي   لو أين رأيت هذا الر    : فقال. إن حممدا جمنون  

: فهل لك ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وإن اهللا يشفي على يدي من يشاء      . أرقي من هذه الريح   
وأشهد أن ال إله إال اهللا      . حنمده ونستعينه من يهده اهللا فال مضل له  ومن يضلل فال هادي له             . إن احلمد هللا  "

فأعـادهن  . أعد علي كلماتك هـؤالء : قال فقال". أما بعد. وأن حممدا عبده ورسوله. ده ال شريك له   وح
لقد مسعت قول الكهنة وقول السحرة وقول       : قال فقال . ثالث مرات . عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 أبايعـك علـى     هات يدك : قال فقال . ولقد بلغن ناعوس البحر   . فما مسعت مثل كلمات هؤالء    . الشعراء
قال فبعـث   . وعلى قومي : قال". وعلى قومك : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . قال فبايعه . اإلسالم

هل أصبتم من هؤالء شيئا : فقال صاحب السرية للجيش. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فمروا بقومه       
  .ؤالء قوم ضمادفإن ه. ردوها: فقال. أصبت منهم مطهرة: ؟ فقال رجل من القوم

حدثنا عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر عن أبيه، عن واصل بـن       . حدثين سريج بن يونس   ) 869 (- 47
  :قال قال أبو وائل. حيان

! فلو كنـت تنفـست      . لقد أبلغت وأوجزت  ! يا أبا اليقظان    : فلما نزل قلنا  . فأوجز وأبلغ .  خطبنا عمار 
إن طول صالة الرجل، وقصر خطبته، مئنـة مـن   : " وسلم يقولإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه   : فقال
  ".وإن من البيان سحرا. فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة. فقهه
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حدثنا وكيع عـن سـفيان، عـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا        ) 870 (- 48
  عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم بن طرفة، عن عدي بن حامت ؛

ومن يعصهما فقـد    . من يطع اهللا ورسوله فقد رشد     :  خطب عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         أن رجال 
  ".ومن يعص اهللا ورسوله: قل. بئس اخلطيب أنت: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. غوى

  .فقد غوى: قال ابن منري
قال .  مجيعا عن ابن عيينة    .حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق احلنظلي          ) 871 (- 49
  حدثنا سفيان عن عمرو، مسع عطاء خيرب عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ؛: قتيبة

  .ونادوا يا مالك:  أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب
حدثنا سليمان بن بـالل     . أخربنا حيىي بن حسان   . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 872 (- 50

  :ىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرمحن، عن أخت لعمرة ؛ قالتعن حي
من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم اجلمعة، وهو يقرأ ا على املنرب، يف                ) ق والقرآن ايد  ( أخذت  
  .كل مجعة

أخربنا ابن وهب عن حيىي بن أيوب ، عن حيىي بن سعيد ، عن عمرة ، عـن          . وحدثنيه أبو طاهر    ) 872(
  .مبثل حديث سليمان بن بالل. كانت أكرب منها. أخت لعمرة  بنت عبدالرمحن

عن عبداهللا بـن    . جدثنا شعبة عن خبيب   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثين حممد بن بشار   ) 873 (- 51
  :حممد بن معن، عن بنت حلارثة بن النعمان ؛ قالت

وكـان تنورنـا    : قالت.  ا كل مجعة   خيطب. إال من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) ق( ما حفظت   
  .وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحدا

حدثنا أيب عـن حممـد بـن        . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثنا عمرو الناقد  ) 873 (- 52
حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري، عن حيىي بن عبداهللا ابـن                  : قال. إسحاق
  :محن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ؛ قالتعبدالر

ق (وما أخذت   . سنتني أو سنة وبعض سنة    .  لقد كان تنورنا وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحدا          
إذا خطـب   . يقرؤها كل يوم مجعة على املنرب     . إال عن لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) والقرآن ايد 

  .الناس
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. حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حصني، عن عمارة بن رؤيبة         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 874 (- 53
  :قال

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه       . قبح اهللا هاتني اليدين   : فقال.  رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه       
  .ةوأشار بإصبعيه املسبح. وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا

  : حدثنا أبو عوانة عن حصني بن عبدالرمحن ؛ قال. وحدثناه قتيبة بن سعيد) 874 (

  .فذكر حنوه. فقال عمارة بن رؤيبة.  رأيت بشر بن مروان، يوم مجعة، يرفع يديه
عن عمرو  ) و ابن زيد  وه(حدثنا محاد   : قاال. وحدثنا أبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد      ) 875 (- 54

  :بن دينار، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال
أصليت "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم .  بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة، إذ جاء رجل          

  ".قم فاركع: "قال. ال: قال!" ؟ يا فالن
يوب، عن عمرو، عن جابر، عن      حدثنا أو بكر بن أيب شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية، عن أ            ) 875(

  .ومل يذكر الركعتني. كما قال محاد. النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنـا  : وقال إسحاق . حدثنا: قال قتيبة . (وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم      ) 875 (- 55

  :عن عمرو، مسع جابر بن عبداهللا يقول) سفيان
قال . ال: قال"أصليت ؟    "فقال  . ه وسلم خيطب، يوم اجلمعة     دخل رجل املسجد، ورسول اهللا صلى اهللا علي       

  ".صل ركعتني"ويف رواية قتيبة قال ". قم فصل الركعتني"
أخربنـا ابـن    . حدثنا عبدالرزاق : قال ابن رافع  . وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 875 (- 56

  : أخربين عمرو بن دينار ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. جريج
: قـال " أركعت ركعتني ؟  "فقال له   . ء رجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، يوم اجلمعة، خيطب            جا
  ".اركع"فقال . ال

مسعت : حدثنا شعبة عن عمرو ؛ قال) وهو ابن جعفر(حدثنا حممد . حدثنا حممد بن بشار) 875 (- 57
  جابر بن عبداهللا؛

        ....باب التحية واالمام خيطبباب التحية واالمام خيطبباب التحية واالمام خيطبباب التحية واالمام خيطب) ) ) ) 14 ( ( ( (
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 جاء أحدكم يوم اجلمعة، وقـد خـرج اإلمـام، فليـصل     إذا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب فقال    
  ".ركعتني
أخربنا الليـث عـن أيب      . ح وحدثنا أمحد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 875 (- 58

  الزبري، عن جابر ؛ أنه قال
قبل أن  فقعد سليك   . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد على املنرب        . جاء سليك الغطفاين  يوم اجلمعة      "

  ".قم فاركعهما"قال . ال: قال" أركعت ركعتني"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . يصلي
قـال ابـن    . كالمها عن عيسى بن يونس    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم      ) 875 (- 59

  :أخربنا عيسى عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال: خشرم
قم ! يا سليك "فقال له .  يوم اجلمعة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فجلس          جاء سليك الغطفاين  

إذا جاء أحدكم، يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فلريكـع ركعـتني،           "مث قال   ". وجتوز فيهما . فاركع ركعتني 

  ".وليتجوز فيهما
قال أبو  : قال. حدثنا محيد بن هالل   . نا سليمان بن املغرية   حدث. وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 876 (- 60
  : رفاعة

جاء يسأل عن   . رجل غريب ! يا رسول اهللا    : قال فقلت .  انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب        
وترك خطبته حىت انتهى إيل فـأتى       . ال يدري ما دينه  قال فأقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             . دينه
وجعل يعلمين مما علمـه     . قال فقعد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . رسي، حسبت قوائمه حديدا   بك

  .مث أتى خطبته فأمت آخرها. اهللا
عن جعفر، عن أبيه،    ) وهو ابن بالل  (حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان         ) 877 (- 61

  :فع ؛ قالعن ابن أيب را

        ....باب حديث التعليم يف اخلطبةباب حديث التعليم يف اخلطبةباب حديث التعليم يف اخلطبةباب حديث التعليم يف اخلطبة) ) ) ) 15 ( ( ( (

        ....باب ما يقرأ يف صالة اجلمعةباب ما يقرأ يف صالة اجلمعةباب ما يقرأ يف صالة اجلمعةباب ما يقرأ يف صالة اجلمعة) ) ) ) 16 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-422 

فقرأ بعد سورة اجلمعة . فصلى لنا أبا هريرة اجلمعة  . وخرج إىل مكة  .  استخلف مروان أبا هريرة على املدينة     
إنـك قـرأت    : فقلت لـه  . قال فأدركت أبا هريرة حني انصرف     . إذا جاءك املنافقون  : يف الركعة اآلخرة  

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : يرةفقال أبو هر  . بسورتني كان علي بن أيب طالب يقرأ ما بالكوفة          
  .وسلم  يقرأ ما يوم اجلمعة

. ح وحدثنا قتيبـة   . حدثنا حامت بن إمساعيل   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 877(
  : قال. كالمها عن جعفر، عن أبيه، عن عبيداهللا بن أيب رافع). يعين الدراوردي(حدثنا عبدالعزيز 

ويف . فقرأ بسورة اجلمعـة، يف الـسجدة األوىل       : غري أن يف رواية حامت    . ف مروان أبا هريرة، مبثله     استخل
  .إذا جاءك املنافقون: اآلخرة

  .ورواية عبدالعزيز مثل حديث سليمان بن بالل
أخربنـا  : قال حيىي . مجيعا عن جرير  . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق         ) 878 (- 62

ن إبراهيم بن حممد ابن املنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سامل موىل النعمان بن بشري، عن النعمان بن                   جرير ع 
  :بشري ؛ قال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ، يف العيدين ويف اجلمعة، بسبح اسم ربك األعلى، وهـل أتـاك                    
  .قرأ ما أيضا يف الصالتنيوإذا اجتمع العيد واجلمعة، يف يوم واحد، ي: قال. حديث الغاشية

  .حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر، ذا اإلسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 878(
حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد، عن عبيداهللا بن عبداهللا            . وحدثنا عمرو الناقد  ) 878 (- 63
  :؛ قال

أي شيء قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـوم            : سألهي:  كتب الضحاك بن قيس إىل النعمان بن بشري       

  .هل أتاك: كان يقرأ: اجلمعة، سوى سورة اجلمعة ؟ فقال
حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان، عن خمول بن راشد، عن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 879 (- 64

  ابن عباس ؛مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن 

        ....باب ما يقرأ يف يوم اجلمعةباب ما يقرأ يف يوم اجلمعةباب ما يقرأ يف يوم اجلمعةباب ما يقرأ يف يوم اجلمعة) ) ) ) 17 ( ( ( (
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امل ترتيل السجدة، وهل أتـى علـى        :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الفجر، يوم اجلمعة            
وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ، يف صـالة اجلمعـة، سـورة اجلمعـة                 . اإلنسان حني من الدهر   

  .واملنافقني
كالمها عـن سـفيان، ـذا       . حدثنا وكيع . يبح وحدثنا أبو كر   . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 879(

  .اإلسناد، مثله
يف . حدثنا شعبة عن خمول، ذا اإلسناد، مثلـه       . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 879(م  

  .كم قال سفيان. الصالتني كلتيهما
محن حدثنا وكيع عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبـدالر          . حدثين زهري بن حرب   ) 880 (- 65

  األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛
  .امل ترتيل، وهل أتى:  أنه كان يقرأ يف الفجر، يوم اجلمعة

حدثنا ابن وهب عن أبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن األعرج، عن أيب             . حدثين أبو الطاهر  ) 880 (- 66
  هريرة ؛

: ويف الثانيـة  . يوم اجلمعة، بامل ترتيل، يف الركعة األوىل       أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الصبح،           

  .هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا
: أخربنا خالد بن عبداهللا عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ قال            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 881 (- 67

  : وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ".إذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربعا "

حدثنا عبدا اهللا بن إدريس عن سـهيل،        : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمر الناقد       ) 881 (- 68
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ قال

فإن عجل بـك    ) قال سهيل : قال ابن إدريس  : يتهزاد عمرو يف روا   " (إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعا      "
  ".شيء فصل ركعتني يف املسجد، وركعتني إذا رجعت

        ....باب الصالة بعد اجلمعةباب الصالة بعد اجلمعةباب الصالة بعد اجلمعةباب الصالة بعد اجلمعة) ) ) ) 18 ( ( ( (
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حدثنا : قاال. ح وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب     . حدثنا جرير . وحدثين زهري بن حرب   ) 881 (- 69
  :عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : كالمها عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ قال. وكيع عن سفيان

  ".منكم"وليس يف حديث جرير ". من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا "
حدثنا ليث عن   . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : وحدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح قاال       ) 882 (- 70

  نافع،، عن عبداهللا ؛
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ك: مث قال. أنه كان، إذا صلى اجلمعة، انصرف فسجد سجدتني يف بيته 

  .يصنع ذلك
  قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بن عمر ؛: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 882 (- 71

. فكان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينـصرف       : قال.  أنه وصف تطوع صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .صلي، أو البتةأظنين قرأت في: قال حيىي. فيصلي ركعتني يف بيته

. حدثنا سفيان بن عيينة  : قال زهري . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري          ) 882 (- 72
  حدثنا عمرو عن الزهري، عن سامل، عن أبيه ؛

  .كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربين عمر بن عطاء بن     : قال. در عن ابن جريج   حدثنا غن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 883 (- 73

  أيب اخلوار؛
. نعم: فقال.  أن نافع بن جبري أرسله إىل السائب، ابن أخت منر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية يف الصالة                 

ال : فلما دخل أرسل إيل فقـال . فصليت. فلما سلم اإلمام قمت يف مقامي . صليت معه اجلمعة يف املقصورة    
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تكلم أو خترج         . تتعد ملا فع  
  .أن ال توصل صالة بصالة حىت نتكلم أو خنرج. أمرنا بذك

أخربنا عمر بن عطاء ؛     : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 883 (
. فلما سلم قمت يف مقامي    : غري أنه قال  . السائب بن يزيد، وساق احلديث مبثله     أن نافع بن جبري أرسله إىل       

  .اإلمام: ومل يذكر
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         كتاب صالة العيدين كتاب صالة العيدين كتاب صالة العيدين كتاب صالة العيدين----    8
حـدثنا  : قـال ابـن رافـع     . مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 884 (- 1

  :قال. ن ابن عباسأخربين احلسن بن مسلم عن طاوس، ع. أخربنا ابن جريج. عبدالرزاق
. فكلهم يصليها قبل اخلطبة   .  شهدت صالة الفطر مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان             

. مث أقبل يـشقهم   . قال فرتل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأين أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده              . مث خيطب 
}  إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا          يا أيها النيب  {: فقال. حىت جاء النساء ومعه بالل    

" أننت على ذلـك ؟    : "مث قال، حني فرغ منها    . فتال هذه اآلية حىت فرغ منها     ] 12اآلية  / املمتحنة/ 60[
فبسط " فتصدقن: "قال. ال يدري حينئذ من هي    ! يا نيب اهللا    . نعم: فقالت امرأة واحدة، مل جيبه غريها منهن      

  .فجعلن يلقني الفتخ واخلوامت يف ثوب بالل! فدى لكن أيب وأمي ! هلم :  مث قال.بالل ثوبه
حـدثنا  . حدثنا سفيان بن عيينة   : قال أبو بكر  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 884 (- 2

  :مسعت ابن عباس يقول: قال. مسعت عطاء: قال. أيوب
. فرأى أنه مل يسمع النـساء     . قال مث خطب  .  قبل اخلطبة   أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصلى        

  .فجعلت املرأة تلقي اخلامت واخلرص والشيء. وبالل قائل بثوبه. وأمرهن بالصدقة. ووعظهن. فذكرهن
حـدثنا إمساعيـل بـن    . ح وحدثين يعقوب الدورقي . حدثنا محاد . وحدثنيه أبو الربيع الزهراين   ) 884 (

  .ذا اإلسناد، حنوهكالمها عن أيوب، . إبراهيم
أخربنا ابـن   . حدثنا عبدالرزاق : قال ابن رافع  : وحدثنا إسحاق بن  إبراهيم وحممد بن رافع       ) 885 (- 3

  :مسعته يقول: قال. أخربين عطاء عن جابر بن عبداهللا. جريج
ما فـرغ  فل. مث خطب الناس. فبدأ بالصالة قبل اخلطبة.  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى       

. وبالل باسـط ثوبـه  . وهو يتوكأ على يد بالل. فذكرهن. وأتى النساء . نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل      
  .يلقني النساء صدقة

  .ويلقني ويلقني. تلقي املرأة فتخها. ولكن صدقة يتصدقن ا حينئذ. ال: زكاة يوم الفطر ؟ قال: قلت لعطاء
إن ذلك حلـق    ! لعمر  . إي: يت النساء حني يفرغ فيذكرهن ؟ قال      أحقا على اإلمام اآلن أن يأ     : قلت لعطاء 

  وما هلم ال يفعلون ذلك ؟. علهم
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حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن عطاء، عن     . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن  منري      ) 885 (- 4
  :قال. جابر بن عبداهللا

بغـري أذان وال     . فبدأ بالصالة قبل اخلطبـة    . د شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة يوم العي          
. مث مـضى  . وذكـرهم . ووعظ الناس . وحث على طاعته  . فأمر بتقوى اهللا  . مث قام متوكأ على بالل    . إقامة

فقامت امرأة مـن سـطة   " فإن أكثركن حطب جهنم   . تصدقن"فقال  . فوعظهن وذكرهن . حىت أتى النساء  
: قـال " وتكفرن العـشري  . ألنكن تكثرن الشكاة  "قال  !  ل اهللا   مل ؟ يا رسو   : فقالت. النساء سفعاء اخلدين  

  .يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن. فجعلن يتصدقن من حليهن
. أخربين عطاء عن ابن عباس    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 886 (- 5

  : قاال. وعن جابر بن عبداهللا األنصاري
أخربين جابر بن   : قال. مث سألته بعد حني عن ذلك ؟ فأخربين       .  يوم الفطر وال  يوم األضحى       مل يكن يؤذن  

وال  . وال  إقامـة   . حني خيرج اإلمام وال  بعد ما خيـرج        . عبداهللا األنصاري ؛ أن ال أذان للصالة يوم الفطر        
  .ال نداء يومئذ وال  إقامة. وال  شيء. نداء
  أخربين عطاء ؛. أخربنا ابن جريج. دثنا عبدالرزاقح. وحدثين حممد بن رافع) 886 (- 6

قال . فال تؤذن هلا  .  أن ابن عباس أرسل إىل ابن الزبري أول ما بويع له ؛ أنه مل يكن يؤذن للصالة يوم الفطر                  
: قـال . وإن ذلك قد كان يفعل. إمنا اخلطبة بعد الصالة  : وأرسل إليه مع ذلك   . فلم يؤذن هلا ابن الزبري يومه     

وحدثنا حيىي بن حيىي  وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر             ) 887 (-. الزبري قبل اخلطبة   فصلى ابن 
  : عن مساك، عن جابر بن مسرة ؛ قال) حدثنا أبا األحص: وقال اآلخرون. أخربنا: قال حيىي(بن أيب شيبة 

  .ن وال  إقامةبغري أذا. غري مرة وال  مرتني.  صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم العيدين
حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيداهللا، عن نـافع،           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 888 (- 8

  عن ابن عمر ؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر،  كانوا يصلون العيدين قبل اخلطبة

مساعيل بن جعفر عن داود بن قيس،       حدثنا إ : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 889 (- 9
  عن عياض بن عبداهللا بن سعد، عن أيب سعيد اخلدري ؛

فإذا صلى صـالته  . فيبدأ بالصالة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج يوم األضحى ويوم الفطر    
و كانت له أ. فإن كان له حاجة ببعث، ذكره للناس. وسلم، قام فأقبل على الناس، وهم جلوس يف مصالهم     
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مث . وكان أكثر من يتـصدق النـساء      "تصدقوا تصدقوا تصدقوا    "وكان يقول   . حاجة بغري ذلك، أمرهم ا    
  .فخرجت خماصرا مروان. فلم يزل كذلك حىت كان مروان بن احلكم. ينصرف

رين حنو  كأنه جي . فإذا مروان ينازعين يده   . فإذا كثري بن الصلت قد بىن منربا من طني ولنب         . حىت أتينا املصلى  
قد ! يا أبا سعيد    . ال: أين اإلبتداء بالصالة ؟ فقال    : فلما رأيت ذلك منه قلت    . وأنا أجره حنو الصالة   . املنرب

  ).ثالث مرار مث انصرف(ال تأتون خبري مما أعلم ! والذي نفسي بيده . كال: قلت. ترك ما تعلم
  : قالت. حدثنا أيوب عن حممد، عن أم عطية. حدثنا محاد. حدثين أبو الربيع الزهراين) 890 (- 10

وأمـر احلـيض أن     . أن خنرج، يف العيدين، العواتق وذوات اخلدور      ) تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم     ( أمرنا  
  .يعتزلن مصلى املسلمني

أخربنا أبو خيثمة عن عاصم األحول، عن حفصة بنت سريين، عـن  .  حيىيحدثنا حيىي بن ) 883 (- 11
  : قالت. أم عطية

يكـربن مـع    . احليض خيرجن فيكن خلف الناس    : قالت. واملخبأة والبكر .  كنا نؤمر باخلروج يف العيدين    
  .الناس
عن حدثنا هشام عن حفصة بنت سريين،       . حدثنا عيسى بن يونس   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 883 (- 12

العواتق واحلـيض   . أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن خنرجهن يف الفطر واألضحى           : قالت. أم عطية 
إحـدانا  ! يا رسول اهللا : قلت. فأما احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني      . وذوات اخلدور 

  ".لتلبسها أختها من جلباا: "قال. ال يكون هلا جلباب
حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبري،        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 884 (- 13

  عن ابن عباس ؛
. مل يصل قبلهما وال  بعدمها     . فصلى ركعتني .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر           

  .فجعلت املرأة تلقي خرصها وتلقي سخاا. فأمرهن بالصدقة.  باللمث أتى النساء ومعه

        .... اخلطبة، مفارقات للرجال اخلطبة، مفارقات للرجال اخلطبة، مفارقات للرجال اخلطبة، مفارقات للرجالباب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهودباب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهودباب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهودباب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود) ) ) ) 1 ( ( ( (

        ....ك الصالة، قبل العيد وبعدها، يف املصلىك الصالة، قبل العيد وبعدها، يف املصلىك الصالة، قبل العيد وبعدها، يف املصلىك الصالة، قبل العيد وبعدها، يف املصلىباب ترباب ترباب ترباب تر) ) ) ) 2 ( ( ( (
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مجيعـا  . ح وحدثين أبو بكر بن نافع وحممد بن بشار        . حدثنا ابن إدريس  . وحدثنيه عمرو الناقد  ) 884 (

  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. عن غندر
قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد املازين، عن عبيداهللا بـن  : قال. بن حيىيحدثنا حيىي   ) 891 (- 14

  عبداهللا ؛
ما كان يقرأبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف األضـحى             :  أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي       

  .كان يقرأ فيهما بق، والقرآن ايد، واقتربت الساعة وانشق القمر: والفطر ؟ فقال
حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد،      . أخربنا أبو عامر العقدي   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 891 (- 15

  : عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب واقد الليثي ؛ قال
باقتربت الساعة، : عما قرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم العيد ؟ فقلت         :  سألين عمر بن اخلطاب   

  .وق والقرآن ايد
  : حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ؛ قالت. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 892 (- 16

: قالت. تغنيان مبا تقاولت به األنصار، يوم بعاث      .  دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار        
أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وذلك يف يـوم               : فقال أبو بكر  . يتنيوليستا مبغن 

  ".وهذا عيدنا. إن لكل قوم عيدا! يا أبا بكر : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عيد
جاريتان : وفيه. مجيعا عن أيب معاوية عن هشام، ذا اإلسناد       . وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو كريب     ) 892 (

  .تلعبان بدف
أخربين عمرو ؛ أن ابن شهاب حدثـه        . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 892 (- 17

  عن عروة، عن عائشة ؛
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . تغنيان وتضربان . وعندها جاريتان من أيام مىن    .  أن أبا بكر دخل عليها    

! دعهما يا أبا بكر     : "وقال. كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه       ف. فانتهرمها أبو بكر  . مسجى بثوبه 

        ....باب ما يقرأ به يف صالة العيدينباب ما يقرأ به يف صالة العيدينباب ما يقرأ به يف صالة العيدينباب ما يقرأ به يف صالة العيدين) ) ) ) 3 ( ( ( (

        ....باب الرخصة يف اللعب، الذي المعصية فيه، يف أيام العيدباب الرخصة يف اللعب، الذي المعصية فيه، يف أيام العيدباب الرخصة يف اللعب، الذي المعصية فيه، يف أيام العيدباب الرخصة يف اللعب، الذي المعصية فيه، يف أيام العيد) ) ) ) 4 ( ( ( (
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رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسم يسترين بردائه وأنا أنظر إىل احلبـشة، وهـم                : وقالت". فإا أيام عيد  
  .فاقدروا قدر اجلارية العربة احلديثة السن. وأنا جارية. يلعبون
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عـروة بـن          . نا ابن وهب  أخرب. وحدثين أبو الطاهر  ) 892  (- 18
  : قالت عائشة: قال. الزبري
يف . واحلبشة يلعبـون حبـرام    . لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم على باب حجريت           !  واهللا  

حىت أكون  . مث يقوم من أجلى   . لكى أنظر إىل لعبهم   . يسترين بردائه . مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن، حريصة على اللهو. أنا اليت أنصرف

حدثنا ابـن   : قاال) واللفظ هلارون (حدثين هارون بن سعيد األيلي ويونس بن عبداألعلى         ) 892 (- 19
  : قالت. أخربنا عمرو ؛ أن حممد بن عبدالرمحن حدثه عن عروة، عن عائشة. وهب

وحول . فاضطجع على الفراش  . هللا عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث        دخل رسول اهللا صلى ا    
مزمار الشيطان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فأقبل عليـه             : وقال. فدخل أبو بكر فانتهرين   . وجهه

ودان وكان يوم عيد يلعب الس    . فلما غفل غمزما فخرجتا   " دعهما: "فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
. نعـم : فقلت" تشتهني تنظرين ؟  "وإما قال   . فإما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . بالدرق واحلراب 

: قلت" حسبك ؟ : "حىت إذا مللت قال   " دونكم يا بين أرفدة   : "وهو يقول . خدى على خده  . فأقامين وراءه 
  ".فاذهيب: "قال. نعم
  : قالت. ام، عن أبيه، عن عائشةحدثنا جرير عن هش. حدثنا زهري بن حرب) 892 (- 20

. على منكبه . فوضعت رأسي . فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم     .  جاء حبش يزفنون يف يوم عيد يف املسجد       
  .حىت كنت أنا اليت أنصرف عن النظر إليهم. فجعلت أنظر إىل لعبهم

حدثنا حممد بن   . ا ابن منري  ح وحدثن . أخربنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة      . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 892 (
  .يف املسجد: ومل يذكرا. كالمها عن هشام، ذا اإلسناد. بشر

واللفـظ  (كلهم عن أيب عاصم     . وحدثين إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن محيد          ) 892(
ين عائـشة ؛     أخربت. أخربين عبيد بن عمري   . أخربين عطاء : قال. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج     : قال) لعقبة

  أا قالت،
وقمت على الباب أنظر بني أذنيـه       . فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت. وددت أن أراهم  :  للعابني
  .وهم يلعبون يف املسجد. وعاتقه
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  .بل حبش: وقال يل ابن عتق: قال. فرس أو حبش: قال عطاء
حـدثنا  : وقـال ابـن رافـع     . خربناأ: قال عبد (وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 893 (- 22

  : قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة). عبدالرزاق
فـأهوى إىل   . إذ دخل عمر بن اخلطاب    .  بينما احلبشة يلعبون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبرام          

  !".يا عمر. دعهم: "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. احلصباء حيصبهم ا
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        .... كتاب صالة االستسقاء كتاب صالة االستسقاء كتاب صالة االستسقاء كتاب صالة االستسقاء----9
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر ؛ أنه مسع عباد بن متـيم               : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 894 (-1

  : مسعت عبداهللا بن زيد املازين يقول: يقول
  .وحول ردائه حني استقبل القبلة.  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى فاستسقى

أخربنا سفيان بن عيينة عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، عن              . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 894 (- 2
  : قال. عمه

  .وصلى ركعتني. وقلب رداءه. فاستسقى واستقبل القبلة.  خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى
أخربين أبو بكر بن    : قال. ىي بن سعيد  أخربنا سليمان بن بالل عن حي     . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 894 (- 3

  حممد بن عمرو ؛ أن عباد ابن متيم أخربه ؛ أن عبداهللا بن زيد األنصاري أخربه ؛
وأنه ملا أراد أن يدعو، استقبل القبلة، وحول .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املصلى يستسقي       

  .رداءه
: قـال . أخربين يونس عن ابن شهاب    .  أخربنا ابن وهب   :قاال. وحدثين أو الطاهر وحرملة   ) 894 (- 4

  : أخربين عباد بن متيم املازين؛ أنه مسع عمه، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
. يدعو اهللا واستقبل القبلـة    . فجعل إىل الناس ظهره   .  خرج  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما يستسقي         

  .تنيمث صلى ركع. وحول رداءه
  : قال. حدثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة، عن ثابت، عن أنس. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 895 (- 5

  .حىت يرى بياض إبطيه.  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه يف الدعاء
   أيب عدي وعبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ؛حدثنا ابن. حدثنا حممد بن املثىن) 895 (- 7

حىت يرى بيـاض    .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء                 
  .يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه: غري أن عبداألعلى قال. إبطيه

        ....باب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاءباب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاءباب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاءباب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاء) ) ) ) 1 ( ( ( (
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روبة، عن قتادة ؛ أن أنس بن مالك حـدثهم          حدثنا حيىي بن سعد عن ابن أيب ع       . حدثنا ابن املثىن  ) 895(
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس        . حدثنا احلسن بن موسى   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 896 (- 6

  .فأشار بظهر كفيه إليه. بن مالك ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استسقى
: وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 897 (- 8

  عن شريك بن أيب منر، عن أنس بن مالك ؛) حدثنا إمساعل بن جعفر
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـائم        . من باب كان حنو دار القضاء     .  أن رجال دخل املسجد يوم مجعة     

هلكت األموال وانقطعـت    ! يا رسول اهللا    : مث قال . بل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما       فاستق. خيطب
! اللـهم   . أغثنـا ! اللهم  : "مث قال . فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه       : قال. فادع اهللا يغثنا  . السبل
وما بيننا وبني سلع    .   قزعة  ما نرى يف السماء من سحاب وال      ! وال  واهللا    : قال أنس ". أغثنا! اللهم  . أغثنا

. مث أمطـرت  . فلما توسطت السماء انتشرت   . قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس      . من بيت وال  دار    
ورسـول اهللا   . مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة        : قال. ما رأينا الشمس سبتا   ! فال واهللا   : قال

. هلكت األموال وانقطعت الـسبل    ! يا رسول اهللا    : فقال. مافاستقبله قائ . صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب     
. حولنا وال  علينا   ! اللهم  : "مث قال . فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه       : قال. فادع اهللا ميسكها عنا   

قال . وخرجنا منشى يف الشمس   . فانقلعت" على اآلكام والظراب، وبطون األودية، ومنابت الشجر      ! اللهم  
  .ال أدرى: أهو الرجل األول ؟ قال: لت أنس بن مالكفسأ: شريك
حدثين إسحاق بن عبداهللا بن     . حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي     . وحدثنا داود بن رشيد   ) 898 (- 9

  : قال. أيب طلحة عن أنس بن مالك
خيطب الناس فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أصابت الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

. وساق احلديث مبعنـاه . هلك املال وجاع العيال! يا رسول اهللا : إذ قام أعرايب فقال . على املنرب يوم اجلمعة   
حىت رأيت املدينة يف مثل     . فما يشري بيده إىل ناحية إال تفرجت      : قال" حوالينا وال  علينا   ! اللهم  : "وفيه قال 

  .ا من ناحية إال أخرب جبودومل جييء أحد. وسال وادى قناة شهرا. اجلوبة

        ....باب الدعاء يف االستسقاءباب الدعاء يف االستسقاءباب الدعاء يف االستسقاءباب الدعاء يف االستسقاء) ) ) ) 2 ( ( ( (
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حـدثنا  . حدثنا معتمـر  : قاال. وحدثين عبداألعلى بن محاد وحممد بن أيب بكر املقدمي        ) 897 (- 10
  : قال. عبيداهللا عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك

ـ ! يا نـيب اهللا     : وقالوا. فقام إليه الناس فصاحوا   .  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة         ط قح
. فتقشعت عـن املدينـة    : وفيه من رواية عبداألعلى   . املطر، وامحر الشجر، وهلكت البهائم وساق احلديث      

  .فنظرت إىل املدينة وإا لفي مثل األكليل. وما متطر باملدينة قطرة. فجعلت متطر حواليها
. أنس، بنحوهحدثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن       . وحدثناه أبو كريب  ) 897 (-11
  .ومكثنا حىت رأيت الرجل الشديد مه نفسه أن يأيت أهله. فألف اهللا بني السحاب: وزاد
حدثين أسامة ؛ أن حفص بن عبيـداهللا        .حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 897 (-12

  : بن أنس بن مالك حدثه ؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
فرأيت : وزاد. ى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، وهو على املنرب وإقتص احلديث           جاء إعرايب إىل رسول اهللا صل     

  .السحاب يتمزق كأنه املالء حني تطوى
قـال  : قـال . أخربنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناين، عن أنس        . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 898 (- 13
  : أنس

. سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبـه        فح: قال.  أصابنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطر         

  ".ألنه حديث عهد بربه تعاىل: "مل صنعت هذا ؟ قال! يا رسول اهللا : فقلنا. حىت أصابه من املطر
وهو ابن  (جعفر  عن  ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 899 (- 14
  : عن عطاء بن أيب رباح  أنه مسع عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول) حممد

فـإذا  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، عرف ذلك يف وجهه، وأقبل وأدبر                 
ن عذابا سلطا علـى     إين خشيت أن يكو   : "فقال. فسألته: قالت عائشة   . مطرت، سر به، وذهب عنه ذلك     

  ".رمحه"ويقول، إذا رأى املطر ". أميت
مسعت ابن جريج حيدثنا عن عطـاء بـن أيب          : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 899 (-15

  : رباح، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أا قالت

        ....باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح باملطرباب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح باملطرباب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح باملطرباب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح باملطر) ) ) ) 3 ( ( ( (
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 إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما         !اللهم  : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا عصفت الريح قال         
وإذا ختيلت السماء، تغري لونه،     : قالت". وأعوذ بك من شرها، وشرما فيها، وشر ما أرسلت به         . أرسلت به 

: فقـال . فسألته: قالت عائشة . فعرفت ذلك يف وجهه   . فإذا مطرت سري عنه   . وخرج ودخل، وأقبل وأدبر   
  ".}فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا{: كما قال قوم عاد! لعله، ياعائشة "

ح وحـدثين أبـو   . حدثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث     . وحدثين هارون بن معروف   ) 899 (- 16
أخربنا عمر بن احلارث ؛ أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار، عـن               . أخربنا عبداهللا بن وهب   . الطاهر

   عليه وسلم ؛عائشة، زوج النيب صلى اهللا
إمنـا كـان    . حىت أرى منه هلواته   .  أا قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا           

أرى الناس، إذا   ! يا رسول اهللا    : فقالت. وكان إذا رأى غيما أو رحيا، عرف ذلك يف وجهه         : قالت. يبتسم
: ه، عرفت يف وجهك الكراهية ؟ قالت فقـال        وأراك إذا رأيت  . رجاء أن يكون فيه املطر    . رأوا الغيم، فرحوا  

هذا عارض  : وقد رأى قوم العذاب فقالوا    . قد عذب قوم بالريح   . ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب     ! يا عائشة   "

  ".ممطرنا
وابـن  ح وحدثين حممد بن املـثىن    . حدثنا غندر عن شعبة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 900 (- 17
حدثنا شعبة عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس، عن النيب صـلى اهللا         . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

  :عليه وسلم ؛ أنه قال
  ".وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا "
ح وحدثنا عبداهللا بن عمر بن      . حدثنا أبو معاوية  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 900 (

كالمها عن األعمش، عن مسعود بن مالك، عـن         ). يعين ابن سليمان  (حدثنا عبدة   .  بن أبان اجلعفي   حممد
  .سعد بن جبري، عن ابن عباس،  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

        ....باب يف ريح الصبا والدبورباب يف ريح الصبا والدبورباب يف ريح الصبا والدبورباب يف ريح الصبا والدبور) ) ) ) 4 ( ( ( (
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        .... كتاب الكسوف كتاب الكسوف كتاب الكسوف كتاب الكسوف----    10
ح . ن أبيه، عن عائـشة    وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، ع            ) 901 (- 1

. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائـشة      . حدثنا عبداهللا بن منري   : قال) واللفظ  له  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شييبة       
  :قالت

. فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـصلي  .  خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
مث . وهو دون القيام األول   .  مث رفع رأسه فأطال القيام جدا      .مث ركع فأطال الركوع جدا    . فأطال القيام جدا  

. وهو دون القيام األول   . مث قام فأطال القيام   . مث سجد . وهو دون الركوع األول   . ركع فأطال الركوع جدا   
. وهو دون القيام األول   . فأطال القيام . مث رفع رأسه فقام   . وهو دون الركوع األول   . مث ركع فأطال الركوع   

مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . مث سجد . وهو دون الركوع األول   . أطال الركوع مث ركع ف  
وإما . إن الشمس والقمر من آيات اهللا     : "مث قال . فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه     . وقد جتلت الشمس  

إن ! يا أمة حممـد     . وادعو اهللا وصلوا وتصدقوا   . فإذا رأيتمومها فكربوا  . ال ينخسفان ملوت أحد وال  حلياته      
لو تعلمون ما أعلم لبكيـتم كـثريا        ! واهللا  ! يا أمة حممد    . من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته          

  ".إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا: "ويف رواية مالك". أال هل بلغت ؟. ولضحكتم قليال
  : مث قال: وزاد. هشام بن عروة، ذا اإلسنادأخربنا أبو معاوية عن . حدثناه حيىي بن حيىي) 901 (- 2
  ".هل بلغت! اللهم : "مث رفع يديه فقال: وزاد أيضا" فإن الشمس والقمر من آيات اهللا. أما بعد "
ح وحدثين أبو الطاهر وحممد بن      . أخربين يونس . أخربين ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 901 (- 3

أخربين عروة بن الزبري عن عائـشة       : قال. عن يونس، عن ابن شهاب    حدثنا ابن وهب    : قاال. سلمة املرادى 
  : قالت. زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل          .  خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
مث كرب فركـع    . اءة طويلة فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قر       . فقام وكرب وصف الناس وراءه    . املسجد

هـي  . مث قام فاقترأ قراءة طويلة    ". ولك احلمد ! ربنا  . مسع اهللا ملن محده   "مث رفع رأسه فقال     .  ركوعا طويال 

        ....باب صالة الكسوفباب صالة الكسوفباب صالة الكسوفباب صالة الكسوف) ) ) ) 1 ( ( ( (
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مسـع اهللا ملـن     "مث قال     . هو أدين من الركوع األول    . مث كرب فركع ركوعا طويال    . أدىن من القراءة األوىل   
. مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك      ) مث سجد : يذكر أبو الطاهر  ومل  (مث سجد   " ولك احلمد   ! ربنا  . محده

فأثىن . مث قام فخطب الناس   . واجنلت الشمس قبل أن ينصرف    . وأربع سجدات . حىت استكمل أربع ركعات   
فإذا . ال خيسفان ملوت أحد وال  حلياته      . إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا      "مث قال   . على اهللا مبا هو أهله    

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ". فصلوا حىت يفرج اهللا عنكم    "وقال أيضا   ". ا فافزعوا للصالة  رأيتموه
حىت لقد رأيتىن أريد أن آخذ قطفا من اجلنة حني رأيتموين جعلت            . رأيت يف مقامي هذا  كل شيء وعدمت       "

ورأيت فيها ابن   .  تأخرت ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا، حني رأيتموين       ) أتقدم: وقال املزادى . (أقدم
ومل يذكر مـا    ". فافزعوا للصالة : "وانتهى حديث أيب الطاهر عند قوله     ". وهو الذي سيب السوائب   . حلي
  .بعده
قال األوزاعى أبـو عمـرو      : قال. حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 901 (- 4

  شة ؛مسعت ابن شهاب الزهري خيرب عن عروة، عن عائ: وغريه
. فـاجتمعوا " الصالة جامعة "فبعث مناديا   .  أن الشمس خسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  .وأربع سجدات. يف ركعتني. وصلى أربع ركعات. وتقدم فكرب
أخربنا عبدالرمحن بن منري ؛ أنه مسع ابـن         . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا حممد بن مهران   ) 901 (- 5

  وة، عن عائشة ؛شهاب خيرب عن عر
وأربـع  . يف ركعتني . فصلى أربع ركعات  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جهر يف صالة اخلسوف بقراءته          

  .سجدات
وأخربين كثري بن عباس عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه صـلى                 : قال الزهري ) 902(

  .وأربع سجدات. يف ركعتني. أربع ركعات
. حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهـري       . حدثنا حممد بن حرب   .  بن الوليد  وحدثنا حاجب ) 902(

  : قال
 كان كثري بن عباس حيدث ؛ أن ابن عباس كان حيدث عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـوم                      

  .مبثل ما حدث عروة عن عائشة. كسفت الشمس
مسعـت عطـاء   : قال. أخربنا ابن جريج. أخربنا حممد بن بكر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم  ) 901 (- 6

  : مسعت عبيد بن عمري يقول: يقول
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. أن الشمس انكسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      ) حسبته يريد عائشة  ( حدثين من أصدق    
ركعتني يف ثالث ركعات وأربع     . مث يقوم مث يركع   . مث يقوم مث يركع   . يقوم قائما مث يركع   . فقام قياما شديدا  

:  وإذا رفع رأسـه قـال     . مث يركع " اهللا أكرب : "وكان إذا ركع قال   . فانصرف وقد جتلت الشمس   . تسجدا
إن الشمس والقمر ال يكسفان ملـوت أحـد وال           : "مث قال . فقام فحمد اهللا وأثىن عليه    " مسع اهللا ملن محده   "

  ".ا اهللا حىت ينجليافإذا رأيتم كسوفا، فاذكرو. ولكنهما من آيات اهللا خيوف اهللا ما عباده. حلياته
حـدثين  ). وهو ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال. وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 901 (- 7

  أيب عن قتادة، عن عطاء بن أيب رباح، عن عبيد بن عمري، عن عائشة ؛

  . أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات
  عن حيىي، عن عمرة ؛) يعين ابن بالل(حدثنا سليمان . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب) 903 (- 8

! يا رسـول اهللا     : فقلت: قالت عائشة . أعاذك اهللا من عذاب القرب    : فقالت.  أن يهودية أتت عائشة تسأهلا    
مث " عائذا بـاهللا  : "هللا صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول ا  : فقالت عائشة : يعذب الناس يف القبور قالت عمرة     

فخرجـت يف   : قالت عائـشة  . فخسفت الشمس . ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة مركبا         
حىت انتهى إىل مصاله    . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مركبه        . نسوة بني ظهرى احلجر يف املسجد     

فركع ركوعا طويال   . فقام قياما طويال مث ركع    : قالت عائشة . اءهفقام وقام الناس ور   . الذي كان يصلي فيه   
مث . وهو دون ذلك الركوع   . مث ركع فركع ركوعا طويال    . فقام قياما طويال وهو دون القيام األول      . مث رفع 

  ".إين قد رأيتكم تفتنون يف القبور كفتنة الدجال: "فقال. رفع وقد جتلت الشمس
فكنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد ذلك، يتعـوذ مـن              : فسمعت عائشة تقول  : قالت عمرة 

  .عذاب النار وعذاب القرب
مجيعا عـن   . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا عبدالوهاب . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 903 (

  .مبثل معىن حديث سليمان بن بالل. حيىي بن سعيد، يف هذا اإلسناد

        .... صالة اخلسوف صالة اخلسوف صالة اخلسوف صالة اخلسوفباب ذكر عذاب القرب يفباب ذكر عذاب القرب يفباب ذكر عذاب القرب يفباب ذكر عذاب القرب يف) ) ) ) 2 ( ( ( (
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: قـال . حدثنا إمساعيل بن علية عن هشام الدستوائى      . وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 904 (- 9
  : قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا

فصلى رسول اهللا صلى اهللا     . ر كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف يوم شديد احل              
مث . مث ركع فأطـال   . مث رفع فأطال  . مث ركع فأطال  . حىت جعلوا خيرون  . فأطال القيام . عليه وسلم بأصحابه  

" مث قال   . فكانت أربع ركعات وأربع سجدات    . مث قام فصنع حنوا من ذاك     . مث سجد سجدتني  . رفع فأطال 
أو قال تناولـت    (حىت لو تناولت منها قطفا أخذته       . فعرضت على اجلنة  . إنه عرض على كل شيء توجلونه     

. فرأيت فيها امرأة من بين اسرائيل تعذب يف هرة هلـا          . وعرضت على النار  . فقصرت يدي عنه  ) منها قطفا 
ورأيت أبا مثامة عمرو بن مالك جير قـصبه يف          . ومل تدعها تأكل من خشاش األرض     . ربطتها فلم تطعمها  

وإما آيتـان مـن آيـات اهللا        . إن الشمس والقمر ال خيسفان إال ملوت عظيم       : وإم كانوا يقولون  . النار
  ".فإذا خسفا فصلوا حىت ينجلى. يريكمومها

إال أنـه  . حدثنا عبدامللك بن الصباح عن هشام، ذا اإلسناد، مثله. وحدثنيه أبو غسان املسمعي  ) 904 (
  :قال
  ".من بين إسرائيل: "لومل يق". ورأيت يف النار امرأة محريية سوداء طويلة "

. ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منـري       . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 904 (- 10
  : قال. حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن جابر. حدثنا أيب: قال) وتقاربا يف اللفظ(

 ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه       يوم مات إبراهيم  .  انكسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات          . إمنا انكسفت ملوت إبراهيم   : فقال الناس . وسلم

مث رفع رأسه من الركوع فقرأ قـراءة        . مث ركع حنوا مما قام    . مث قرأ فأطال القراءة   . بدأ فكرب . بأربع سجدات 
مث ركـع   . مث رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية         . ا قام مث ركع حنوا مم   . دون القراءة األوىل  

مث قام فركـع أيـضا ثـالث        . مث احندر بالسجود فسجد سجدتني    . مث رفع رأسه من الركوع    . حنوا مما قام  
مث تأخر وتأخرت   . وركوعه حنوا من سجوده   . ليس فيها ركعة إال اليت قبلها أطول من اليت بعدها         . ركعات
حىت قام يف   . مث تقدم وتقدم الناس معه    ) حىت انتهى إىل النساء   : وقال أبو بكر  . (حىت انتهينا . ف خلفه الصفو
إمنا الشمس والقمر آيتان مـن      ! يا أيها الناس    : "فقال. فانصرف حني انصرف، وقد آضت الشمس     . مقامه

        ....لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارلنيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارلنيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارلنيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارباب ما عرض على اباب ما عرض على اباب ما عرض على اباب ما عرض على ا) ) ) ) 3 ( ( ( (
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فإذا رأيتم شيئا من ذلـك      ) ملوت بشر : وقال أبو بكر  (وإما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس        . آيات اهللا 
وذلكـم حـني    . لقد جيء بالنـار   . ما من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت هذه         . فصلوا حىت تنجلى  

كـان  . وحىت رأيت فيها صاحب احملجن جير قصبه يف النـار         . رأيتموين تأخرت خمافة أن يصيبين من لفحها      
وحىت رأيت فيها صاحبة    . إن غفل عنه ذهب به    و. إمنا تعلق مبحجين  : فإن فطن له قال   . يسرق احلاج مبحجنه  

. مث جـيء باجلنـة    . حىت ماتت جوعا  . ومل تدعها تأكل من خشاش األرض     . اهلرة اليت ربطتها فلم تطعمها    
ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من مثرها لتنظروا          . وذلكم حني رأيتموين تقدمت حىت قمت يف مقامي       

  ".من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت هذهفما . مث بدا يل أن ال أفعل. إليه
حدثنا هشام عن فاطمة، عـن أمسـاء ؛         . حدثنا ابن منري  . حدثنا حممد بن العالء اهلمداين    ) 905 (- 11
  : قالت

ما : فقلت.  فدخلت على عائشة وهي تصلى    .  خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فأطال رسـول اهللا صـلى اهللا   . نعم: آية ؟ قالت: فقلت. ا إىل السماءشأن الناس يصلون ؟ فأشارت برأسه  

فجعلت أصب على رأسـي أو      . فأخذت قربة من ماء إىل جنيب     . حىت جتالين الغشي  . عليه وسلم القيام جدا   
فخطب رسول  . فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد جتلت الشمس         : قالت. على وجهي من املاء   

ما من شيء مل أكـن رأيتـه إال يف          . أما بعد "مث قال   . فحمد اهللا وأثىن عليه   . ه وسلم الناس  اهللا صلى اهللا علي   
. وإنه قد أوحى إىل أنكم تفتنون يف القبور قريبا أو مثل فتنة املسيح الـدجال              . حىت اجلنة والنار  . مقامى هذا 

ال . ( املـؤمن أو املـوقن    ما علمك ذا الرجل ؟ فأما     : فيؤيت أحدكم فيقال  ) ال أدرى أي ذلك قالت أمساء     (
ثالث . فأجبنا وأطعنا . هو حممد، هو رسول اهللا، جاءنا بالبينات واهلدي       : فيقول) أدري أي ذلك قالت أمساء    

ال أدري أي ذلك قالت     (وأما املنافق أو املرتاب     . فنم صاحلا . قد كنا نعلم إنك لتؤمن به     . من: فيقال له . مرار
  ".يقولون شيئا فقلتمسعت الناس . ال أدري: فيقول) أمساء
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن فاطمـة،        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 905 (- 12

  : قالت. عن أمساء
ما شأن الناس ؟ واقتص احلديث بنحو حديث ابـن          : فقلت. وإذا هي تصلي  .  أتيت عائشة فإذا الناس قيام    

  .منري عن هشام
  .أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة. حيىيأخربنا حيىي بن ) 905 (- 13
  .خسفت الشمس: ولكن قل. كسفت الشمس: ال تقل:  قال
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حـدثين  . حدثنا ابن جـريج   . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا  حيىي بن حبيب احلارثي     ) 906 (- 14
  : منصور بن عبدالرمحن عن أمه صفية بنت شيبة، عن أمساء بنت أيب بكر ؛ أا قالت

فقام . فأخذ درعا حىت أدرك بردائه    ) قالت تعىن يوم كسفت الشمس    . (فزع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما       
 ما حدث أنه ركع، من      -لو أن إنسانا أتى مل يشعر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركع              . للناس قياما طويال  

  .طول القيام
: وقال. نا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله     حدث. حدثين أيب . وحدثين سعيد بن حيىي األموى    ) 906 (- 15

  .وإىل األخرى وهي أسقم مين. فجعلت أنظر إىل املرأة أسن مين: وزاد. يقوم مث يركع. قياما طويال
حدثنا منصور عن أمـه،     . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    )  906 (- 16

  : قالت. عن أمساء بنت أيب بكر
. ففزع، فأخطأ بدرع، حىت أدرك بردائه بعد ذلـك        . لى عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم       كسفت الشمس ع  

فقمـت  . فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائمـا        . فقضيت حاجيت مث جئت ودخلت املسجد     : قالت
. قومفأطال القيام حىت رأيتين أريد أن أجلس مث ألتفت إىل املرأة  الضعيفة، فأقول هذه أضعف مين، فـأ   . معه

  . خيل إليه أنه مل يركع-حىت لو أن رجال جاء . مث رفع رأسه فأطال القيام. فركع فأطال الركوع
حدثين زيد بن أسلم عن عطـاء بـن         . حدثنا حفص بن ميسرة   . حدثنا سويد بن سعيد   ) 907 (- 17

  : قال. يسار، عن ابن عباس
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس فصلى ر.  انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

مث رفع فقام قياما طويال، وهـو دون        . مث ركع ركوعا طويال   . فقام قياما طويال قدر حنو سورة البقرة      . معه
وهـو دون  . مث قام قياما طـويال    . مث سجد . مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول       . القيام األول 
مث رفع فقام قياما طويال، وهو دون القيـام         . وهو دون الركوع األول      .مث ركع ركوعا طويال   . القيام األول 

: فقال. مث انصرف وقد اجنلت الشمس    . مث سجد . مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول       . األول
" فإذا رأيتم ذلك فـاذكروا اهللا     . ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته     . إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا      "

. إين رأيـت اجلنـة      " فقال  . مث رأيناك كففت  . رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا     !  يا رسول اهللا     :قالوا
ورأيت . فلم أر كاليوم منظرا قط. ورأيت النار. ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا. قتناولت منها عنقودا 
وبكفر . بكفر العشري "كفرن باهللا ؟ قال     أي: قيل" بكفرهن"قال  ! مب ؟ يا رسول اهللا      : قالوا"أكثر أهلها النساء    

  ".ما رأيت منك خريا قط: لو أحسنت إىل إحداهن الدهر، مث رأت منك شيئا، قالت. اإلحسان
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أخربنا مالك عن زيد بن أسـلم، يف        ). يعين ابن عيسى  (حدثنا إسحاق   . وحدثناه حممد بن رافع   ) 907 (

  .مث رأيناك تكعكعت: غري أنه قال. هذا اإلسناد، مبثله
حدثنا إمساعيل بن علية عن سفيان، عن حبيب، عن طاوس،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 908 (- 18

  : قال. عن ابن عباس
وعن على،  .  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني كسفت الشمس، مثان ركعات، يف أربع سجدات              

  .كمثل ذل
حدثنا : قال ابن املثىن  . كالمها عن حيىي القطان   . وحدثنا حممد بن املثىن وأبو بكر بن خالد       ) 909 (-19

  حدثنا حبيب عن طاوس، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛: قال. حيىي عن سفيان
واألخرى : قال. مث سجد. مث قرأمث ركع. مث قرأ مث ركع. مث قرأ مث ركع. قرأ مث ركع  .  أنه صلى يف كسوف   

  .مثلها
عـن  ) وهو شيبان النحـوى   (حدثنا أبو معاوية    . حدثنا أبو النضر  . حدثين حممد بن رافع   ) 910 (- 20

ا حيىي  أخربن. ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . حيىي، عن أيب سلمة، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص         
قال أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن عـن خـرب          . حدثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري        . بن حسان 

  :عبداهللا بن عمرو بن العاص ؛ أنه قال
فركع رسول  ). الصالة جامعة ( ملا انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نودى بـ              

فقالـت  . مث جلى عن الشمس   . مث قام فركع ركعتني يف سجدة     .  سجدة اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني يف      
  .ما ركعت ركوعا قط، وال  سجدت سجودا قط، كان أطول منه: عائشة
أخربنا هشيم عن إمساعيل، عن قيس بن أيب حازم، عن أيب مسعود            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 911 (- 21

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األنصاري ؛ قال

        ....باب ذكر من قال إنه ركع مثان ركعات يف أربع سجداتباب ذكر من قال إنه ركع مثان ركعات يف أربع سجداتباب ذكر من قال إنه ركع مثان ركعات يف أربع سجداتباب ذكر من قال إنه ركع مثان ركعات يف أربع سجدات) ) ) ) 4 ( ( ( (

        ".".".".الصالة جامعةالصالة جامعةالصالة جامعةالصالة جامعة""""باب ذكر النداء بصالة الكسوف باب ذكر النداء بصالة الكسوف باب ذكر النداء بصالة الكسوف باب ذكر النداء بصالة الكسوف ) ) ) ) 5 ( ( ( (
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. وإما ال ينكسفان ملوت أحد من النـاس       . خيوف اهللا ما عباده   . إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا       "
  ".حىت يكشف مابكم. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا اهللا

حدثنا معتمر عن إمساعيل، عـن      : قاال. وحدثنا عبداهللا بن معاذ العنربي وحيىي بن حبيب       ) 911 (-22
  :مسعود ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقيس، عن أيب 

فإذا رأيتموه فقوموا   . ولكنهما آيتان من آيات اهللا    . إن الشمس والقمر ليس ينكسفان ملوت أحد من الناس         "
  ".فصلوا
ح وحدثنا إ سحاق بن     . حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن منري     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 911 (-23

كلهم عن إمساعيـل، ـذا      . حدثنا سفيان ومروان  . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . جرير ووكيع أخربنا  . إبراهيم
  : ويف حديث سفيان ووكيع. اإلسناد

  .انكسفت ملوت إبراهيم: فقال الناس.  انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم
أسامة عـن   حدثنا أبو   : قاال. حدثنا أ بو عامر األشعري عبداهللا بن براد وحممد بن العالء          ) 912 (- 24

  : قال. بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى
. حىت أتى املسجد  . فقام فزعا خيشى أن تكون الساعة     .  خسفت الشمس يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

إن هذه اآليات اليت يرسـل      "مث قال   . ما رأيته يفعله يف صالة قط     . فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود     
فإ ذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إىل       . ولكن اهللا يرسلها خيوف ا عباده     . وال  حلياته  اهللا، ال تكون ملوت أ حد       

  ".ذكره ودعائه واستغفاره
  ".خيوف عبادة"وقال . كسفت الشمس: ويف رواية ابن العالء

حدثنا اجلريري عن أيب العالء حيان      . حدثنا بشر بن املفضل   . عبيداهللا بن عمر القواريري   ) 913 (- 25
  : قال. ، عن عبدالرمحن بن مسرةبن عمري

: وقلـت  . فنبذن.  بينما أنا أرمي بأسهمي يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ انكسفت الشمس        
فانتهيت إليه وهو رافـع  . ألنظرن إىل ما حيدث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف انكساف الشمس، اليوم       

  .فقرأ سورتني وركع  ركعتني.  عن الشمسحىت جلى. يديه، يدعو ويكرب وحيمد ويهلل
حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى، عن اجلريري، عن حيـان  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 913 (- 26

  : قال. وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بن عمري، عن عبدالرمحن بن مسرة



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-443 

. فنبـذا . إذ كسفت الـشمس   . ى اهللا عليه وسلم    كنت أرمتي بأسهم يل باملدينة يف حياة رسول اهللا صل         
فأتيته وهو  : قال. ألنظرن إىل ما حدث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كسوف الشمس            ! واهللا  : فقلت

فلما حـسر   : قال. حىت حسر عنها  . فجعل يسبح وحيمد ويهلل ويكرب ويدعو     . رافع يديه . قائم يف الصالة  
  .عنها، قرأ سورتني وصلى ركعتني

أخربنا اجلريري عن حيان بن عمـري، عـن         . حدثنا سامل بن نوح   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 913 (- 27
  : قال. عبدالرمحن بن مسرة

مث ذكـر حنـو     .  بينما أنا أترمى بأسهم يل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ خسفت الشمس               
  .حديثهما
أخربين عمـرو بـن احلـارث ؛ أن         . بن وهب حدثنا ا . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 914 (- 28

عبدالرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، عن عبداهللا بن عمر ؛ أنه كـان                     
  خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال

  ".ا رأيتمومها فصلوافإذ. ولكنهما آية من آيات اهللا. إن الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال  حلياته "
وهو ابـن   (حدثنا مصعب   : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 915 (- 29

مسعت املغرية بـن    ) قال زياد بن عالقة   : ويف رواية أيب بكر قال    (حدثنا زياد بن عالقة     . حدثنا زائدة ) املقدام
  : شعبة يقول

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . يوم مات ابراهيم  . لى اهللا عليه وسلم    انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا ص      
فـإذا رأيتمومهـا    . ال ينكسفان ملوت أحد وال  حلياته      . إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا      "عليه وسلم   

  ".فادعوا اهللا وصلوا حىت ينكشف
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        .... كتاب اجلنائز كتاب اجلنائز كتاب اجلنائز كتاب اجلنائز----11
قـال  . كالمها عن بشر. حدثنا أبو كامل اجلحدري فضيل بن حسني وعثمان بن أيب شيبة  و) 916 (- 1

  : قال. حدثنا حيىي بن عمارة. حدثنا عمارة بن غزية. حدثنا بشر بن املفضل: أبو كامل
                                                                        ".         ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  مسعت أبا سعيد اخلدري يقول

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       ). يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 916(
  .مجيعا، ذا اإلسناد. حدثنا سليمان بن بالل. حدثنا خالد بن خملد

حدثنا أبو خالد   : قالو مجيعا . ح وحدثين عمرو الناقد   . ثمان ابنا أيب شيبة   وحدثنا أبو بكر وع   ) 917 (- 2
  : قال. األمحر عن يزد بن كيسان  عن أيب حازم، عن أيب هريرة

  ".ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم" قال رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم 
: قال ابـن أيـوب    . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . بة وابن حجر  حدثنا حييىي بن أيوب وقتي    ) 918 (- 3

أخربين سعد بن سعيد عن عمر بن  كثري بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سـلمة ؛ أـا                     . حدثنا إمساعيل 
  : قالت

إنا هللا وإنا إليه : ما أمره اهللا: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول     " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ". إال أخلف اهللا له خريا منها-أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها ! اللهم . جعونرا

أي املسلمني خري من أيب سلمة ؟ أول بيت هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا               : فلما مات أبو سلمة قلت    : قالت
  .فأخلف اهللا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مث إين قلتها. عليه وسلم

إن يل بنتـا وأنـا      : فقلت. يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاطب بن أيب بلتعة خيطبين له            أرسل إ : قالت
  ".وأدعو اهللا أن يذهب بالغرية. أما ابنتها فندعو اهللا أن يغنيها عنها"فقال . غيور

        ....ال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللا: : : : باب تلقني املوتىباب تلقني املوتىباب تلقني املوتىباب تلقني املوتى) ) ) ) 1 ( ( ( (

        ....باب ما يقال عند املصيبةباب ما يقال عند املصيبةباب ما يقال عند املصيبةباب ما يقال عند املصيبة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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أخربين عمر بـن    : قال. حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 918 (- 4
  : مسعت ابن سفينة حيدث ؛ أنه مسع أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول: قال. بن أفلحكثري 

. إنا هللا وإنا إليه راجعـون     : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول     " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".خلف له خريا منهاوأ.  إال أجره اهللا يف مصيبته-أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها ! اللهم 
رسول . فأخلف اهللا يل خريا منه. فلما تويف أبو سلمة قلت كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يعين ابن  (أخربين عمر   . حدثنا سعد بن سعيد   . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منيري     ) 918 (- 5

  : قالت. موىل أم سلمة، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمعن ابن سفينة، ) كثري
فلما تويف أبو سـلمة     : قالت: وزاد. مبثل حديث أيب أسامة   :  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

: قالـت . من خري من أيب سلمة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ مث عـزم اهللا يل فقلتـها                   : قلت

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلمفتزوجت رسول 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق،       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 919 (- 6

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أم سلمة ؛ قالت
فلما مات أبـو    : قالت" ئكة يؤمنون على ما تقولون    فإن املال . إذا حضرمت املريض، أو امليت، فقولوا خريا       "

! اللـهم   : قويل: "قال. إن أبا سلمة قد مات    ! يا رسول اهللا    : فقلت. سلمة أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم      
حممدا صلى اهللا عليه    . فأعقبين اهللا من هو خري يل منه      . فقلت: قالت" وأعقبين منه عقىب حسنة   .. اغفر يل وله  

  .وسلم
حدثنا أبو إسحاق الفزاري عـن خالـد        . حدثنا معاوية بن عمرو   . حدثين زهري بن حرب   ) 920 (- 7

  : قالت. احلذاء، عن أيب قالبة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة

        ....باب ما يقال عند املريض وامليتباب ما يقال عند املريض وامليتباب ما يقال عند املريض وامليتباب ما يقال عند املريض وامليت) ) ) ) 3 ( ( ( (

        .... يف إغماض امليت والدعاء له، إذا حضر يف إغماض امليت والدعاء له، إذا حضر يف إغماض امليت والدعاء له، إذا حضر يف إغماض امليت والدعاء له، إذا حضربابباببابباب) ) ) ) 4 ( ( ( (
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ن الروح إذا قبض    إ"مث قال   . فأغمضه.  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره            
فإن املالئكة يؤمنـون علـى مـا        . التدعوا على أنفسكم إال خبري    "فقال  . فضج ناس من أهله   ". تبعه البصر 

واغفر لنـا   . اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين            : "مث قال ". يقولون
  ".يهونور له ف. وافسح له يف قربه. وله يا رب العاملني

حدثنا . حدثنا أيب . حدثنا املثىن بن معاذ بن معاذ     . وحدثنا حممد بن موسى القطان الواسطي     ) 920 (- 8
  :غري أنه قال. حدثنا خالد احلذاء، ذا اإلسناد، حنوه. عبيداهللا بن احلسن

  ".افسح له: "ومل يقل" أوسع له يف قربه! اللهم : "وقال" واخلفه يف تركته "

  .ودعوة أخرى سابعة نسيتها: حلذاءقال خالد ا: وزاد
: قـال . أخربنا ابن جريج عن العالء بن يعقوب      . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 921 (- 9

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخربين أيب أنه مسع أبا هريرة يقول
  ".فذلك حني يتبع بصره نفسه"قال . بلى: قالوا" خص بصره ؟أمل تروا اإلنسان إذا مات ش "

  .عن العالء، ذا اإلسناد) يعين الدراوردي(حدثنا عبدالعزيز . وحدثناه قتيبة بن سعيد) 921 (
 قال  .كلهم عن ابن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وإسحاق بن إبراهيم          ) 922 (- 10

  : قالت أم سلمة: قال. حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح، عن أبيه، عن عبيد بن عمري. ابن منري
. فكنت قد يأت للبكاء عليه    . ألبكينه بكاء يتحدث عنه   . غريب ويف أرض غربة   :  ملا مات أبو سلمة قلت    

أتريـدين أن   : "ه وسلم وقال  فاستقبلها رسول اهللا صلى اهللا علي     . إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدين       
  .فكففت عن البكاء فلم أبك. مرتني" تدخلي الشيطان بيتا أخرجه اهللا منه ؟

عن عاصم األحـول، عـن أيب       ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 923 (- 11
  : قال. عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد

        ....باب يف شخوص بصر امليت يتبع نفسهباب يف شخوص بصر امليت يتبع نفسهباب يف شخوص بصر امليت يتبع نفسهباب يف شخوص بصر امليت يتبع نفسه) ) ) ) 5 ( ( ( (

        ....باب البكاء على امليتباب البكاء على امليتباب البكاء على امليتباب البكاء على امليت) ) ) ) 6 ( ( ( (
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وختربه أن صبيا هلا، أو ابنا هلـا، يف         . إليه إحدى بناته تدعوه   فأرسلت  .  كنا عند النيب صلى اهللا عله وسلم      
. وكل شيء عنده بأجل مسمى    . إن هللا ما أخذ وله ما أعطى      : فأخربها. ارجع إليها : "فقال للرسول . املوت

  ".إا قد أقسمت لتأتينها"فعاد الرسول فقال " فمرها فلتصرب ولتحتسب
فرفع إليـه   . وانطلقت معهم .  معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل       وقام. قال فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم      
. هذه رمحة "قال  ! ما هذا ؟ يا رسول اهللا       : فقال له سعد  . ففاضت عيناه . الصيب ونفسه تقعقع كأا يف شنة     

  ".وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء. جعلها اهللا يف قلوب عباده
حدثنا أبـو   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . نا ابن فضيل  وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري، حدث      ) 923 (

  .غري أن حديث محاد أمت وأطول. مجيعا عن عاصم األحول، ذا اإلسناد. معاوية
أخربنا عبداهللا بـن    : قاال. حدثنا يونس بن عبداألعلى الصديف وعمرو بن سواد العامري        ) 924 (- 12
  : قال. رث األنصاري، عن عبداهللا بن عمرأخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن احلا. وهب

فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوده مع عبدالرمحن بن عـوف             .  اشتكى سعد بن عبادة شكوى له     
. ال: قالوا" أقد قضى ؟    " فقال  . فلما دخل عليه وجده يف غشية     . وسعد بن أيب وقاص وعبداهللا بن مسعود      

فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . هللا عليه وسلم  فبكى رسول اهللا صلى ا    ! يا رسول اهللا    
وأشار إىل  (أال تسمعون ؟ إن اهللا ال يعذب بدمع العني، وال  حبزن القلب، ولكن يعذب ذا                 " فقال  . بكوا

  ".أو يرحم) لسانه
) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   . بن جهضم حدثنا حممد   . وحدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 925 (- 13

  : عن سعيد بن احلارث بن املعلى، عن عبداهللا بن عمر ؛ أنه قال) يعين ابن غزية(عن عمارة 
. مث أدبر األنصاري  . إذ جاءه رجل من األنصار فسلم عليه      .  كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فقـال  . صاحل: فقال" كيف أخي سعد بن عبادة ؟       ! أخا األنصار   يا  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ما علينا نعال وال     . وحنن بضعة عشر  . فقام وقمنا معه  " من يعوده منكم ؟   : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
حىت دنا رسول . فاستأخر قومه من حوله. منشي يف تلك السباخ حىت جئناه. خفاف وال  قالنس وال  قمص    

  . عليه وسلم وأصحابه الذين معهاهللا صلى اهللا

        ....باب يف عيادة املرضىباب يف عيادة املرضىباب يف عيادة املرضىباب يف عيادة املرضى) ) ) ) 7 ( ( ( (
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: قال. حدثنا شعبة عن ثابت   ) يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 926 (- 14
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنس بن مالك يقول

  ".الصرب عند الصدمة األوىل "
أخربنا شعبة عن ثابت البناين، عن أنس بن      . حدثنا عثمان بن عمر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 926 (- 15

  مالك ؛
". اتقـي اهللا واصـربي    " فقال هلا   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صيب هلا             

. فأخذها مثل املـوت   . لى اهللا عليه وسلم   إنه رسول اهللا ص   : فلما ذهب، قيل هلا   ! وما تبايل مبصيبيت    : فقالت
" إمنا الصرب عند أول صـدمة     "فقال  . مل أعرفك ! يا رسول اهللا    : فقالت. فلم جتد على بابه بوابني    . فأتت بابه 

  ".عند أول الصدمة: "أو قال
ح  وحدثنا عقبة بن مكـرم       ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثناه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 926 (

قالوا مجيعـا  . حدثنا عبدالصمد . ح وحدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي     . حدثنا عبدامللك بن عمرو   . يالعم :
مر النيب صـلى اهللا   : ويف حديث عبدالصمد  . حنو حديث عثمان بن عمر، بقصته     . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   

  .عليه وسلم بامرأة عند قرب
: قال أبو بكر  . مجيعا عن ابن بشري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 927 (- 16

  حدثنا نافع عن عبداهللا ؛: حدثنا حممد بن بشر العبدي عن عبيداهللا بن عمر قال
إن "أمل تعلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال            ! مهال يا بنية    : فقال.  أن حفصة بكت على عمر    

  ".ت يعذب  ببكاء أهله عليه ؟املي
مسعت قتادة حيدث عـن     : حدثنا شعبة قال  . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 927 (- 17

  :سعيد بن املسيب، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه  "

        ....باب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىلباب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىلباب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىلباب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىل) ) ) ) 8 ( ( ( (

        ....باب امليت يعذب ببكاء أهله عليهباب امليت يعذب ببكاء أهله عليهباب امليت يعذب ببكاء أهله عليهباب امليت يعذب ببكاء أهله عليه) ) ) ) 9 ( ( ( (
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 عدي عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن ابن            حدثنا ابن أيب  . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 927(
  :عمر، عن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه  "
حدثنا علي بن مسهر عن األعمش، عن أيب صاحل، عن          . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 927 (- 18

  : ابن عمر ؛ قال
إن "أما علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           : فلما أفاق قال  . فصيح عليه .  ملا طعن عمر أغمي عليه    
  ؟" امليت ليعذب ببكاء احلي

  : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن أيب بردة، عن أبيه ؛ قال. حدثين علي بن حجر) 927 (- 19
مت أن رسول اهللا صـلى  أما عل! يا صهيب : فقال له عمر! وا أخاه :  ملا أصيب عمر، جعل صهيب يقول   

  .؟" إن امليت ليعذب ببكاء احلي"اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا شعيب بن صفوان أبو حيىي عن عبدامللك بن عمري عن أيب            . وحدثين علي بن حجر   ) 927 (- 20

  : بردة بن أيب موسى، عن أيب موسى ؛ قال
عالم تبكـي ؟    : فقال عمر . ه يبكي فقام حبيال . حىت دخل على عمر   .  ملا أصيب عمر أقبل صهيب من مرتله      

لقد علمت أن رسول اهللا صـلى       ! واهللا  : قال! لعليك أبكي يا أمري املؤمنني      ! إي  واهللا    : أعلى تبكي ؟ قال   
كانـت عائـشة    : فقال. فذكرت ذلك ملوسى بن طلحة    : قال". من يبكى عليه يعذب   "اهللا عليه وسلم قال     

  .إمنا كان أولئك اليهود: تقول
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس        . حدثنا عفان بن مسلم   . وحدثين عمرو الناقد  )  927 (- 21

  ؛
أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه       ! يا حفصة   : فقال.  أن عمر بن اخلطاب، ملا طعن، عولت عليه حفصة        

ـ  " أما علمت   ! يا صهيب   : فقال عمر . ؟ وعول عليه صهيب   " املعول عليه يعذب  " وسلم يقول    ول أن املع
  ؟" عليه يعذب

. حدثنا أيوب عن عبداهللا بن أيب مليكـة       . حدثنا إمساعيل بن علية   . حدثنا داود بن رشيد   ) 928 (- 22
  : قال

فجـاء  . وعنده عمرو بن عثمان   . وحنن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان      .  كنت جالسا إىل جنب ابن عمر     
فإذا صـوت   . فكنت بينهما . ىت جلس إىل جنيب   فجاء ح . فأراه أخربه مبكان ابن عمر    . ابن عباس يقوده قائد   
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مسعت رسول اهللا صـلى اهللا  عليـه         ): كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم      (فقال ابن عمر    . من الدار 
  .فأرسلها عبداهللا مرسلة: قال" إن امليت ليعذب ببكاء أهله"وسلم يقول 

  : فقال ابن عباس) 927 (
: فقـال يل  . حىت إذا كان بالبيداء، إذا هو برجل نازل يف شـجرة          .  كنا مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب      

إنك أمرتين أن أعلم لك من      : فقلت. فرجعت إليه . فذهبت فإذا هو صهيب   . اذهب فاعلم يل من ذاك الرجل     
: ورمبا قال أيوب  . (وإن كان معه أهله   : قال. إن معه أهله  : فقلت. مره فليلحق بنا  : قال. وإنه صهيب . ذلك

! واصـاحباه  ! وأخـاه  : فجاء صهيب يقول  . فلما قدمنا مل يلبث أمري املؤمنني أن أصيب       ). نامره فليلحق ب  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ) أومل تعلم أومل تسمع   : أو قال : قال أيوب (أمل تعلم، أو مل تسمع      : فقال عمر 

  .ببعض: أما عمر فقالو. فأما عبداهللا فأرسلها مرسلة: قال". إن امليت ليعذب ببعض بكاء أهله"وسلم قال 
ما قـال رسـول اهللا   ! واهللا . ال: فقالت. فحدثتها مبا قال ابن عمر. فقمت فدخلت علي عائشة ) 929 (

إن الكافر يزيده اهللا ببكاء أهله عـذابا       "ولكنه قال   ". إن امليت يعذب ببكاء أحد    : "صلى اهللا عليه وسلم قط    
  ".ىوال  تزر وازرة وزر أخر. وإن اهللا هلو أضحك وأبكى

إنكم : ملا بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت       : حدثين القاسم بن حممد قال    : قال ابن أيب مليكة   : قال أيوب 
  .ولكن السمع خيطئ. لتحدثوين عن غري كاذبني وال  مكذبين

. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق : قال ابن رافع  . حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 928 (- 23
  :قال. اهللا بن أيب مليكةأخربين عبد

وإن : قـال . فحضرها ابن عمر وابن عباس    : قال. فجئنا لنشهدها : قال.  توفيت ابنة لعثمان بن عفان مبكة     
فقال عبداهللا بن عمر لعمرو بـن  . جلست إىل أحدمها مث جاء اآلخرى فجلس إىل جنيب    : قال. جلالس بينهما 

إن امليـت ليعـذب     "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        أال تنهى عن البكاء ؟ فإن رس      : عثمان، وهو مواجهه  
  ".ببكاء أهله عليه

  : فقال ابن عباس) 927(
حىت إذا كنا بالبيداء إذا هـو       . صدرت مع عمر من مكة    : مث حدث فقال  .  قد كان عمر يقول بعض ذلك     

. تـه فأخرب: قال. إذهب فانظر من هؤالء الركب ؟ فنظرت فإذا هو صهيب         : فقال. بركب حتت ظل شجرة   
فلما أن أصيب عمر، دخـل      . ارحتل فاحلق أمري املؤمنني   : فقلت. فرجعت إىل صهيب  : قال. ادعه يل : فقال
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أتبكي علي ؟ وقد قال رسول اهللا صلى        ! يا صهيب   : فقال عمر ! واصاحباه  ! وا أخاه   : صهيب يبكي يقول  
  ".إن امليت يعذب ببعض بكاء أهله عليه"اهللا عليه وسلم 

  : سفقال ابن عبا) 929(
ما حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه       ! ال واهللا   . يرحم اهللا عمر  : فقالت.  فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة     

: قـال ". إن اهللا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليـه        "ولكن قال   " إن اهللا يعذب املؤمن ببكاء أحد     : "وسلم
وقال ابن  : قال]. 18اآلية  / طرفا /35. [}وال تزر وازرة وزر آخرى    {: حسبكم القرآن : وقالت عائشة 

  .فواهللا ما قال ابن عمر من شيء: قال ابن أيب مليكة. واهللا أضحك وأبكى: عباس عند ذلك
  : قال عمرو عن ابن أيب مليكة. حدثنا سفيان. وحدثنا عبدالرمحن بن بشر) 929 (

ن النيب صلى اهللا عليه     ومل ينص رفع احلديث عن عمر ع      . وساق احلديث .  كنا يف جنازة أم أبان بنت عثمان      
  .وحديثهما أمت من حديث عمرو. وسلم، كما نصه أيوب وابن جريج

حدثين عمر بن حممد ؛ أن ساملا حدثه        . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 930 (- 24
  :عن عبداهللا بن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إن امليت يعذب ببكاء احلي "
حدثنا محاد بن   : قال خلف . مجيعا عن محاد  . وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراين      ) 931 (- 25

  :قال. زيد عن هشام بن عروة، عن أبيه
مسع شـيئا   . رحم اهللا أبا عبدالرمحن   : فقالت. امليت يعذب ببكاء أهله عليه    :  ذكر عند عائشة قول ابن عمر     

أنـتم  "فقـال  . وهم يبكون عليه.  اهللا عليه وسلم جنازة يهوديإمنا مرت على رسول اهللا صلى   . فلم حيفظه 
  ".وإنه ليعذب. تبكون
ذكر عند عائشة ؛ أن ابن      : حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، قال       . حدثنا أبو كريب  ) 932 (- 26

  : عمر يرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنـه  "إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          . لوه: فقالت". إن امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله عليه        "

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وذاك مثل قوله  ". وإن أهله ليبكون عليه اآلن    . ليعذب خبطيئته أو بذنبه   
وقـد  " إم ليسمعون ما أقـول    : "فقال هلم ما قال   . وفيه قتلى بدر من املشركني    . قام على القليب يوم بدر    

/ النمل /27. [}إنك ال تسمع املوتى   {: مث قرأت " إم ليعلمون أن ماكنت أقول هلم حق      : "إمنا قال . وهل
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حني تبوؤا مقاعدهم من    : يقول]. 22اآلية  / فاطر /35. [}وما أنت مبسمع من يف القبور     {]. 80اآلية  
  .النار
 مبعىن حديث   .حدثنا هشام بن عروة، ذا اإلسناد     . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 932 (

  .وحديث أيب أسامة أمت. أيب أسامة
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن عبداهللا بن أيب بكر، عـن                  ) 932 (- 27

  : أبيه، عن عمرة بنت عبدالرمحن ؛ أا أخربته ؛ أا مسعت عائشة، وذكر هلا أن عبداهللا بن عمر يقول
ولكنه نـسى أو    . أما أنه مل يكذب   . يغفر اهللا أليب عبدالرمحن   : فقالت عائشة .  إن امليت ليعذب ببكاء احلي    

وإـا  . إم ليبكون عليهـا   "فقال  . إمنا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على يهودية يبكى عليها           . أخطأ
  ".لتعذب يف قربها

حممد بن قيس، عن    حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي و       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 933 (- 28
  : قال. علي بن ربيعة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : فقال املغرية بن شعبة   .  أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب       
  ".من نيح عليه فإنه يعذب، مبا نيح عليه، يوم القيامة"يقول 

 األسدي عن علـي     أخربنا حممد بن قيس   . حدثنا علي بن مسهر   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 933(
  .بن ربيعة األسدي، عن املغرية بن شعبة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله

حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بـن         ). يعين الفزاري (حدثنا مروان   . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 933(

  .ربيعة، عن املغرية بن شعبة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
ح وحدثين إسحاق بـن     . حدثنا أبان بن يزيد   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 934 (- 29

حدثنا حيىي ؛ أن زيدا حدثه ؛ أن أبا سالم حدثه ؛            . حدثنا أبان . أخربنا حبان بن هالل   ) واللفظ له (منصور  
  :الأن أبا مالك األشعري حدثه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

        ....د يف النياحةد يف النياحةد يف النياحةد يف النياحةباب التشديباب التشديباب التشديباب التشدي) ) ) ) 10 ( ( ( (
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الفخر يف األحساب، والطعن يف األنـساب، واالستـسقاء         : أربع يف أميت من أمر اجلاهلية، ال يتركون        "
النائة إذا مل تتب قبل موا، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع              : " وقال". بالنجوم، والنياحة   

  ".من جرب
مسعت حيـىي بـن     :  قال. حدثنا عبدالوهاب : املثىنقال  . وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر     ) 935 (- 30

  : أخربتين عمرة؛ أا مسعت عائشة تقول: سعيد يقول
 ملا جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل ابن احلارثة وجعفر بن أيب طالب وعبداهللا بن رواحة، جلـس                    

فأتاه رجل  ) شق الباب (الباب  وأنا أنظر من صائر     : قالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرف فيه احلزن        
فأتاه فذكر أن مل    . فذهب. فأمره أن يذهب فينهاهن   . وذكر بكائهن . إن نساء جعفر  ! يا رسول اهللا    : فقال
قالت فزعمت ! لقد غلبنا يا رسول اهللا ! واهللا : مث أتاه فقال. فذهب. فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن   . يطعنه

أرغم : فقلت: قالت عائشة   ". اذهب فاحث يف أفواههن من التراب     " قال   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
وما تركت رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . ما تفعل ما أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! واهللا  . اهللا أنفك 

  .وسلم من العناء
 أخربنا عبداهللا بـن     .ح وحدثين أبو الطاهر   . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 935 (

ح وحدثين أمحد بـن إبـراهيم الـدورقي حـدثنا           . أخربنا عبداهللا ابن وهب عن معاوية بن صاحل       . وهب
ويف حـديث   . كلهم عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد، حنوه       ) يعين ابن مسلم  (حدثنا عبدالعزيز   . عبدالصمد
  .وما تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العي: عبدالعزيز
  : قالت. حدثنا أيوب عن حممد، عن أم عطية. حدثنا محاد. حدثين أبو الربيع الزهراين) 936 (- 31

أم سـليم،   : إال مخس . فما وفت منا امرأة   .  أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع البيعة، أال ننوح           
  .وأم العالء، وابنة أيب سربة امرأة معاذ، أو ابنة أيب سربة وامرأة معاذ

  : قالت. حدثنا هشام عن حفصة، عن أم عطية. أخربنا أسباط. حدثنا إسحاق بن إبراهيم) 936 (- 32
  .منهن أم سليم. فما وفت منا غري مخس.  أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيعة، أال تنحن

. يعا عن أيب معاويةمج. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم    ) 936 (- 33
  : قالت. حدثنا عاصم عن حفصة، عن أم عطية. حدثنا حممد بن حازم: قال زهري
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/ املمتحنـة  /60[} يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال  يعصينك يف معروف   {:  ملا نزلت هذه اآلية   
م كـانوا أسـعدوين يف      فإ. إال آل فالن  ! يا رسول اهللا    : قالت فقلت . كان منه النياحة  : قالت] 12اآلية  

  ".إال آل فالن"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ال بد يل من أن أسعدهم. اجلاهلية
قالت أم  : قال. أخربنا أيوب عن حممد بن سريين     . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 938 (- 34
  : عطية

  .ع اجلنائز، ومل يعزم علينا كنا ننهى عن اتبا
أخربنـا  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 938 (- 35

  : قالت. كالمها عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية. عيسى بن يونس

  . ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا
. أخربنا يزيد بن زريع عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أم عطية.  حيىي بن حيىي  وحدثنا) 939 (- 36
  : قالت

اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من ذلـك         "فقال  .  دخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن نغسل ابنته         
فلمـا فرغنـا   " فآذنىنواجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت    . إن رأينت ذلك، مباء وسدر    

  ".أشعرا إياه"فقال . فألقى إلينا حقوه. آذناه
أخربنا يزيد بن زريع عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن حفصة            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 939 (- 37

  :قالت. بنت سريين، عن أم عطية
  . مشطناها ثالثة قرون

. نا أبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد      ح وحدث . وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 939 (- 38
. كلهم عن أيوب، عن حممد، عن أم عطيـة        . حدثنا ابن علية  . ح وحدثنا حيىي بن أيوب    . حدثنا محاد : قاال

  : قالت

        ....باب ي النساء عن اتباع اجلنائزباب ي النساء عن اتباع اجلنائزباب ي النساء عن اتباع اجلنائزباب ي النساء عن اتباع اجلنائز) ) ) ) 11 ( ( ( (

        ....باب يف غسل امليتباب يف غسل امليتباب يف غسل امليتباب يف غسل امليت) ) ) ) 12 ( ( ( (
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أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه      : ويف حديث ابن علية قالت    .  توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم       
دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني توفيـت         :  ويف حديث مالك قالت    .وسلم وحنن نغسل ابنته   

  .مبثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب، عن حممد، عن أم عطية. ابنته
غري أنه  . حدثنا محاد عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، بنحوه         . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 939 (- 39
  : قال
وجعلنا رأسـها   : فقالت حفصة عن أم عطية    ". ر من ذلك، إن رأينت ذلك     أو أكث . ثالثا أو مخسا أو سبعا     "

  .ثالثة قرون
  : عن أم عطية، قالت: قال وقالت حفصة. وأخربنا أيوب. حدثنا ابن علية. وحدثين حيىي بن أيوب) 939(

  .مشطناها ثالثة قرون: وقالت أم عطية: قال. ثالثا أو مخسا أو سبعا.  اغسلنها وترا
حدثنا حممد  : قال عمرو . مجيعا عن أيب معاوية   . ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       حد) 939 (- 40

  : قالت. حدثنا عاصم األحوال عن حفصة بنت سريين، عن أم عطية. بن خازم أبو معاوية
 ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قـال لنـا                      

أو شـيئا مـن   . واجعلن يف اخلامسة كافورا  . ثالثا أو مخسا  . اغسلنها وترا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم       رسول
  ".أشعرا إياه: "فأعطانا حقوه وقال. فأعلمناه: قالت". فإذا غسلتنها فأعلمنىن. كافور
ـ       . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 939 (- 41 ت أخربنا هشام بن حسان عن حفصة بن

  : قالت. سريين، عن أم عطية
مخسا أو أكثـر مـن      . اغسلنها وترا "فقال  .  أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نغسل إحدى بناته          

  .قرنيها وناصيتها. فضفرنا شعرها ثالثة أثالث: قالت: وقال يف احلديث. بنحو حديث أيوب وعاصم" ذلك
م عن خالد، عن حفصة بنت سريين، عن أم عطية ؛ أن            أخربنا هشي . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 939 (- 42

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
  ".ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها" حيث أمرها أن تغسل ابنته قال هلا 

قال أبـو   . كلهم عن ابن علية   . حدثنا حيىي بن أيوب وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد          ) 939 (- 43
بن علية عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  حدثنا امساعيل   : بكر

  : هلن يف غسل ابنته
  ".ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها "
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وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب                 ) 940 (- 44
عن األعمش، عن شقيق، عن خباب      ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي ) (فظ ليحىي والل(

  : قال. بن األرت
فمنا من  . فوجب أجرنا على اهللا   . نبتغي وجه اهللا  .  هاجرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبيل اهللا          

. فلم يوجد له شيء يكفن فيه إال منرة       .  أحد قتل يوم . منهم مصعب بن عمري   . مضى مل يأكل من أجره شيئا     
فقال رسـول اهللا    . وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه     . فكنا، إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجاله      

ومنا من أينعت له مثرتـه، فهـو        " واجعلوا على رجليه اإلذخر   . ضعوها مما يلي رأسه   "صلى اهللا عليه وسلم     
  .يهدا

أخربنا عيـسى بـن     . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . يب شيبة حدثنا جرير   وحدثنا عثمان بن أ   ) 940 (
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن      . أخربنا على بن مسهر   . ح وحدثنا منجاب بن احلارث التميمي     . يونس

  .مجيعا عن ابن عيينة، عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. أيب عمر
. أخربنا: قال حيىي) (واللفظ ليحىي(يب شيبة وأبو كريب حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أ ) 941 (- 45

  : قالت. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) حدثنا أبو معاوية: وقال اآلخران
ليس فيها قمـيص وال      .  كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالث أثواب بيض سحولية، من كرسف             

وكفـن يف ثالثـة     . فتركت احللة . ، أا اشتريت له ليكفن فيها     أما احللة فإمنا شبه على الناس فيها      . عمامة
لـو  : مث قـال  . ألحبسنها حىت أكفن فيها نفسي    : فقال. فأخذها عبداهللا بن أيب بكر    . أثواب بيض سحولية  

  .فباعها وتصدق بثمنها. رضيها اهللا عز وجل لنبيه لكفنه فيها
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،      . سهرأخربنا علي بن م   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 941 (- 46

  : قالت. عن عائشة
وكفـن يف   . مث نزعت عنه  .  أدرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حلة مينيه كانت لعبداهللا بن أيب بكر              

مل : مث قـال  . أكفن فيها : فرفع عبداهللا احللة فقال   . ليس فيها عمامة وال  قميص     . ثالثة أثواب سحول ميانية   
  .فتصدق ا! ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكفن فيها يكفن فيها رسو

        ....باب يف كفن امليتباب يف كفن امليتباب يف كفن امليتباب يف كفن امليت) ) ) ) 13 ( ( ( (
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. حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيـع          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 941 (
وليس يف حديثهم قصة  . كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . أخربنا عبدالعزيز بن حممد   . ح وحدثناه حيىي بن حيىي    

  .عبداهللا بن أيب بكر
حدثنا عبدالعزيز عن يزيد، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سـلمة ؛  . وحدثين ابن أيب عمر  ) 941 (- 47

  : أنه قال
يف كم كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ؟           : فقلت هلا .  سألت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .يف ثالثة أثواب سحولية: فقالت
        ....باب تسجية امليتباب تسجية امليتباب تسجية امليتباب تسجية امليت)  )  )  )  14 ( ( ( (

: وقال اآلخران. أخربين: قال عبد(وحدثنا زهري بن حرب وحسن احللواين وعبد بن محيد     ) 942 (- 48
حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شـهاب ؛ أن أبـا سـلمة بـن                ). حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد      

  : عبدالرمحن أخربه ؛ أن عائشة أم املؤمنني قالت
  .ب حربة سجي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مات بثو

ح . أخربنـا معمـر   : قال. أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 942 (

  .أخربنا شعيب عن الزهري، ذا اإلسناد، سواء. أخربنا أبو اليمان. وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي
قال ابن : قال. حدثنا حجاج بن حممد: قاال. اهللا وحجاج بن الشاعرحدثنا هارون بن عبد ) 943 (- 49

  أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا حيدث ؛: جريج
وقـرب  . فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن يف كفن غري طائل         .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب يوما       

. إال أن يضطر إنسان إىل ذلك     . ل بالليل حىت يصلى عليه    فزجر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقرب الرج        . ليال
  ".إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

        ....باب يف حتسني كفن امليتباب يف حتسني كفن امليتباب يف حتسني كفن امليتباب يف حتسني كفن امليت) ) ) ) 15 ( ( ( (
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حدثنا : قال أبو بكر  . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 944 (- 50
  :ري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسفيان بن عيينة عن الزه

وإن تكن غري ذلك، فشر تضعونه عن       . تقدموا عليه ) لعله قال . (فإن تك صاحلة فخري   . أسرعوا باجلنازة  "
  ".رقابكم

ح وحدثنا حيىي بـن     . أخربنا معمر . مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 944(
كالمها عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة،        . حدثنا حممد بن أيب حفصة    . حدثنا روح بن عبادة   . يبحب

  .ال أعلمه إال رفع احلديث: غري أن يف حديث معمر قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ل وقا. حدثنا: قال هارون (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي وهارون بن سعيد األيلي           ) 944 (- 51

حدثين أبو أمامة بن سـهل بـن        : قال. أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      ). أخربنا ابن وهب  : اآلخران
  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حنيف عن أيب هريرة، قال

وإن كانت غري ذلك كان شـرا تـضعونه عـن     . فإن كانت صاحلة قربتموها إىل اخلري     . أسرعوا باجلنازة  "

  ".رقابكم
) واللفظ هلارون وحرملـة   (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي وهارون بن سعيد األيلي           ) 945 (- 52

حـدثين  : قـال . أخربين يونس عن ابن شـهاب     ). أخربنا ابن وهب  : وقال اآلخران . حدثنا: قال هارون (
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة قالعبدالرمحن بن هرمز األعرج ؛ أنا أبا هرير

وما القرياطان ؟   : قيل  " ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان       . من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط        "
  ".مثل اجلبلني العظيمني"قال 

عمـر  وكان ابن   : قال سامل بن عبداهللا بن عمر     : قال ابن شهاب  : وزاد اآلخران . انتهى حديث أيب الطاهر   
  .لقد ضيعنا قراريط كثرية: فلما بلغه حديث أيب هريرة قال. يصلي عليها مث ينصرف

ح وحدثنا ابن رافع وعبـد بـن محيـد عـن            . حدثنا عبداألعلى . حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 945(
ـ             . عبدالرزاق ه كالمها عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا علي

        ....باب اإلسراع باجلنازةباب اإلسراع باجلنازةباب اإلسراع باجلنازةباب اإلسراع باجلنازة) ) ) ) 16 ( ( ( (

        ....باب فضل الصالة على اجلنازة واتباعهاباب فضل الصالة على اجلنازة واتباعهاباب فضل الصالة على اجلنازة واتباعهاباب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها) ) ) ) 17((((    
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ويف حديث  . حىت يفرغ منها  : ويف حديث عبداألعلى  . ومل يذكرا ما بعده   . اجلبلني العظيمني : وسلم إىل قوله  
  .حىت توضع يف اللحد: عبدالرزاق

حدثين عقيل بن خالد عن ابن : قال. حدثين أيب عن جدي. وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث ) 945(
  :وقال. مبثل حديث معمر. ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحدثين رجال عن أيب هريرة: شهاب ؛ أنه قال

  ".ومن اتبعها حىت تدفن "
حدثين سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة،       . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 945 (- 53

  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أصغرمها : " وما القرياطان ؟ قال   : قيل". رياطان  فإن تبعها فله ق   . من صلى على جنازة ومل يتبعها فله قرياط        "

  ".مثل أحد 
: قيل البن عمر  : حدثنا نافع قال  ). يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . حدثين شيبان بن فروخ   ) 945 (- 55

  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة يقول: إن أبا هريرة يقول
فبعـث إىل عائـشة فـسأهلا       . أكثر علينا أبو هريرة   : فقال ابن عمر  " جر  من تبع جنازة فله قرياط من األ       "

  .لقد فرطنا يف قراريط كثرية: فقال ابن عمر. فصدقت أبا هريرة
حدثين أبو صخر   . حدثين حيوة . حدثنا عبداهللا بن يزيد   . وحدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 945 (- 56

   داود بن عامر بن سعد بن أيب وقاص حدثه عن أبيه ؛عن يزيد بن عبداهللا بن قسيط ؛ أنه حدثه ؛ أن
أال تسمع ! يا عبداهللا بن عمر   : فقال. إذ طلع خباب صاحب املقصورة    .  أنه كان قاعدا عند عبداهللا بن عمر      

من خرج مع جنازة من بيتها وصـلى        "ما يقول أبو هريرة ؟ إنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول               
ومن صلى عليها مث رجع كان له       . كل قرياط مثل أحد   .  تدفن كان له قرياطان من أجر      مث تبعها حىت  . عليها

مث يرجع إليه فيخربه ما     . ؟ فأرسل ابن عمر خبابا إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة           " من األجر مثل أحد   
: قالت عائشة : فقال. حىت رجع إليه الرسول   . وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء املسجد يقلبها يف يده         . قالت

  .لقد فرطنا يف قراريط كثرية: مث قال. فضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض. صدق أبو هريرة
حدثين قتادة عـن    . حدثنا شعبة ). يعين ابن سعيد  . (حدثنا حيىي . وحدثنا حممد بن بشار   ) 946 (- 57

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أن        سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة اليعمري، عن ثوبان موىل              
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".القرياط مثل أحد. فإن شهد دفنها فله قرياطان. من صلى على جنازة فله قرياط  "
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حدثنا ابن أيب عدي . وحدثنا ابن املثىن: قال. حدثين أيب. حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثين ابن بشار  ) 946(
ويف . كلهم عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله     . حدثنا أبان . حدثنا عفان .  زهري بن حرب   ح وحدثين . عن سعيد 

  : حديث سعيد وهشام

  ".مثل أحد : "  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن القرياط ؟ فقال
م بن أيب مطيع، عن أيوب، عـن        أخربنا سال . حدثنا ابن املبارك  . حدثنا احلسن بن عيسى   ) 947 (- 58

  :أيب قالبة عن عبداهللا بن يزيد رضيع عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إال شفعوا فيه. كلهم يشفعون له. ما من ميت تصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة "

  .هللا عليه وسلمحدثين به أنس بن مالك عن النيب صلى ا: فقال. فحدثت به شعيب بن احلبحاب: قال
قـال  (حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي والوليد بن شجاع السكوين              ) 948 (- 59
أخربين أبو صخر عن شريك بن عبداهللا بن أيب منر، عـن            ). حدثنا ابن وهب  : قال اآلخران . حدثين: الوليد

  داهللا بن عباس ؛كريب موىل ابن عباس، عن عب
فخرجت فإذا ناس   : قال. انظر ما اجتمع له من الناس     ! يا كريب   : فقال.  أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان      

فإين مسعت رسول اهللا عليـه      . أخرجوه: قال. نعم: تقول هم أربعون ؟ قال    : فقال. فأخربته. قد اجتمعوا له  
ربعون رجال، ال يشركون باهللا شيئا إال شـفعهم  ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أ     "وسلم يقول   

  ".اهللا فيه
  .عن شريك ابن أيب منر، عن كريب، عن ابن عباس: ويف رواية ابن معروف

        ....باب من صلى عليه مائة شفعا فيهباب من صلى عليه مائة شفعا فيهباب من صلى عليه مائة شفعا فيهباب من صلى عليه مائة شفعا فيه) ) ) ) 18 ( ( ( (

        ....باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهباب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهباب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهباب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه) ) ) ) 19 ( ( ( (
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. وحدثنا حيىي بن أيوب وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعلي بن حجر السعدي               ) 949 (- 60
. أخربنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك       . حدثنا ابن علية  : قال) واللفظ ليحىي ( ابن علية    كلهم عن 

  :قال
ومر جبنازة فـأثىن    ". وجبت وجبت وجبت  "فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  مر جبنازة فأثىن عليها خريا    

مر ! فدى لك أيب وأمي     : مرقال ع ". وجبت وجبت وجبت  "فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عليها شرا 
وجبت وجبـت   : ومر جبنازة فأثىن عليها شرا فقلت     . وجبت وجبت وجبت  : جبنازة فأثىن عليها خريا فقلت    

ومن أثنيتم عليه شـرا  . من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة   "وجبت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ."أنتم شهداء اهللا يف األرض .  شهداء اهللا يف األرضأنتم. أنتم شهداء اهللا يف األرض. وجبت له النار

أخربنا جعفر  . ح وحدثين حيىي بن حيىي    ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 949 (
  : قال. كالمها عن ثابت، عن أنس. بن سليمان

غري أن حديث عبدالعزيز . ن أنس فذكر مبعىن حديث عبدالعزيز ع    .  مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم جبنازة       

  .أمت
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن حممد بـن عمـرو بـن                   ) 950 (- 61

  حلحلة، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أيب قتادة بن ربعي ؛ أنه كان حيدث ؛
ما ! يا رسول اهللا    : قالوا". مستريح ومستراح منه  "فقال  . م مر عليه جبنازة    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

والعبد الفاجر يستريح منـه العبـاد       . العبد املؤمن يستريح من نصب الدنيا     : "املستريح واملستراح منه فقال   
  ".والبالد والشجر والدواب

. أخربنا عبدالرزاق .  بن إبراهيم  ح وحدثنا إسحاق    . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثين حممد بن املثىن   ) 950(
مجيعا عن عبداهللا بن سعيد بن أيب هند، عن حممد بن عمرو، عن ابن لكعب بن مالك، عن أيب قتادة، عـن                      

  ".يستريح من أذى الدنيا ونصبها إىل رمحة اهللا: "ويف حديث حيىي ابن سعيد. النيب صلى اهللا عليه وسلم

        ....باب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتىباب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتىباب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتىباب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتى) ) ) ) 20 ( ( ( (

        ....باب ما جاء يف مستريح ومستراح منهباب ما جاء يف مستريح ومستراح منهباب ما جاء يف مستريح ومستراح منهباب ما جاء يف مستريح ومستراح منه) ) ) ) 21 ( ( ( (
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قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 951 (- 62
فخرج م إىل   . أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى للناس النجاشي يف اليوم الذي مات فيه                 

  .وكرب أربع تكبريات. املصلى
حدثين عقيـل بـن     : قال.  أيب عن جدي   حدثين. وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 951 (- 63

خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن ؛ أما حدثاه عن أيب هريرة ؛ أنـه                     
  : قال

استغفروا "فقال  . يف اليوم الذي مات فيه    .  نعى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النجاشي صاحب احلبشة          
  ".ألخيكم

 سعيد بن املسيب ؛ أن أبا هريرة حدثه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صف                  وحدثين: قال ابن شهاب  
  .فكرب عليه أربع تكبريات. فصلى. م باملصلى

وهو ابن إبراهيم بـن     (حدثنا يعقوب   : قالوا. وحدثين عمرو الناقد وحس احللواين وعبد بن محيد       ) 951(
  .، باإلسنادين مجيعاكرواية عقيل. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب). سعد
حـدثنا  : قال. حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 952 (- 64

  سعيد بن ميناء عن جابر بن عبداهللا ؛
  .فكرب عليه أربعا.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي

 بن سعيد عن ابن جريج، عن عطاء، عن جـابر بـن             حدثا حيىي . وحدثين حممد بن حامت   ) 952 (- 65
  : قال سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبداهللا ؛ قال

  .فقام فأمنا وصلى عليه" أصحمة. مات اليوم عبد هللا صاحل "
. حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا          . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 952 (- 66

. حدثنا أيوب عن أيب الزبري، عن جابر بن عبـداهللا         . حدثنا ابن علية  ). واللفظ له (أيوب  ح وحدثنا حيىي بن     
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .فقمنا فصفنا صفني: قال". فقوموا فصلوا عليه. إن أخاكم قد مات "

        ....باب يف التكبري على اجلنازةباب يف التكبري على اجلنازةباب يف التكبري على اجلنازةباب يف التكبري على اجلنازة) ) ) ) 22 ( ( ( (
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. ىي بن أيوب  ح وحدثنا حي  . حدثنا امساعيل : قاال. وحدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر      ) 953 (- 67
قـال رسـول اهللا     : حدثنا ابن علية عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني ؛ قال                

  :صلى اهللا عليه وسلم

  ".إن أخاكم"ويف رواية زهري . يعين النجاشي". فقوموا فصلوا عليه. إن أخا لكم قد مات "
حدثنا عبداهللا بن إدريـس عـن       : قاال.  الربيع وحممد بن عبداهللا بن منري      حدثنا حسن بن  ) 954 (- 68

  الشيباين، عن الشعيب ؛
  .فكرب عليه أربعا.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب بعد ما دفن

ويف . هذا لفظ حديث حسن   . الثقة، عبداهللا بن عباس   : من حدثك ذا ؟ قال    : فقلت للشعيب : قال الشيباين 
وكـرب  . وصفوا خلفه . فصلى عليه . انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قرب رطب         : واية ابن منري قال   ر

  .الثقة، من شهده، ابن عباس: من حدثك ؟ قال: قلت لعامر. أربعا
حـدثنا  : قـاال . ح وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامـل       . أخربنا هشيم . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 954 (

. حدثنا وكيع . ح وحدثين حممد بن حامت    . أخربنا جرير . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . ادعبدالواحد بن زي  
. حدثنا حممد بن جعفـر    . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا سفيان 

عليـه وسـلم،    كل هؤالء عن الشيباين، عن الشعيب، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا              . حدثنا شعبة : قال
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كرب عليه أربعا: وليس يف حديث أحد منهم. مبثله
مجيعا عن وهب بن جرير، عن شـعبة،        . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبداهللا      ) 954 (- 69

ـ . حدثنا حيىي بن الضريس   . ح وحدثين أبو غسان حممد بن عمرو الرازي       . عن إمساعيل بن أيب خالد     دثنا ح
يف , كالمها عن الشعيب، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم            . إبراهيم بن طهمان عن أيب حصني     

  .وكرب أربعا: ليس يف حديثهم. حنو حديث الشيباين. صالته على القرب
حدثنا شعبة عن حبيب بـن      . حدثنا غندر . وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي      ) 955 (- 70

  . ثابت، عن أنس ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على قربالشهيد، عن

        ....باب الصالة على القربباب الصالة على القربباب الصالة على القربباب الصالة على القرب) ) ) ) 23 ( ( ( (
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) واللفظ أليب كامل  (وحدثين أبو الربيع الزهراين وأبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري           ) 956 (- 71
  عن ثابت البناين، عن أيب رافع، عن أيب هريرة ؛) وهو ابن زيد(حدثنا محاد : قاال

) أو عنه(فسأل عنها   . ففقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      )  شابا أو( أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد       
  قال. مات: فقالوا

فـصلى  . فـدلوه " دلوين على  قربها: "فقال ). أوأمره(فكأم صغروا أمرها  : قال".  أفال كنتم آذنتموىن  " 
  ".صاليت عليهموإن اهللا عز وجل ينورها هلم ب. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها"مث قال . عليها
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 957 (- 72

  : قال. عن عمرو بن مرة، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى) عن شعبة: وقال أبو بكر(حدثنا شعبة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      : الفسألته فق . وإنه كرب على جنازة مخسا    .  كان زيد يكرب على جنائزنا أربعا     

  .وسلم يكربها
        ....باب القيام للجنازةباب القيام للجنازةباب القيام للجنازةباب القيام للجنازة) ) ) ) 24 ( ( ( (

قالوا حدثنا سفيان   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منري            ) 958 (- 73
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: قال. عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة

  ".ا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا، حىت ختلفكم أو توضعإذ "
ح . أخربنـا الليـث   . ح وحدثنا حممد بن رمـح     . حدثنا ليث . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 958 (- 74

ويف حديث يونس ؛    . مجيعا عن ابن شهاب، ذا اإلسناد     . أخربنا ابن وهب  أخربين يونس     . وحدثين حرملة 
. ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . وسلم يقول أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه        

  : أخربنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال
  ".إذا رأى  أحدكم اجلنازة، فإن مل يكن ماشيا معها، فليقم حىت ختلفه، أو توضع من قبل أن ختلفه "

مجيعـا  . حدثنا إمساعيل . ح وحدثين يعقوب بن إبراهيم    . حدثنا محاد . حدثين أبو كامل  و) 958 (- 75
حـدثنا ابـن أيب     . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا     . ح وحدثنا ابن املثىن   . عن أيوب 

فع، ـذا  كلهم عن نا. أخربنا ابن جريج. حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع    . عدي عن ابن عون   
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: غري أن حديث ابن جريج. اإلسناد، حنو حديث الليث بن سعد

  ".إذا رأى أحدكم اجلنازة فليقم حني يراها، حىت ختلفه إذا كان غري متبعها "
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حدثنا جرير عن سهيل  بن أيب صاحل، عن أبيـه، عـن أيب              . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 959 (- 76
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال.سعيد

  ".إذا اتبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع "
عن هشام  ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثين سريج بن يونس وعلي بن حجر      ) 959 (- 77

. بن أيب كثري  حدثين أيب عن حيىي     . حدثنا معاذ بن هشام   ) واللفظ له (ح وحدثنا حممد ابن املثىن      . الدستوائي
  :حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال
  ".فمن تبعها فال جيلس حىت توضع. إذا رأيتم اجلنازة فقوموا "

عن هشام  ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثين سريج بن يونس وعلي بن حجر      ) 960 (- 78
فقام هلا  . مرت جنازة : ئي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبيداهللا بن مقسم، عن جابر بن عبداهللا ؛ قال               الدستوا

  :فقال. إا يهودية! يا رسول اهللا : فقلنا. وقمنا معه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا. إن املوت فزع "

أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع      . أخربنا ابن جريج  . عبدالرزاقحدثنا  . وحدثين حممد بن رافع   ) 960 (- 79
  : جابرا يقول

  . قام النيب صلى اهللا عليه وسلم، جلنازة، مرت به، حىت توارت
أخربين أبو الزبري أيـضا ؛    : قال. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج    . وحدثين حممد بن رافع   ) 960 (- 80

  . عليه وسلم وأصحابه، جلنازة يهودي، حىت توارتقام النيب صلى اهللا: أنه مسع جابرا يقول
. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار. حدثنا غندر عن شعبة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 960 (- 81
  حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن ابن أيب ليلى ؛. حدثنا حممد بن جعفر: قاال

إا مـن أهـل     : فقيل هلما . فقاما. ت ما جنازة  فمر.  أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية        
أليـست  "فقال  . إنه يهودي : فقيل. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام          : فقاال. األرض
  ".نفسا

حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن األعمش، عن عمرو بـن            . وحدثنيه القاسم بن زكرياء   ) 960 (
  .كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمرت علينا جنازة: فقاال: وفيه. مرة، ذا اإلسناد
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) واللفظ لـه  (ح وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر        . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 962 (- 82
  : حدثنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ؛ أنه قال

مـا يقيمـك ؟     : فقال يل . وقد جلس ينتظر أن توضع اجلنازة     . آين نافع بن جبري، وحنن يف جنازة، قائما        ر
فإن مسعود بن احلكم حدثين عن      : فقال نافع . ملا حيدث أبو سعيد اخلدري    . أنتظر أن توضع اجلنازة   : فقلت

  .مث قعد. قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي بن أيب طالب ؛ أنه قال
قـال بـن   . مجيعا عن الثقفي. وحدثين حممد بن املثىن وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر     ) 962 (- 83
أخربين واقد بن عمرو بن سـعد بـن معـاذ           : قال. مسعت حيىي بن سعيد   : قال. حدثنا عبدالوهاب : املثىن

ي بن أيب طالـب     األنصاري ؛ أن نافع بن جبري أخربه ؛ أن مسعود بن احلكم األنصاري أخربه ؛ أنه مسع عل                 
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام مث قعد: يقول، يف شأن اجلنائز

  .وإمنا حدث بذلك ألن نافع بن جبري رأى واقد بن عمرو قام ،حىت وضعت اجلنازة
  .حدثنا ابن أيب زائدة عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد. وحدثنا أبو كريب) 962(

. حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر     .  حدثنا عبدالرمحن بن مهدي    .وحدثين زهري بن حرب   ) 962 (- 84
  : مسعت مسعود بن احلكم حيدث عن علي ؛ قال: قال

  .يعين يف اجلنازة. وقعد، فقعدنا.  رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام، فقمنا
عن شعبة،  ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن أيب بكر املقدمي وعبيداهللا بن سعيد        ) 962(

  .ذا اإلسناد
أخربين معاوية بن صاحل عن حبيـب       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 963 (- 85

  : مسعت عوف بن مالك يقول: مسعه يقول. بن عبيد، عن جبري بن نفري
اغفر له وارمحه   ! اللهم  "فحفظت من دعائه وهو يقول      . ازة صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جن        

ونقه من اخلطايا كمـا نقيـت       . ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والربد     . وأكرم نزله . وعافه واعف عنه  

        ....باب نسخ القيام للجنازةباب نسخ القيام للجنازةباب نسخ القيام للجنازةباب نسخ القيام للجنازة) ) ) ) 25 ( ( ( (

        ....باب الدعاء للميت يف الصالةباب الدعاء للميت يف الصالةباب الدعاء للميت يف الصالةباب الدعاء للميت يف الصالة) ) ) ) 26 ( ( ( (
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وأدخله . وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه       . وأبدله دارا خريا من داره    . الثوب األبيض من الدنس   
  .حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت: قال)". أو من عذاب النار(عذاب القرب اجلنة وأعذه من 

حدثه عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه            . وحدثين عبدالرمحن بن جبري   : قال) 963 (
  .وسلم، بنحو هذا احلديث أيضا

عاوية بن صاحل، باإلسنادين    حدثنا م . أخربنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 963(م  
  .مجيعا، حنو حديث ابن وهب

كالمها عن عيسى بن يونس عن      . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي، وإسحاق بن إبراهيم       ) 963 (- 86
حدثنا ابـن   : قاال) واللفظ أليب الطاهر  (ح وحدثين أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي         . أيب محزة احلمصي  

 عن أيب محزة بن سليم، عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيـه، عـن                 أخربين عمرو بن احلارث   . وهب
  : عوف بن مالك األشجعي ؛ قال

. واعف عنه وعافـه   . اغفر له وارمحه  ! اللهم  "يقول  ) وصلى على جنازة  ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم       
. ى الثوب األبيض من الدنس    ونقه من اخلطايا كما ينق    . واغسله مباء وثلج وبرد   . ووسع مدخله . وأكرم نزله 

  ".وقه فتنة القرب وعذاب النار. وزوجا خريا من زوجه. وأهال خريا من أهله. وأبدله دارا خريا من داره

  .لدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك امليت . فتمنيت أن لو كنت أنا امليت: قال عوف
: أخربنا عبدالوارث بن سعيد عن حسني بن ذكوان ؛ قال         . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 964 (- 87

  :حدثين عبداهللا بن بريدة عن مسرة بن جندب ؛ قال
فقام رسول اهللا صـلى  . ماتت وهي نفساء. وصلى على أم كعب   .  صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .اهللا عليه وسلم للصالة عليها وسطها
. ح وحدثين علي بن حجـر     . حدثنا ابن املبارك ويزيد بن هارون     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 964 (

  .أم كعب: ومل يذكروا. كلهم عن حسني، ذا اإلسناد. أخربنا ابن املبارك والفضل بن موسى
سني، عن  حدثنا بن أيب عدي عن ح     : قاال. وحدثنا عقبة بن املثىن وعقبة بن مكرم العمي       ) 964 (- 88

  :قال مسرة بن جندب: عبداهللا بن بريدة ؛ قال

        ....باب أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليهباب أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليهباب أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليهباب أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليه) ) ) ) 27 ( ( ( (
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فما مينعين من القول إال أن      . فكنت أحفظ عنه  .  لقد كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالما          
. وقد صليت وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة ماتت يف نفاسـها              . ههنا رجاال هم أسن مين    

حدثين عبداهللا بـن    : ويف رواية ابن املثىن قال    .  صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة وسطها       فقام عليها رسول اهللا   

  .فقام عليها للصالة وسطها: بريدة قال
وقـال  . حدثنا: قال أبو بكر  ) (واللفظ ليحىي (حدثين حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 965 (- 89

  :قال. عن مالك بن مغول، عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة) أخربنا وكيع: ىيحي
وحنن منـشي   . فركبه حني انصرف من جنازة ابن الدحداح      .  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بفرس معروري       

  .حوله
حـدثنا  . رحدثنا حممد بن جعف   : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 965 (

  :شعبة عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة ؛ قال
فجعـل  . فعقله رجل فركبه  . مث أيت بفرس عري   .  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابن الدحداح         

كم من  "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        : قال فقال رجل من القوم    . نسعى خلفه . وحنن نتبعه . يتوقص به 

  !".أليب الدحداح "أو قال شعبة !"  يف اجلنة البن الدحداح )أو مدىل(عذق معلق 
أخربنا عبداهللا بن جعفرر املسوري عن إمساعيل بن حممد بن سـعد،            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 966 (- 90

  عن عامر بن سعد بن أيب وقاص؛
كما صنع  . وانصبوا علي اللنب نصبا   . احلدوا يل حلدا  : فيه أن سعد بن أيب وقاص قال يف مرضه الذي هلك           

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

        ....باب ركوب املصلى على اجلنازة إذا انصرفباب ركوب املصلى على اجلنازة إذا انصرفباب ركوب املصلى على اجلنازة إذا انصرفباب ركوب املصلى على اجلنازة إذا انصرف) ) ) ) 28 ( ( ( (

        ....باب يف اللحد ونصب اللنب على امليتباب يف اللحد ونصب اللنب على امليتباب يف اللحد ونصب اللنب على امليتباب يف اللحد ونصب اللنب على امليت) ) ) ) 29 ( ( ( (
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. حدثنا غندر ووكيع  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا وكيع . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 967 (- 91
حدثنا أبو  . حدثنا شعبة . حدثنا حيىي بن سعيد   : قال) هواللفظ ل (ح وحدثنا حممد بن املثىن      . مجيعا عن شعبة  

  : مجرة عن ابن عباس ؛ قال
وأبو . أبو مجرة امسه نصر بن عمران     ) قال مسلم . ( جعل يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطيفة محراء          

  .ماتا بسرخس. التياح امسه يزيد بن محيد
ح . أخربين عمرو بـن احلـارث     . حدثنا ابن وهب  .  أبو الطاهر أمحد بن عمرو     وحدثين) 968 (- 92

أن أبـا   ) يف رواية أيب الطاهر   (حدثين عمرو بن احلارث     . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    
  :قال. ؛ أن مثامة بن شفي حدثه) ويف رواية هارون.  (علي اهلمذاين حدثه

مث . فأمر فضالة بن عبيد بقـربه فـسوي       . فتويف صاحب لنا  . برودس. لروم كنا مع فضالة بن عبيد بأرض ا      
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بتسويتها: قال
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب             ) 969 (- 93

  :قال.  عن أيب وائل، عن أيب اهلياج األسديعن سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت،) حدثنا وكيع: اآلخران
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ أن ال تدع متثاال                 :  قال يل علي بن أيب طالب     

  .وال  قربا مشرفا إال سويته. إال طمسته
حدثين حبيب، ذا   . حدثنا سفيان ) وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثنيه أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 969(

  .وال  صورة إال طمستها: وقال. اإلسناد
حدثتا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 970 (- 94

  :جابر ؛ قال

        ....باب جعل القطيفة يف القربباب جعل القطيفة يف القربباب جعل القطيفة يف القربباب جعل القطيفة يف القرب) ) ) ) 30 ( ( ( (

        ....باب األمر بتسوية القربباب األمر بتسوية القربباب األمر بتسوية القربباب األمر بتسوية القرب) ) ) ) 31((((

        ....باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليهباب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليهباب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليهباب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه) ) ) ) 32 ( ( ( (
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  .وأن يبىن عليه. عليهوأن يقعد .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب
. حدثنا عبدالرزاق. ح وحدثين حممد بن رافع  . حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 970(

  :أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: قال. مجيعا عن ابن جريج
  .مبثله.  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : أخربنا امساعيل بن علية عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر ؛ قال.وحدثنا حيىي بن حيىي) 970 (- 95
  . ى عن تقصيص القبور

        ....النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليهالنهي عن اجللوس على القرب والصالة عليهالنهي عن اجللوس على القرب والصالة عليهالنهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه) ) ) ) 33((((
قـال  : حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ قال          . وحدثين زهري بن حرب   ) 971 (- 96

كم على مجرة فتحرق ثيابه، فتخلص إىل جلده، خري له من           ألن جيلس أحد  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".أن جيلس على  قرب

حدثنا أبو . ح وحدثنيه عمرو الناقد). يعين الدراوردي(حدثنا عبدالعزيز  . وحدثناه قتيبة بن سعيد  ) 971(
  .كالمها عن سهيل، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا سفيان. أمحد الزبريي

حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عن بـسر بـن            . جر السعدي وحدثين علي بن ح   ) 972 (- 97
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيداهللا، عن واثلة، عن أيب مرثد الغنوي ؛ قال

  ".ال جتلسوا على القبور وال  تصلوا إليها "
 عن بسر بن    حدثنا ابن املبارك عن عبدالرمحن بن يزيد،      . وحدثنا حسن بن الربيع البجلي    ) 972 (- 98

مسعت رسول اهللا صلى : عبيداهللا، عن أيب إدريس اخلوالين، عن واثلة بن األسقع، عن أيب مرثد الغنوي ؛ قال              
  :اهللا عليه وسلم يقول

  ".وال  جتلسوا عليها. ال تصلوا إىل القبور "
قـال  )  (واللفظ إلسحاق(بن إبراهيم احلنظلي وحدثين علي بن حجر السعدي وإسحاق       ) 973 (- 99
عن عبدالواحد بن محزة، عن عباد بن عبداهللا بـن          ) أخربنا عبدالعزيز بن حممد   : وقال إسحاق . حدثنا: علي

  الزبري؛

        ....باب الصالة على اجلنازة يف املسجدباب الصالة على اجلنازة يف املسجدباب الصالة على اجلنازة يف املسجدباب الصالة على اجلنازة يف املسجد) ) ) ) 34 ( ( ( (
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. فأنكر الناس ذلـك عليهـا     . فتصلي عليه .  أن عائشة أمرت أن مير جبنازة سعد بن أيب وقاص يف املسجد           
ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سهيل بن البيـضاء إال يف               ! الناس  ما أسرع ما نسي     : فقالت
  .املسجد
حدثنا موسـى بـن عقبـة عـن         . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 973 (- 100

  حيدث عن عائشة؛. عبدالواحد، عن عباد بن عبداهللا بن الزبري
. النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ميـروا جبنازتـه يف املـسجد          أا ملا تويف سعد بن أيب وقاص، أرسل أزواج          

. أخرج به من باب اجلنائز الذي كان إىل املقاعد        . ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلني عليه      . فيصلني عليه 
مـا  : فقالـت . فبلغ ذلك عائشة  . ما كانت اجلنائز يدخل ا املسجد     : وقالوا. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك    

عابوا علينا أن مير جبنازة يف املسجد، وما صلى رسول اهللا صلى !  أن يعيبوا ما ال علم هلم به أسرع الناس إىل  
  .اهللا عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إال يف جوف املسجد

حـدثنا ابـن أيب     : قاال) واللفظ البن رافع  (وحدثين هارون بن عبداهللا وحممد بن رافع        ) 973 (- 101
عن أيب النضر، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن ؛ أن عائشة، ملا تويف             ) ابن عثمان يعين  (أخربنا الضحاك   . فديك

  :سعد بن أيب وقاص، قالت
واّهللا لقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : فقالت. فأنكر ذلك عليها  .  ادخلوا به املسجد حىت أصلي عليه     

  .أمه بيضاء.  وهو ابن البيضاءسهبل بن دعد): قال مسلم. (وسلم على ابين بيضاء يف املسجد، سهيل وأخيه
. أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي التيمي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد            ) 974 (- 102

عائشة ؛ أا عن عطاء بن يسار، عن ) وهو ابن أيب منر(عن شريك   ) حدثنا امساعيل بن جعفر   : وقال اآلخران 
خيرج من ) كلما كان ليلتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت

وإنـا، إن   . مؤجلون. وأتاكم ما توعدون غدا   . السالم عليكم دار قوم مؤمنني    "فيقول  . آخر الليل إىل البقيع   
  ").وأتاكم"ومل يقم قتيبة قوله " (رقداغفر ألهل بقيع الغ! اللهم . شاء اهللا،  بكم الحقون

أخربنا ابن جريج عن عبداهللا     . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 974 (- 103
  :بن كثري بن املطلب ؛ أنه مسع حممد بن قيس يقول

        ....باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلهاباب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلهاباب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلهاباب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها) ) ) ) 35 ( ( ( (
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حدثين من  ح و . بلى: قلنا! أال أحدثكم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعين          :  مسعت عائشة حتدث فقالت   
رجل من  (أخربين عبداهللا   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا حجاج بن حممد   : قال) واللفظ له (مسع حجاجا األعور    

قال، فظننا أنه   ! أال أحدثكم عين وعن أمي      : عن حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب ؛ أنه قال يوما           ) قريش
. بلى: قلنا! سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       أال أحدثكم عين وعن ر    : قالت عائشة : قال. يريد أمه اليت ولدته   

ملا كانت ليليت اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضـع رداءه، وخلـع                  : قالت: قال
فلم يلبث إال ريثما ظـن أن قـد         . نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع         

فجعلت درعي يف رأسـي،     . مث أجافه رويدا  . يدا، وفتح الباب فخرج   رقدت  فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رو      
مث رفع يديه ثـالث     . فأطال القيام . حىت جاء البقيع فقام   . مث انطلقت على إثره   . واختمرت، وتقنعت إزاري  

فليس . فسبقته فدخلت . فأحضر فأحضرت . فهرول فهرولت . فأسرع فأسرعت . مث احنرف فاحنرفت  . مرات
لتخربيين أو  "قال  . ال شيء : قلت: قالت!" حشيا رابية ! ما لك ؟ يا عائش      "فقال  . إال أن اضطجعت فدخل   

فأنت السواد الـذي    "قال  . فأخربته! بأيب أنت وأمي    ! يا رسول اهللا    : قلت: قالت" ليخربين اللطيف اخلبري  
ورسـوله  أظننت أن حييف اهللا عليك      "مث قال   . فلهدين يف صدري هلدة أوجعتين    . نعم: قلت" رأيت أمامي ؟  

. فأخفـاه منـك   . فناداين. فإن جربيل أتاين حني رأيت    "قال  . نعم. مهما يكتم الناس يعلمه اهللا    : قالت" ؟
فكرهـت أن   . وظننت أن قد رقـدت    . ومل يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك      . فأخفيته منك . فأجبته
: قلـت : قالت". مإن ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هل        : فقال. وخشيت أن تستوحشي  . أوقظك

السالم على أهل الديار من املؤمنني واملـسلمني ويـرحم اهللا           : قويل"قال  ! كيف أقول هلم ؟ يا رسول اهللا        
  ".وإنا، إن شاء اهللا، بكم لالحقون. املستقدمني منا واملستأخرين

دي عن  حدثنا حممد بن عبداهللا األس    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 975 (- 104
  :سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ؛ قال
): يف رواية أيب بكر(فكان قائلهم يقول    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر           

وإنا، إن شاء   . السالم عليكم أهل الديار، من املؤمنني واملسلمني      ): ويف رواية زهري  . (السالم على أهل الديار   
  .أسأل اهللا لنا ولكم العافية. اهللا، لالحقون



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-473 

حدثنا مروان بن معاوية عن     : قاال) واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن أيوب وحممد بن عباد        ) 976 (-105
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حازم، عن أيب هريرة ؛ قالعن أيب ) يعين ابن كيسان(يزيد 

  ".واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل. استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل "
حدثنا حممد بن عبيد عن يزيد بـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 976 (- 108

  : ؛ قالكيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة
اسـتأذنت ريب يف أن     : "فقـال . فبكى وأبكى من حوله   .  زار النيب صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم قرب أمه         

  ".فإا تذكر املوت. فزوروا القبور. واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل. أستغفر هلا فلم يؤذن يل
واللفـظ أليب   (ري، وحممد بن املثىن     حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبداهللا بن من          ) 977 (- 106

عن حمارب بن دثار، عـن      ) وهو ضرار بن مرة   (حدثنا حممد بن فضيل عن أيب سنان        : قالوا). بكر وابن منري  
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن بريدة، عن أبيه ؛ قال

. فأمسكوا مـا بـدا لكـم      ويتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث،       . يتكم عن زيارة القبور، فزوروها     "
  ".وال  تشربوا مسكرا. ويتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسقية كلها

  .عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه: قال ابن منري يف روايته
أخربنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي، عن حمارب بن دثار، عن ابن بريـدة،              . وحدثين حيىي بن حيىي   ) 977 (

حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) الشك من أيب خيثمة   (أراه عن أبيه    
قبيصة بن عقبة عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليـه                     

 معمر، عن عطاء    مجيعا عن عبدالرزاق، عن   . ح وحدثنا ابن أيب عمر وحممد بن رافع وعبد بن محيد          . وسلم
كلهم مبعىن حـديث أيب     . حدثين عبداهللا بن بريدة عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           : اخلراساين ؛ قال  

  .سنان
  :أخربنا زهري عن مساك، عن جابر بن مسرة ؛ قال. حدثنا عون بن سالم الكويف) 978 (- 107

  .فلم يصل عليه.  عليه وسلم برجل قتل نفسه مبشاقص أيت النيب صلى اهللا

        ....باب استئزان النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمهباب استئزان النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمهباب استئزان النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمهباب استئزان النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه) ) ) ) 36 ( ( ( (

        ....باب ترك الصالة على القاتل نفسهباب ترك الصالة على القاتل نفسهباب ترك الصالة على القاتل نفسهباب ترك الصالة على القاتل نفسه) ) ) ) 37 ( ( ( (
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        .... كتاب الزكاة كتاب الزكاة كتاب الزكاة كتاب الزكاة----    12
سألت عمرو بن حيىي    : قال. حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد      ) 979 (- 1

  :فأخربين عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. بن عمارة
وال  فيما دون مخس أواقي صدقة       . وال  فيما دون مخس ذود صدقة      . مخسة أوسق صدقة  ليس فيما دون     " 
."  
حدثنا عبداهللا بن   . ح وحدثين عمرو الناقد   . أخربنا الليث . وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 979 (- 2

  .كالمها عن حيىي بن سعيد، عن عمرو بن حيىي، ذا اإلسناد، مثله. إدريس
أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة عن       . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . بن رافع وحدثنا حممد   ) 979(

  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: أبيه، حيىي بن عمارة ؛ قال
مث . وأشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بكفه خبمـس أصـابعه  .  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

  .ذكر مبثل حديث ابن عيينة
حدثنا عمارة  ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   .  وحدثين أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري       )979 (- 3

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: بن غزية عن حيىي بن عمارة ؛ قال
وليس فيمـا دون مخـس أواق       . وليس فيما دون مخس ذود صدقة     . ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة      "

  ".ةصدق
حدثنا وكيـع عـن     : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزههري بن حرب          ) 979 (- 4

سفيان، عن إمساعيل بن أمية، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن حيىي بن عمارة، عن أيب سـعيد اخلـدري ؛                   
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ".وال  حب صدقة ليس فيما دون  مخسة أو ساق من متر  " 
حدثنا سفيان عن إمساعيل    ) يعين ابن مهدي  (أخربنا عبدالرمحن   . وحدثنا إسحاق بن منصور   ) 979 (- 5

بن أمية، عن حممد بن حيىي ابن حبان، عن حيىي بن عمارة، عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن النيب صلى اهللا عليـه             
  :وسلم قال
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وال  فيمـا دون     . وال  فيما دون مخس ذود صدقة      . سقحىت يبلغ مخسة أو   . ليس يف حب وال  متر صدقة       " 
  ".مخس أواق صدقة 

حدثنا سفيان الثوري عن إمساعيل بـن أميـة، ـذا       . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثين عبد بن محيد   ) 979(
  .اإلسناد، مثل حديث ابن مهدي

ـ      . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 979( ن أميـة، ـذا     أخربنا الثورى ومعمر عن امساعيل ب
  .مثر) بدل التمر: (غري أنه قال. اإلسناد، مثل حديث ابن مهدي وحيىي بن آدم

أخربين عياض  . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف  وهارون بن سعيد األيلي        ) 980 (- 6
  : قالبن عبداهللا عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه 

ولـيس فيمـا   . وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة. ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة        "

  ".دون مخسة أوسق من التمر صدقة
حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد األيلي،                ) 981 (- 7

أخربنا عبداهللا ابن وهب عـن      : قال أبو الطاهر  . كلهم عن ابن وهب   . سواد والوليد ابن شجاع   وعمرو بن   
عمرو بن احلارث ؛ أن أبا الزبري حدثه ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يذكر ؛ أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم                       

  :قال

  ".وفيما سقى بالسانية نصف العشر. فيما سقت األار والغيم العشور "
قرأت على مالك عن عبداهللا بن دينار، عن سليمان بـن   : وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال     ) 982 (- 8

  :يسار، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ليس على املسلم يف عبده وال  فرسه صدقة  " 

        باب ما فيه العشر أو نصف العشرباب ما فيه العشر أو نصف العشرباب ما فيه العشر أو نصف العشرباب ما فيه العشر أو نصف العشر) ) ) ) 1 ( ( ( (

        باب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسهباب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسهباب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسهباب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسه) ) ) ) 2 ( ( ( (
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حدثنا أيوب بن موسى . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال. وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 982 (- 9
عن النيب صلى اهللا    ): قال عمرو (عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة،              

  ):يبلغ به: وقال زهري. (عليه وسلم
  ".ليس على املسلم يف عبده وال  فرسه صدقة "
ح وحدثنا  . حدثنا محاد بن زيد   . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا سليمان بن بالل   .  حدثنا حيىي بن حيىي    )982 (

كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أيب هريرة،            . حدثنا حامت بن امساعيل   . أبو بكر بن أيب شيبة    
  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا ابن وهـب : قالوا.  بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى  وحدثين أبو الطاهر وهارون   ) 982 (- 10
مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. أخربين خمرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك       

  :قال

  ".ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر "
حدثنا ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، . ثنا علي بن حفص  حد. وحدثين زهري بن حرب   ) 983 (- 11

  :قال. عن أيب هريرة
منع ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم        : فقيل.  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر على الصدقة         

أنه كان فقريا   ما ينقم ابن مجيل إال      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
. وأما العباس فهي على. قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. فأغناه اهللا 

  ".أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه ؟ ! يا عمر : "مث قال". ومثلها معها
ح وحدثنا حيـىي    . حدثنا مالك : قاال. هللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد       حدثنا عبدا ) 984 (- 12

  :قال) واللفظ له(بن حيىي 

        ....باب يف تقدمي الزكاة ومنعهاباب يف تقدمي الزكاة ومنعهاباب يف تقدمي الزكاة ومنعهاباب يف تقدمي الزكاة ومنعها) ) ) ) 3((((

        ....باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعريباب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعريباب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعريباب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري) ) ) ) 4 ( ( ( (
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 قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكـاة الفطـر مـن                       
  .من املسلمني. ىذكر أو أنث. على كل حر أو عبد. أو صاعا من شعري. صاعا من متر. رمضان على الناس

حـدثنا  : قـال ) واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 984 (- 13
  :عبداهللا بن منري وأبو أسامة عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال

. بد أو حر  على كل ع  . أو صاعا من شعري   .  فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من متر           
  .صغري أو كبري

  : أخربنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال. وحدثين حيىي بن حيىي) 984 (- 14
فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة رمضان على احلر والعبد، والذكر واألنثى، صاعا من متر ؛ أو صاعا                   

  .فعدل الناس به نصف صاع من بر: قال. من شعري
أخربنا الليث عن نافع ؛ أن      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 984 (- 15

  :عبداهللا بن عمر قال
فجعل : قال ابن عمر  . صاع من متر أو صاع من شعري      .  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر         

  .الناس عدله مدين من حنطة
أخربنا الضحاك عن نافع، عن عبداهللا بـن        .  حدثنا ابن أيب فديك    .وحدثنا حممد بن رافع   ) 984 (- 16
  عمر؛

.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من املسلمني، حر أو عبد                 
  .صاعا من متر أو صاعا من شعري. صغري أو كبري. أو رجل أو امرأة

على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبداهللا بن           قرأت  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 985 (- 17
  :سعد بن أيب سرح ؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول

 كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط، أو صـاعا                      
  .من زبيب
عن عياض بن عبـداهللا،     ) بن قيس يعين ا (حدثنا داود   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 985 (- 18

  :عن أيب سعيد اخلدري ؛ قال
. حر أو مملوك  .  كنا خنرج، إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغري وكبري                

فلـم نـزل    . صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من زبيب                  
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فكان فيما كلم بـه     . فكلم الناس على املنرب   .  معاوية بن أيب سفيان حاجا، أو معتمرا       خنرجه حىت قدم علينا   
  .فأخذ الناس بذلك. إين أرى أن مدين من مسراء الشام تعدل صاعا من متر: الناس أن قال
  .فأما أنا فال أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت: قال أبو سعيد

أخـربين  : قـال . حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إمساعيل بن أمية  . حدثنا حممد بن رافع   ) 985 (- 19
  :عياض بن عبداهللا بن سعد ابن أيب سرح ؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول

من ثالثة  . حر ومملوك .  كنا خنرج زكاة الفطر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا، عن كل صغري وكبري              
فرأى أن  . فلم نزل خنرجه كذلك حىت كان معاوية      . ا من شعري  صاع. صاعا من أقط  . صاعا من متر  : أصناف

  .فأما أنا فال أزال أخرجه كذلك: قال أبو سعيد. مدين من بر تعدل صاعا من متر
أخربنا ابن جريج عن احلارث بن عبـدالرمحن        . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 985 (- 20

  :رح، عن أيب سعيد اخلدري ؛ قالبن أيب ذباب، عن عياض ابن عبداهللا بن أيب س
  .األقط، والتمر، والشعري:  كنا خنرج زكاة الفطر من ثالثة أصناف

حدثنا حامت بن إمساعيل عن ابن عجالن، عن عياض بن عبداهللا بن            . وحدثين عمرو الناقد  ) 985 (- 21
  أيب سرح، عن أيب سعيد اخلدري؛

ال أخـرج   : وقال.  من متر، أنكر ذلك أبو سعيد       أن معاوية، ملا جعل نصف الصاع من احلنطة عدل صاع         
صاعا من متر أو صاعا من زبيـب أو         : فيها إال الذي كنت أخرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  .صاعا من شعري أو صاعا من أقط
   موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛أخربنا أبو خيثمة عن. حدثنا حيىي بن حيىي) 986 (- 22

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إىل الصالة
أخربنا الضحاك عن نافع، عن عبـداهللا بـن      . حدثنا ابن أيب فديك   . حدثنا حممد بن رافع   ) 986 (- 23
  عمر؛

  .اج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إىل الصالة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخر

        باب األمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصالةباب األمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصالةباب األمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصالةباب األمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصالة) ) ) ) 5 ( ( ( (
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عن زيد بن أسلم ؛ أن ) يعين ابن ميسرة الصنعاين (حدثنا حفص   . وحدثين سويد بن سعيد   ) 987 (- 24
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبا صاحل ذكوان أخربه ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

ب ذهب وال  فضة، ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح مـن                   ما من صاح   " 
يف يـوم كـان     . كلما بردت أعيدت له   . فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره    . نار، فأمحي عليها يف نار جهنم     

يا رسـول   : قيل". إما إىل اجلنة وإما إىل النار     . فريى سبيله . حىت يقضى بني العباد   . مقداره مخسني ألف سنة   
إال إذا كان يـوم  . ومن حقها حلبها يوم وردها. وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها: "فاإلبل ؟ قال  ! اهللا  

. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواههـا    . ال يفقد منها فصيال واحدا    . أو فر ما كانت   . بطح هلا بقاع قرقر   . القيامة
فـريى  . حىت يقضى بني العباد   . ه مخسني ألف سنة   يف يوم كان مقدار   . كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها      

وال صاحب بقـر وال  غـنم        : "فالبقر والغنم ؟ قال   ! قيل يا رسول اهللا     ". سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار      
ليس فيهـا عقـصاء وال    . ال يفقد منها شيئا. إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر        . يؤدي منها حقها  

يف يوم كـان    . كلما مر عليه أوالدها رد عليه أخراها      . ء تنطحه بقروا وتطؤه بأظالفها    جلحاء وال  عضبا   
قيل يا رسول اهللا    ". فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار       . حىت يقضى بني العباد   . مقداره مخسني ألف سنة   

فأما . وهي لرجل أجر. وهي لرجل ستر. هي لرجل وزر: اخليل ثالثة: "فاخليل ؟ قال! صلى اهللا عليه وسلم   
. وأما اليت هي له سـتر     . اليت هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل اإلسالم فهي له وزر                

. وأما اليت هي له أجر    . فهي له ستر  . مث مل ينسى حق اهللا يف ظهورها وال  رقاا         . فرجل ربطها يف سبيل اهللا    
.  مرج وروضة، فما أكلت من ذلك املرج أو الروضة من شيء           يف. فرجل ربطها يف سبيل اهللا ألهل اإلسالم      

وال  تقطـع طوهلـا      . إال كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبواهلا، حـسنات             
وال  مر ا صاحبها علـى ـر         . فاستنت شرفا أو شرفني إال كتب اهللا له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات           

فاحلمر ! يا رسول اهللا    : قيل". قيها، إال كتب اهللا له، عدد ما شربت، حسنات        فشربت منه وال  يريد أن يس      
ومن . فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره     { : ما أنزل علي يف احلمر شيء إال هذه اآلية الفاذة اجلامعة          :  "؟ قال 

  ".}يعمل مثقال ذرة شر يره 
حدثين هشام بن سـعد     . ن وهب أخربنا عبداهللا ب  . وحدثين يونس بن عبداألعلى الصديف    ) 987 (- 25

  : غريه أنه قال. عن زيد بن أسلم، يف هذا اإلسناد، مبعىن حديث حفص بن ميسرة، إىل آخره

        باب إمث مانع الزكاةباب إمث مانع الزكاةباب إمث مانع الزكاةباب إمث مانع الزكاة) ) ) ) 6 ( ( ( (
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: وقال" ال يفقد منها فصيال واحدا      " وذكر فيه   " منها حقها "ومل يقل   "ما من صاحب إبل ال يؤدي حقها         "
  ".يكوى ا جنباه وجبهته وظهره"

حدثنا سـهيل بـن أيب      . حدثنا عبدالعزيز بن املختار   . ن عبدامللك األموي  وحدثين حممد ب  ) 987 (-26
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة قال

فيكـوى ـا جنبـاه    . فيجعل صفائح. ما من صاحب كرت ال يؤدي زكاته إال أمحي عليه يف نار جهنم      " 
مث يرى سلبيه إما إىل اجلنة وإما إىل     . وم كان مقداره مخسني ألف سنة     يف ي . حىت حيكم اهللا بني عباده    . وجبينه

كلمـا  . تسنت عليـه  . كأوفر ما كانت  . وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاا إال بطح هلا بقاع قرقر           . النار
مث . يف يوم كان مقداره مخسني ألف سـنة       . حىت حيكم اهللا بني عباده    . مضى عليه أخراها ردت عليه أوالها     

. إال بطح هلـا بقـاع قرقـر   . وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاا   . بيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار      يرى س 
كلما مضى عليه أخراها    . ليس فيها عقصاء وال  جلحاء     . فتطؤه بأظالفها وتنطحه بقروا   . كأوفر ما كانت  
مث يرى سبيله   . ة مما تعدون  يف يوم كان مقداره مخسني ألف سن      . حىت حيكم اهللا بني عباده    . ردت عليه أوالها  

  : قال ! فاخليل ؟ يا رسول اهللا : قالوا. فال أدري أذكر البقر أم ال: قال سهيل". إما إىل اجلنة وإما إىل النار
اخليـل  . اخلري إىل يوم القيامة ) أنا أشك : قال سهيل (اخليل معقود يف نواصيها     ) أو قال (اخليل يف نواصيها     " 

فالرجل يتخـذها يف سـبيل اهللا       . فأما اليت هي له أجر    . ولرجل وزر . رجل ستر ول. فهي لرجل أجر  : ثالثة
ولو رعاها يف مرج، ما أكلت مـن شـيء إال           . فال تغيب شيئا يف بطوا إال كتب اهللا له أجرا         . ويعدها له 

 حىت ذكر األجـر يف    . (ولو سقاها من ر، كان له بكل قطرة تغيبها يف بطوا أجر           . كتب اهللا له ا أجرا    
وأمـا  . يف عسرها ويسرها  . ولو استنت شرفا أو شرفني كتب له بكل خطوة ختطوها أجر          ) أبواهلا وأوراثها 

. يف عسرها ويـسرها   . وال ينسى حق ظهورها و بطوا     .الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وجتمال         
: قـالوا ". هي عليه وزر  فذاك الذي   . وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا  وبذخا ورياء الناس           

فمن يعمل مثقال   { : ما أنزل اهللا علي فيها شيئا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة          : "قال! فاحلمر ؟  يا رسول اهللا       
  ".}ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة خريا يره 

د، وسـاق   عن سهيل، ذا اإلسنا   ) يعين الدراوردى (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثناه قتيبة بن سعيد     )  987 (
  .احلديث

حدثنا سهيل بن   . حدثنا روح بن القاسم   . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن بزيع     ) 987(
  : وقال". عضباء) "بدل عقصاء(أيب صاحل، ذا اإلسناد وقال 
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  جبينه: ومل يذكر " فيكوى ا جنبه وظهره  " 
أخربين عمرو بن احلارث ؛ أن بكريا حدثـه         . بحدثنا ابن وه  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 987(

  :عن ذكوان، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال
  .وساق احلديث بنحو حديث سهيل عن أبيه" إذا مل يؤد  املرء حق اهللا أو الصدقة يف إبله " 
) واللفـظ لـه   (د بن رافع    ح وحدثين حمم  . إخربنا عبدالرزاق . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 988 (-27

مسعـت  : أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا األنصاري يقول          . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق 
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

. وقعد هلا بقاع قرقـر . ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها، إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط  " 
. وال  صاحب بقر ال يفعل فيها حقها، إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت              . ليه بقوائمها وأخفافها  تسنت ع 

إال جاءت يـوم  . وال صاحب غنم ال يفعل فيها حقها. تنطحه بقروا وتطؤه بقوائمها   . وقعد هلا بقاع قرقر   
ليس فيها مجاء وال  منكـسر       . تنطحه بقروا وتطؤه بأظالفها   . وقعد هلا بقاع قرقر   . القيامة أكثر ما كانت   

فإذا أتاه  . يتبعه فاحتا فاه  . إال جاء كرته يوم القيامة شجاعا أقرع      .  وال  صاحب كرت ال يفعل فيه حقه       . قرا
فيقـضمها  . سلك يده يف فيه   . فإذا رأى أن البد منه    . فأنا عنه غين  . خذ كرتك الذي خبأته   : فيناديه. فر منه 

  ".قضم الفحل
مث سألنا جابر بن عبداهللا عن ذلك فقال مثـل قـول        . عت عبيد بن عمري يقول هذا القول      مس: قال أبو الزبري  
: ما حق اإلبل ؟ قال    ! يا رسول اهللا    : قال رجل : مسعت عبيد بن عمري يقول    : وقال أبو الزبري  . عبيد بن عمري  

  ".ومحل عليها يف سبيل اهللا . ومنيحتها. وإعارة فحلها. وإعارة دلوها. حلبها على املاء"
حدثنا عبدامللك عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا، عن          . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 988 (- 28

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تطـؤه ذات   . إال أقعد هلا يوم القيامة بقاع قرقـر       . ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم، ال يؤدى حقها           " 

يا رسول اهللا   : قلنا". ليس فيها يومئذ مجاء وال مكسورة القرن        . اوتنطحه ذات القرن بقر   . الظلف بظلفها 
. على املائز ومحل عليها يف سبيل اهللا      .وحلبها. ومنيحتها. وإعارة دلوها . إطراق فحلها : "وما حقها ؟ قال   ! 

وهو يفر  . يتبع صاحبه حيثما ذهب   . وال من صاحب مال ال يؤدي زكانه إال حتول يوم القيامة شجاعا أقرع            
فجعل يقضمها كما   . أدخل يده يف فيه   . فإذا رأى أنه البد منه    . هذا مالك الذى كنت تبخل به     : ويقال. منه

  "يقضم الفحل
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حدثنا حممد بن   . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 989 (-29
  :س عن جرير بن عبداهللا  ؛ قالحدثنا عبدالرمحن بن هالل العب. أيب إمساعيل

. إن ناسا من املصدقني يأتوننا فيظلموننا     : فقالوا.  جاء ناس من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
ما صدر عىن مـصدق، منـذ       : قال جرير ". أرضوا مصدقيكم : "قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .م  إال وهو عين راضمسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 989 (

  ].كلهم عن حممد بن أيب إمساعيل، ذا اإلسناد، حنوه. أخربنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق. حيىي بن سعيد
حدثنا األعشى عن املعرور بن سويد، عن أيب        . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 990  (-30
  :قال. ذر

ورب .هم األخـسرون  : "فلما رآين قال    : انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف ظل الكعبة           
من هم ؟   ! أيب وأمي   فداك  ! يا رسول اهللا    : فلم أتقار أن قمت،فقلت   . قال فجئت حىت جلست   ! " الكعبة  

) من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله(إال من قال هكذا وهكذا وهكذا . هم األكثرون أمواال: "قال
ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدى زكاا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانـت                   . وقليل ما هم  

  ".حىت يقضى بني الناس. ت أخراها عادت عليه أوالدهاكلما نفذ. تنطحه بقروا وتطوؤه بأظالفها. وأمسنه
: حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن املعـرور، عـن أيب ذر        . حدثناه أبو كريب حممد بن العالء     ) 990 (

  :قال
: غري أنه قـال   . فذكر حنو حديث وكيع   .  انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف ظل الكعبة           

  ".فيدع إبال أو بقرا أو غنما، يؤد زكاا. ماعلى األرض رجل ميوت! والذي نفسى بيده "
عن حممد ابن زيـاد،     ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع     .حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 991 (-31

  :عن أيب هريرة ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إال دينار أرصده لدين علي . ارتأيت علي ثالثة وعندي منه دين. ما يسرين أن يل أحدا ذهبا " 

        باب إرضاء السعاةباب إرضاء السعاةباب إرضاء السعاةباب إرضاء السعاة) ) ) ) 7 ( ( ( (

        باب تغليظ عقوبة من ال يؤدى الزكاةباب تغليظ عقوبة من ال يؤدى الزكاةباب تغليظ عقوبة من ال يؤدى الزكاةباب تغليظ عقوبة من ال يؤدى الزكاة) ) ) ) 8 ( ( ( (
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مسعت أبـا   : حدثنا شعبة عن حممد بن زياد ؛ قال       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 991 (

  .مبثله. هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال . كلهم عن أيب معاوية   . كريبحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو             ) 94 (- 32
  :قال. أخربنا أبو معاوية عن األعمشى، عن زيد بن وهب، عن أيب ذر،: حيىي

فقال يل رسول اهللا    . وحنن ننظر إىل أحد   .  كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حرة املدينة، عشاء           
  !لبيك يا رسول اهللا : قال قلت" يا أبا ذر: "صلى اهللا عليه وسلم

إال أن . إال دينارا أرصـده لـدين  . أمسي ثالثة عندي منه دينار. ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب      : " قال
يا : "مث مشينا فقال  : قال) " عن مشاله (وهكذا  ) عن ميينه (وهكذا  ) حثا بني يديه  (هكذا  . أقول به يف عباد اهللا    

إال من قال هكـذا     .  األقلني يوم القيامة   إن األكثرين هم  : "قال! يا رسول اهللا    ! لبيك  : قال قلت ! " أبا ذر   
فـانطلق  : قـال " كما أنت حىت أتيك ! يا إبا ذر "قال : قال. مثل ما صنع يف املرة األوىل" وهكذا وهكذا  
لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـرض         : قال فقلت . مسعت لغطا ومسعت صوتا   : فقال. حىت توارة عين  

فلما جاء ذكرت له    . فانتظرته: قال" ال تربح حىت آتيك     : "ذكرت قوله مث  : قال. فهممت أن أتبعه  : قال. له
قال . من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة         : أتاين فقال . ذاك جربيل : " قال فقال . الذي مسعت 

  ".وإن زنا وإن سرق: وإن زنا وإن سرق ؟ قال: قلت
عن زيد بن وهب، عـن      ) وهو ابن رفيع  (يز  حدثنا جرير عن عبدالعز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 94 (- 33

  :أيب ذر ؛ قال
فظننـت  : قال. ليس معه إنسان. فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي وحده        .  خرجت ليلة من الليايل   

: فقلت" من هذا ؟    : "فقال. فالتفت فرآين . فجعلت أمشي يف ظل القمر    : قال. أنه يكره أن ميشي معه أحد     
إن املكثرين هم املقلون    : "فقال. فمشيت معه ساعة  : قال". يا أبا ذر  تعاله    : "قال. فداءكجعلين اهللا   . أبو ذر 

  ".فنفح فيه ميينه ومشاله، وبني يديه ووراءه، وعمل فيه خريا . إال من أعطاه اهللا خريا. يوم القيامة
أجلـس  : " يلفقال  . فأجلسين يف قاع حوله حجارة    : قال" أجلس ههنا   : " فقال. فمشيت معه ساعة  : قال

مث أين مسعته وهو مقبل . فأطال اللبث . فلبث عين . فانطلق يف احلرة حىت ال أراه     : قال" ههنا حىت أرجع إليك     

        باب الترغيب يف الصدقةباب الترغيب يف الصدقةباب الترغيب يف الصدقةباب الترغيب يف الصدقة) ) ) ) 9 ( ( ( (
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من تكلم يف   . جعلين اهللا فداءك  ! يا نيب اهللا    : فلما جاء مل أصرب فقلت    : قال" وإن سرق وإن زىن   : "وهو يقول 
أمتك : فقال. ذاك جربيل  عرض يل يف جانب احلرة     " :قال. جانب احلرة ؟ ما مسعت أحدا يرجع إليك شيئا        

: قال قلت . نعم: وإن سرق وإن زىن ؟ قال     ! يا جربيل   : فقلت. أنه من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة        

  ".وإن شرب اخلمر. نعم: وإن سرق وإن زىن ؟ قال: قال قلت. نعم: وإن سرق وإن زىن ؟ قال
حدثين إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري، عن أيب العـالء عـن            . وحدثين زهري بن حرب   ) 992 (- 34

  :قال. األحنف بن قيس
أخـشن  . أخشن اجلسد . إذ جاء رجل أخشن الثياب    . فبينا أنا يف حلقة فيها مأل من قريش       .  قدمت املدينة 

. فيوضع على حلمة ثدي أحدهم    . عليه يف نار جهنم   بشر الكنازين برضف حيمى     : فقام عليهم فقال  . الوجه
فوضـع القـوم    : قال. حىت خيرج من حلمة ثدييه    . ويوضع على نغض كتفيه   . حىت خيرج من نغضى كتفيه    

ما رأيت  : فقلت. فأدبر وأتبعته حىت جلس إىل سارية     : قال. فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا      . رؤوسهم
إن خليلي أبا القاسم صلى اهللا عليه وسـلم         . إن هؤالء ال يعقلون شيئا    : قال. هؤالء إال كرهوا ما قلت هلم     

: فقلت. فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثين يف حاجة له           " أترى أحدا ؟    : " دعاين فأجبته فقال  
قلـون  ال يع . مث هؤالء جيمعون الـدنيا    " إال ثالثة دنانري    . ما يسرين أن يل مثله ذهبا أنفقه كله       : "فقال. أراه
ال أسأهلم عـن    ! وربك  . ال: قال. مالك وألخوتك من  قريش، ال تعتريهم وتصيب منهم        : قال قلت . شيئا
  .حىت أحلق باهللا ورسوله. وال  أستفتيهم عن دين. دنيا
حدثنا خليد العصري عن األحنـف بـن        . حدثنا أبو األشهب  . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 992 (- 35
  :قال. قيس

وبكي . خيرج من جنوم. بشر الكانزين بكي يف ظهورهم: فمر أبو ذر وهو يقول   . ش كنت يف نفر من قري    
فقمت : قال. هذا أبو ذر: من هذا ؟ قالوا: قال قلت. قال مث تنحى فقعد. من قبل أقفائهم خيرج من جباههم     

قال . يه وسلم ما قلت إال شيئا قد مسعته من نبيهم صلى اهللا عل          : ماشيء مسعتك تقول قبيل ؟ قال     : إليه فقلت 
  .فإذا كان مثنا لدينك فدعه. خذه فإن فيه اليوم معونة: ما تقول يف هذا العطاء ؟ قال: قلت

        تغليظ عليهمتغليظ عليهمتغليظ عليهمتغليظ عليهمباب يف الكنازين لألموال والباب يف الكنازين لألموال والباب يف الكنازين لألموال والباب يف الكنازين لألموال وال) ) ) ) 10 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينـة عـن أيب   : قاال. حدثين زهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري   ) 993 (- 36
  :يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال.  أيب هريرةالزناد، عن األعرج، عن

) وقال ابن منـري مـآلن  (ميني اهللا مآلى : " وقال". أنفق أنفق عليك   ! يا ابن آدم    : قال اهللا تبارك وتعاىل    " 
  ".ال يغيضها شيء الليل والنهار. سحاء
ن راشد عن مهـام بـن   حدثنا معمر ب . حدثنا عبدالرزاق بن مهام   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 993 (- 37

فـذكر  . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم             : قال. منبه، أخي وهب بن منبه    
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال. أحاديث منها

يضها ال يغ . ميني اهللا مآلى  :  "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ". أنفق أنفق عليك    : إن اهللا قال يل      " 
وعرشه على  : "قال". فإنه مل يغض ما يف ميينه       . سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء واألرض         

  ".يرفع وخيفض. املاء وبيده األخرى القبض
: قال أبـو الربيـع    . كالمها عن محاد بن زياد    . قتيبة بن سعيد  حدثنا أبو الربيع الزهراين و    ) 994 (- 38

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : قال. حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان         . حدثنا محاد 
  :وسلم

ودينـار  . ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سـبيل اهللا       . دينار ينفقه على عياله   . أفضل دينار ينفقه الرجل    " 
وأي رجل أعظم أجرا من     : مث قال أبو قالبة   . وبدأ بالعيال : قال أبو قالبة  ". نفقه على أصحابه يف سبيل اهللا       ي

  .يعفهم، أوينفعهم اهللا به، ويغنيهم. رجل ينفق على عيال صغار
: قـالوا ) واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب            ) 995 (- 39

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن جماهد، عن أيب هريرة ؛ قالحدثنا وكيع ع 
  :وسلم

ودينار أنفقتـه علـى     . ودينار تصدقت به على مسكني    . ودينار أنفقته يف رقبة   . دينار أنفقته يف سبيل اهللا     "
  ".أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك. أهلك

        باب احلث على النفقة وبتبشري املنفق باخللفباب احلث على النفقة وبتبشري املنفق باخللفباب احلث على النفقة وبتبشري املنفق باخللفباب احلث على النفقة وبتبشري املنفق باخللف) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب فضل النفقة على العيال واململوك، وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمباب فضل النفقة على العيال واململوك، وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمباب فضل النفقة على العيال واململوك، وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمباب فضل النفقة على العيال واململوك، وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) ) ) ) 12 ( ( ( (
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حدثنا عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر الكناين عن أبيـه،          . د اجلرمي حدثنا سعيد بن حمم   ) 996 (- 40
  :عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة ؛ قال

: قال. ال: أعطيت الرقيق قوم ؟ قال    : فقال. إذ جاءه قهرمان له، فدخل    .  كنا جلوسا مع عبداهللا بن عمرو     

  ".ء إمثا أن حيبس، عمن ميلك، قوتهكفى باملر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فانطلق فأعطهم قال
أخربنا الليث عن أيب الزبري،     . ح وحدثنا حممد من رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 997 (-41

  : قال. عن جابر
" ألك مال غـريه   : "عليه وسلم فقال  فبلغ ذلك رسول صلى اهللا      .  أعتق رجل من بين عزرة عبدا له عن دبر        

فجاء ا رسـول اهللا     . فاشتراه نعيم بن عبداهللا العدوي بثمامنائة درهم      " من يشتريه مين ؟   : "فقال. ال: فقال
فإن فضل  . فإن فضل شيء فألهلك     . إبدأ بنفسك فتصدق عليها   : "مث قال . صلى اهللا عليه وسلم فدفعها إليه     

فبني يديك وعـن    : يقول"  ل عن ذى قرابتك شيء فهكذا  وهكذا       فإن فض . عن أهلك شيء فلذى قرابتك    
  .ميينك وعن مشالك

عن أيوب، عن أيب الزبري،     ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 997 (
وسـاق  . يقال له يعقـوب . أعتق غالما له عن دبر  ) يقال له أبو مذكور   (عن جابر ؛ أن رجال من األنصار        

  . احلديث مبعىن حديث الليث
قرأت على مالك عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة ؛ أنـه             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 998 (- 42

. وكان أحب أموالـه إليـه بريحـى   . ماالكان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة      : مسع أنس بن مالك يقول    
قـال  . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب            . وكانت مستقبلة املسجد  

قام أبـو   ] 92اآلية  / آل عمران / 3[} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون      {: فلما أنزلت هذه اآلية   : أنس
  : لم فقالطلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

        باب اإلبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابهباب اإلبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابهباب اإلبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابهباب اإلبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابه) ) ) ) 13 ( ( ( (

باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ،ولو كانوا باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ،ولو كانوا باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ،ولو كانوا باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ،ولو كانوا ) ) ) ) 14 ( ( ( (
        مشركنيمشركنيمشركنيمشركني
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. وإا صـدقة هللا   . وإن أحب أموايل إىل بريحى    . لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون      :  إن اهللا يقول يف كتابه    
بخ "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . يا رسول اهللا، حيث شئت    ! فضعها  . أرجو برها وذخرها عند اهللا    

فقسمها أبو طلحة يف أقاربـه      "  جتعلها يف األقربني   وإين أرى أن  . قد مسعت ما قلت فيها    . ذلك مال رابح  ! 
  .وبين عمه
ملا : قال. حدثنا ثابت عن أنس   . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 998 (- 43

  : قال أبو طلحة. }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{ : نزلت هذه اآلية
قال فقال رسول اهللا    . ا رسول اهللا، أين قد جعلت أرضي، برحيا هللا        فأشهدك، ي .  أرى ربنا يسألنا من أموالنا    

  .فجعلها يف حسان بن ثابت وأيب بن كعب: قال" اجعلها يف قرابتك"صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين عمرو عن بكري، عن كريـب،       . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 999 (- 44

فـذكرت ذلـك    . ت وليدة يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          عن ميمونة بنت احلارث ؛ أا أعتق      
  : فقال. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم ألجرك "
حدثنا أبو األحوص عن األعمش، عن أيب وائل، عن عمرو بن           . حدثنا حسن بن الربيع   ) 1000 (- 45

  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: قالت. احلارث، عن زينب امرأة عبداهللا
إنك رجـل خفيـف ذات      : فرحعت إىل عبداهللا فقلت   : قالت" ولو من حليكن  ! تصدقن يا معشر النساء      "

فإن كان ذلك جيـزي عـين وإال   . فأته فاسأله. وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة    . اليد
فإذا امرأة من األنصار ببـاب      . فانطلقت: قالت.  ائتيه أنت  بل: فقال يل عبداهللا  : قالت. صرفتها إىل غريكم  

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ألقيـت          : قالت. حاجيت حاجتها . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
فـأخربه أن امـرأتني     . ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فخرج علينا بالل فقلنا له    : قالت. عليه املهابة 

. أجتزي الصدقة عنهما، على أزواجهما، وعلى أيتام يف حجورمها ؟ وال ختربه مـن حنـن              : نكبالباب تسأال 
: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . فسأله. فدخل بالل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت

قـال  "  الزيانب ؟  أي: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . امرأة من األنصار وزينب   : فقال" من مها ؟  "
  ".هلما أجران أجر القرابه أجر الصدقة"فقال له رسول اهللا عليه وسلم . امرأة عبداهللا

حـدثنا  . حدثنا أيب . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     . حدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 1000 (- 46
فحدثين عن  . يمفذكرت إلبراه : قال. حدثين شقيق عن عمرو بن احلارث، عن زينب امرأة عبداهللا         . األعمش
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فرآين . كنت يف املسجد  : قال قالت . سواء. مبثله. أيب عبيدة، عن عمرو بن احلارث، عن زينب امرأة عبداهللا         
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .وساق احلديث بنحو حديث أيب األحوص". ولو من حليكن. تصدقن "
حدثنا هشام عن أبيه، عن زينـب  . مةحدثنا أبو أسا. حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1001 (- 47

. هل يل أجر يف بين أيب سلمة ؟ أنفـق علـيهم           ! يا رسول اهللا    : قلت: بنت أيب سلمة، عن أم سلمة  قالت       
  :فقال. إمنا هم بين. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا

  ".لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. نعم "
. دثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيدح وح. حدثنا علي بن مسهر. وحدثين سويد بن سعيد) 1001(

  .مجيعا عن هشام بن عروة، يف هذا اإلسناد، مبثله. أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق: قاال
) وهو ابن ثابـت   (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1002 (- 48

  : صلى اهللا عليه وسلم ؛ قالعن عبداهللا بن يزيد، عن أيب مسعود البدري، عن النيب
  ".إن املسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو حيتسبها، كانت له صدقة "
ح وحـدثناه أبـو     . كالمها عن حممد بن جعفـر     . وحدثناه حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 1002 (

  .مجيعا عن شعبة، يف هذا اإلسناد. حدثنا وكيع. كريب
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن هشام بن عروة، عن أبيـه،           . يب شيبة حدثنا أبو بكر بن أ    ) 1003 (- 49

  :قلت: قالت. عن أمساء
  ".نعم: "أفأصلها ؟  قال)  أو راهبة(وهي راغبة  . إن أمي قدمت علي!  يا رسول اهللا 

حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن أمسـاء          . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1003 (- 50
  : قالت. بنت أيب بكر

. فاستفتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       .  قدمت علي أمي، وهي مشركة، يف عهد قريش إذ عاهدهم         
  ".صلي أمك. نعم: "أفأصل أمي ؟ قال. قدمت علي أمي وهي راغبة! يا رسول اهللا : فقلت
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حدثنا هشام عن أبيـه، عـن       . حدثنا حممد بن بشر   . ريوحدثنا حممد بن عبداهللا بن من     ) 1004 (- 51
  عائشة ؛

وأظنها لو  . إن أمي افتلتت نفسها ومل توص     ! يا رسول اهللا    :  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
  ".نعم" أفلها أجر، إن تصدقت عنها ؟ قال . تكلمت تصدقت

ح . حدثنا أبو أسـامة   . حدثنا أبو كريب  ح و . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 1004 (
. حدثنا شعيب بـن إسـحاق     . ح حدثنا احلكم بن موسى    . أخربنا علي بن مسهر   . وحدثين علي بن حجر   

  .ومل يقل ذلك الباقون. كما قال ابن بشر. ومل توص: ويف حديث أيب أسامة. كلهم عن هشام، ذا اإلسناد
حدثنا عبـاد   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1005 (- 52

قـال  : قال. يف حديث قتيبة(كالمها عن أيب مالك األشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،         . بن العوام 
  : قال) ه وسلمعن النيب صلى اهللا علي: وقال ابن شيبة. نبيكم صلى اهللا عليه وسلم

  ".كل معروف صدقة "
حدثنا واصل موىل   . حدثنا مهدي بن ميمون   . حدثنا عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 1006 (- 53

أيب عيينة عن حيىي بن عقيل  عن حيىي بن يعمر، عن أيب األسود الديلي، عن أيب ذر ؛ أن ناسا من أصـحاب      
. ذهب أهل الـدثور بـاألجور     ! يا رسول اهللا    : اهللا عليه وسلم  النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى         

  :قال. ويتصدقون بفضول أمواهلم. ويصومون كما نصوم. يصلون كما نصلي
وكـل حتميـدة     . وكل تكبرية صـدقة   . أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة             "

: قالوا". ويف بضع أحدكم صدقة   . نكر صدقة وي عن م  . وأمر باملعروف صدقة  . وكل ليلة صدقة  . صدقة
أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيهـا         : "أيايت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال        ! يا رسول اهللا    

  ".وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجرا

        باب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليهباب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليهباب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليهباب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه) ) ) ) 15 ( ( ( (

         من املعروف من املعروف من املعروف من املعروفباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوعباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوعباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوعباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع) ) ) ) 16 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-490 

يعين ابن  (ا معاوية   حدثن. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع     . حدثنا حسن بن علي احللواين    ) 1007 (- 54
إن رسـول اهللا    : حدثين عبداهللا بن فروخ ؛ أنه مسع عائشة تقول        : عن زيد ؛ أنه مسع أبا سالم يقول       ) سالم

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
فمن كرب اهللا، ومحد اهللا، وهلل اهللا، وسـبح         . إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل           "

زل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما من طريق الناس، وأمر مبعـروف، أو                اهللا، واستغفر اهللا، وع   
  ".فإنه ميشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ي عن منكر، عدد تلك الستني والثالمثائة السالمى

  " .ميسي" ورمبا قال : قال أبو توبة
أخربين أخـي،   . حدثين معاوية . انأخربنا حيىي بن حس   . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1007 (

  ".فإنه ميسي يومئذ: "وقال" أو أمر مبعروف: "غري أنه قال. مثله. زيد، ذا اإلسناد
حدثنا حيىي  ) يعين ابن املبارك  (حدثنا حيىي بن كثري حدثنا علي       . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1007(

قال رسول اهللا   :  بن فروخ ؛ أنه مسع عائشة تقول       حدثين عبداهللا : قال. عن زيد بن سالم، عن جده أيب سالم       
  :صلى اهللا عليه وسلم

  ".فإنه ميشي يومئذ: "وقال. بنحو حديث معاوية عن زيد" خلق كل إنسان "
حدثنا أبو أسامة عن شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عـن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1008 (- 55

  : وسلم ؛ قالأبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه
أرأيت : قال قيل" يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق: "أرأيت إن مل جيد ؟ قال : قيل" على كل مسلم صدقة    "

يأمر باملعروف أو   : "أرأيت إن مل يستطع ؟ قال     : قال قيل له  " يعني ذا احلاجة امللهوف   : "إن مل يستطع ؟ قال    
  ".فإا صدقة. ميسك عن الشر: "أرأيت إن مل يفعل ؟ قال: قال" اخلري

  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي. وحدثناه حممد بن املثىن) 1008 (
: قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق بن مهام   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1009 (- 56

حاديث منها وقال رسـول اهللا      فذكر أ . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  :صلى اهللا عليه وسلم

وتعـني  . تعدل بني االثنني صـدقة : " قال". كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس       "
وكل خطـوة   . والكلمة الطيبة صدقة  : "قال". الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة          

  ".يط األذى عن الطريق صدقةمتشيها إىل الصالة صدقة ومت
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) وهو ابـن بـالل    (حدثين سليمان   . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثين القاسم بن زكريا   ) 1010 (- 57
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حدثين معاوية بن أيب مزرد عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة

: ويقول اآلخـر  . أعط منفقا خلفا  ! اللهم  : فيقول أحدمها . د فيه، إال ملكان يرتالن    ما من يوم يصبح العبا     "

  ".أعط ممسكا تلفا! اللهم 
ح وحـدثنا   . حدثنا شـعبة  . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1011 (- 58

مسعت حارثة بن   : قال. حدثنا شعبة عن معبد بن خالد     . حدثنا حممد بن جعفر   ). واللفظ له  (حممد بن املثىن  
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وهب يقول

فأما اآلن، فـال    . لو جئتنا ا األمس قبلتها    : فيوشك الرجل ميشي بصدقته، فيقول الذي أعطيها      . تصدقوا "
  ".افال جيد من يقبله. حاجة يل ا

حدثنا أبو أسامة   : قاال. وحدثنا عبداهللا بن براد األشعري، وأبو كريب حممد بن العالء         ) 1012 (- 59
  :عن بريد عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال

رجل ويرى ال . مث ال جيد أحدا يأخذها منه     . ليأتني على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب          "
  ".وترى الرجل: "ويف رواية ابن براد". يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء . الواحد يتبعه أربعون امرأة

عن سهيل، عن أبيه،    ) وهو ابن عبدالرمحن القارئ   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 157 (- 60
  : عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وحىت تعود . حىت خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه. لساعة حىت يكثر املال ويفيضال تقوم ا   "
  ".أرض العرب مروجا وأارا

حدثنا أبو وهب عن عمرو بن احلارث، عن أيب يـونس، عـن أيب              . وحدثنا أبو الطاهر  ) 157 (- 61
  :هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال

ويدعي إليه الرجل   . فيفيض حىت يهم رب املال من يقبله من صدقة        .  حىت يكثر فيكم املال    ال تقوم الساعة   "
  ".ال أرب يل فيه: فيقول

        باب يف املنفق واملمسكباب يف املنفق واملمسكباب يف املنفق واملمسكباب يف املنفق واملمسك) ) ) ) 17 ( ( ( (

        باب الترغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلهاباب الترغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلهاباب الترغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلهاباب الترغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها) ) ) ) 18 ( ( ( (
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) واللفظ لواصـل  (وحدثنا واصل بن عبداألعلى وأبو كريب وحممد بن يزيد الرفاعي           ) 1013 (- 62
ال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ق: حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؛ قال             : قالوا

  :وسلم
. يف هـذا قتلـت    : فيجيء القاتل فيقول  . أمثال األسطوان من الذهب والفضة    . تقيء األرض أفالذ كبدها    "

مث يدعونـه فـال   . يف هذا قطعت يدي   : وجييء السارق فيقول  . يف هذا قطعت رمحي   : وجييء القاطع فيقول  

  ".يأخذون منه شيئا
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن سعيد بن يسار ؛ أنـه          . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1014 (- 63

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسع أبا هريرة يقول
 .وإن كانت متـرة   . ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وال  يقبل اهللا إال الطيب، إال أخذها الرمحن بيمينه                "

  ".كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله. فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل
عن سـهيل، عـن   ) يعين ابن عبدالرمحن القارئ (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1014 (- 64

  :أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو قلوصه      . خذها اهللا بيمينه  إال أ . ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب       "

  ".حىت تكون مثل اجلبل، أو أعظم
ح وحدثنيـه   . حدثنا روح بن القاسـم    ) يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 1014 (

سهيل، ـذا   كالمها عن   ). يعين ابن بالل  (حدثين سليمان   . حدثنا خالد بن خملد   . أمحد بن عثمان األودي   
  .اإلسناد

  ".فيضعها يف موضعها"ويف حديث سليمان " من الكسب الطيب فيضعها يف حقها: "ويف حديث روح
أحربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن         . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنيه أبو الطاهر  ) 1014(م  

  .قوب عن سهيلحنو حديث يع. أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين . حدثنا فضيل بن مرزوق   . حدثنا أبو أسامة  . وحدثين أو كريب حممد بن العالء     ) 1015 (- 65

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عدي بن ثابت عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؛  قال

        الكسب الطيب وتربيتهاالكسب الطيب وتربيتهاالكسب الطيب وتربيتهاالكسب الطيب وتربيتهاباب قبول الصدقة من باب قبول الصدقة من باب قبول الصدقة من باب قبول الصدقة من ) ) ) ) 19 ( ( ( (
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يـا أيهـا    { : فقال. به املرسلني وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر       . إن اهللا طيب ال يقبل  إال طيبا       ! أيها الناس    "
يـا  { : وقال] 51اآلية  / املؤمنون / 23.[}الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم         

. مث ذكر الرجل يطيل السفر    ]". 172اآلية  / البقرة   / 2[} أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم       
ومطعمة حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي       ! يا رب   ! يا رب   . ميد يديه إىل السماء   . أشعث أغرب 

  ".فأىن يستجاب لذلك ؟ . باحلرام
حدثنا زهري بن معاوية اجلعفي عن أيب إسـحاق، عـن           . حدثنا عون بن سالم الكويف    ) 1016 (-66

  :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول:  عن عدي بن حامت ؛ قالعبداهللا بن معقل،
  ".من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق مترة، فليفعل "

: قال ابن احلجر  (حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خرشم              ) 1016 (- 67
قال : عن خيثمة، عن عدي بن حامت ؛ قال       حدثنا األعمش   ) أخربنا عيسى بن يونس   : وقال اآلخران . حدثنا

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وينظر أشأم . فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم    . ليس بينه وبينه ترمجان   . ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا       "

زاد ابـن  ". ق مترةفاتقوا النار ولوبش. وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه    . منه فال يرى إال ما قدم     
: وقال إسحاق ". ولو بكلمة طيبة  "وزاد فيه   . وحدثين عمرو بن مرة عن خثيمة، مثله      : قال األعمش : حجر

  .عن عمرو بن مرة، عن خثيمة: قال األعمش
حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1016 (- 68

  :قال. ن عدي بن حامتعمرو بن مرة، عن خيثمة، ع
مث أعرض وأشاح حىت ظننا    ". اتقوا النار "مث قال   .  ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النار فأعرض وأشاح         

: ومل يذكر أبو كريـب ". فمن مل جيد، فبكلمة طيبة   . اتقوا النار ولو بشق مترة    : "مث قال . أنه كأمنا ينظر إليها   
  . األعمشحدثنا. حدثنا أبو معاوية: وقال. كأمنا

        باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأا حجاب من النارباب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأا حجاب من النارباب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأا حجاب من النارباب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأا حجاب من النار) ) ) ) 20 ( ( ( (
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حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة،      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وان بشار     ) 1016 (
وأشـاح  . عن خيثمة، عن عدي عن حامت، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه ذكر النار فتعوذ منها                  

  :مث قال. ثالث مرار. بوجهه
  ".دوا، فبكلمة طيبةفإن مل جت. اتقوا النار ولو بشق مترة "

حدثنا شعبة عن عـون بـن أيب       . أخربنا حممد بن جعفر   . حدثين حممد بن املثىن العرتي    ) 1017 (- 69
  :جحيفة، عن املنذر بن جرير، عن أبيه ؛ قال

. فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النمار أو العباء: قال.  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صدر النهار     
فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ملـا   . بل كلهم من مضر. عامتهم من مضر. ي السيوف متقلد

اتقوا ! يا أيها الناس { : " فصلى مث خطب فقال  . فأمر بالل فإذن وأقام   . فدخل مث خرج  . رأى م من الفاقة   
. } كان عليكم رقيباإن اهللا{ .إىل آخر اآلية ] 1اآلية / النساء /4[} ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة      

تصدق ] 18اآلية  / احلشر/59[} اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهللا        { : واآلية اليت يف احلشر   
فجـاء  : قال"ولو بشق مترة  ) حىت قال (رجل من ديناره ،من درمهه، من ثوبه ،من صاع بره، من صاع متره              

حىت رأيت كـومني    .مث تتابع الناس    : قال.عجزت  بل قد   . رجل من االنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها       
كأنه مذهبة فقال رسول اهللا صلى اهللا       . رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتهلل        . من طعام وثبات  

  :عليه وسلم
من غري أن ينقص مـن أجـورهم        . من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل ا بعده             "

من غري أن ينقص من     . م سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده           ومن سن يف اإلسال   . شيء
  ".أوزارهم شيء

حـدثنا  . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي     . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1017 (
  :عن أبيه قالمسعت املنذر بن جرير : قال. حدثين عون بن أيب جحيفة. حدثنا شعبة: قاال مجيعا. أيب

ويف حديث ابن معاذ مـن      . مبثل حديث ابن جعفر   .  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدر النهار         
  .مث صلى الظهر مث خطب: الزيادة قال

: قـالوا . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو كامل وحممد بن عبدامللك األمـوي           ) 1017 (- 70
  : عمري، عن املنذر بن جرير، عن أبيه ؛ قالحدثنا أبو عوانة عن عبدامللك ابن
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فصلى : وفيه. وساقوا احلديث بقصته  . فأتاه قوم جمتايب النمار   .  كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       
يا أيها النـاس  : فإن اهللا أنزل يف كتابه    . أما بعد : " مث قال . فحمد اهللا وأثىن عليه   . الظهر مث صعد منربا صغريا    

  ".آليةاتقوا ربكم ا
حدثنا جرير عن األعمش، عن موسى بن عبداهللا بن يزيد وأيب . وحدثين زهري بن حرب) 1017 (- 71

  : الضحى، عن عبدالرمحن ابن هالل العبسي، عن جرير بن عبداهللا ؛ قال
فرأى سوء حاهلم قد أصابتهم     . عليهم الصوف .  جاء ناس من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  .فذكر مبعىن حديثهم. حاجة
واللفـظ  (ح وحدثنيه بشر بن خالد      . حدثنا شعبة . حدثنا غندر . حدثين حيىي بن معني   ) 1018 (- 72

أمرنـا  : لقـا . عن شعبة، عن سليمان، عن أيب وائل، عن أيب مـسعود        ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   )  له
فقـال  . وجاء إنسان بشيء أكثر منه: قال. فتصدق أبو عقيل بنصف صاع : قال. كنا حنامل : قال. بالصدقة
الذين يلمزون املطوعني مـن     { : فرتلت. وما فعل هذا اآلخر إال رياء     . إن اهللا لغين عن صدقة هذا     : املنافقون

  .ومل يلفظ بشر باملطوعني]. 79/ بة التو / 9[} املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم 
أخربنا أبـو   . ح وحدثنيه إسحاق بن منصور    . حدثين سعيد بن الربيع   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 1018 (

  .كنا حنامل على ظهورنا: ويف حديث سعيد بن الربيع قال. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. داود
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب             .  حرب حدثنا زهري بن  ) 1019 (- 73
  ".إن أجرها لعظيم. تغدو بعس. أال رجل مينح أهل بيت ناقة" يبلغ به . هريرة
أخربنا عبيداهللا بن عمرو    . حدثنا زكرياء بن عدي   . حدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1020 (- 74

عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه ى فذكر             عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم،          
  :خصاال وقال

  ".من منح منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها "

        باب احلمل أجرة يتصدق ا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليلباب احلمل أجرة يتصدق ا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليلباب احلمل أجرة يتصدق ا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليلباب احلمل أجرة يتصدق ا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليل) ) ) ) 21 ( ( ( (

        باب فضل املنيحةباب فضل املنيحةباب فضل املنيحةباب فضل املنيحة) ) ) ) 22 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،            . حدثنا عمرو الناقد  ) 1021 (- 75
عن احلسن بـن  : وقال ابن جريج: قال. وحدثنا سفيان بن عيينة  : قال عمرو . صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   

  :مسلم، عن طاوس، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فإذا أراد املنفـق    . من لدن ثديهما إىل تراقيهما    . كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان     . مثل املنفق واملتصدق   "
قلصت عليه  . وإذا أراد البخيل أن ينفق    . أن يتصدق سبغت عليه أو مرت     ) فإذا أراد املتصدق  : وقال اآلخر (

  .يوسعها فال تتسع: فقال: قال فقال أبو هريرة" حىت جتن بنانه وتعفو أثره. وأخذت كل حلقة موضعها
 حدثنا إبراهيم   ).يعين العقدي (حدثنا أبو عامر    . حدثين سليمان بن عبيداهللا أبو أيوب الغيالين      ) 1021 (

  :ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. بن نافع عن احلسن بن مسلم  عن طاوس، عن أيب هريرة
قـد اضـطرت أيـديهما إىل ثـديهما         . كمثل رجلني عليهما جنتان من حديد     . مثل البخيل واملتصدق   "

  .تعفو أثرهحىت تغشي أنامله و. فجعل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. وتراقيهما
فأنا رأيت رسول اهللا صـلى اهللا       : قال". وأخذت كل حلقة مكاا   . وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت     

  .فلو رأيته يوسعها وال  توسع. عليه وسلم يقول بإصبعه يف جيبه
حـدثنا  . حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي عن وهيب      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1021 (- 77

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: س عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ قالعبداهللا بن طاو
حـىت  . إذا هم املتصدق بصدقة اتسعت عليه     . مثل البخيل واملتصدق مثل رجلني عليهما جنتان من حديد         "

وانقبـضت كـل حلقـة إىل       . وانضمت يداه إىل تراقيه   . وإذا هم البخيل بصدقة تقلّصت عليه     . تعفّى أثره 
  :فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال". صاحبتها

  ".فيجهد أن يوسعها فال يستطيع "
حدثين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أيب الزناد،           . حدثين سويد بن سعيد   ) 1022 (- 78

  :ى اهللا عليه وسلمعن األعرج، عن أيب هريرة عن النيب صل

        باب مثل املنفق والبخيلباب مثل املنفق والبخيلباب مثل املنفق والبخيلباب مثل املنفق والبخيل) ) ) ) 23 ( ( ( (

        باب ثبوت أجر املتصدق، وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهلهاباب ثبوت أجر املتصدق، وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهلهاباب ثبوت أجر املتصدق، وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهلهاباب ثبوت أجر املتصدق، وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهلها) ) ) ) 24 ( ( ( (
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تصدق الليلة  : فأصبحوا يتحدثون . فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية     . ألتصدقن الليلة بصدقة  : قال رجل  "
. فخرج بصدقته فوضـعها يف يـد غـين        . ألتصدقن بصدقة . لك احلمد على زانية   ! اللهم: قال. على زانية 

فخرج بصدقته  . ألتصدقن بصدقة .  غين لك احلمد على  ! اللهم  : قال. تصدق على غين  : فأصبحوا يتحدثون 
لك احلمد على زانية وعلى     ! اللهم    : فقال. تصدق على سارق  : فأصبحوا يتحدثون . فوضعها يف يد سارق   

ولعل الغىن  . أما الزانية فلعلها تستعف ا عن زناها      . أما صدقتك فقد قبلت   : فأيت فقيل له  . غين وعلى سارق  

  ".لسارق يستعف ا عن سرقتهولعل ا. يعترب فينفق مما أعطاه اهللا
كلهم عـن أيب   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري وابن منري وأبو كريب            ) 1023 (- 79
د عن جده، أيب بريدة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا            حدثنا بري . حدثنا أبو أسامة  : قال أبو عامر  . أسامة

  :عليه وسلم قال
ما أمر به، فيعطيه كامال موفرا، طيبة بـه نفـسه،           ) ورمبا قال يعطى  (إن اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ        "

  ". أحد املتصدقني-فيدفعه إىل الذي أمر له به 
: قال حيىي . مجيعا عن جرير  . حاق بن إبراهيم  حدثنا حيىي بن حيىي وزهري بن حرب وإس       ) 1034 (- 80

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. أخربنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة
. ولزوجها أجـره مبـا كـسب      . إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة، كان هلا أجرها مبا أنفقت             "

  ".ر بعض شيئاال ينقص بعضهم أج. وللخازن مثل ذلك
مـن طعـام    "وقال  . حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، ذا اإلسناد       . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 1028(

  ".زوجها
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن مسروق،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1028 (- 81

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. عن عائشة
. وهلا مبـا أنفقـت    . مبا اكتسب . وله مثله . كان هلا أجرها  . رأة من بيت زوجها غري مفسدة     إذا انفقت امل   "

  ".من غري أن ينتقص من أجورهم شيئا. وللخازن مثل ذلك

باب أجر اخلارق األمني، واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة، بإذن باب أجر اخلارق األمني، واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة، بإذن باب أجر اخلارق األمني، واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة، بإذن باب أجر اخلارق األمني، واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة، بإذن ) ) ) ) 25 ( ( ( (
        الصريح أو العريفالصريح أو العريفالصريح أو العريفالصريح أو العريف
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  .حدثنا أيب معاوية عن األعمش، ذا إسناد، حنوه. وحدثناه ابن منري) 1024 (
. مجيعا عن حفص بن غيـاث     . نا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب          وحدث) 1025 (- 82

فسألت رسول  . كنت مملوكا : قال. حدثنا حفص عن حممد بن زيد، عن عمري موىل آيب اللحم          : قال ابن منري  
  :أأتصدق من مال موايل بشيء  قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".واألجر بينكما نصفان. نعم "
) يعين ابن أيب عبيدة   (عن يزيد   ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1025 (- 83
فعلـم  . فأطعمته منه . فجاءين مسكني . أمرين موالي أن أقدد حلماْ    : مسعت عمريا موىل آيب اللحم قال     : قال

  :فدعاه فقال. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له. بذلك موالي فضربين
  ".األجر بينكما: "فقال. يعطي طعامي بغري أن آمره: فقال" مل ضربته ؟  "

هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1026 (- 84
وقال رسول اهللا صلى اهللا     . فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  :ليه وسلمع
وما أنفقت من كسبه مـن      . وال  تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه        . ال تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه       "

  ".غري أمره فإن نصف أجره له
بـن  حـدثنا  : قـاال ) واللفظ أليب الطاهر(حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي التجييب        ) 1027 (- 85
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه      . وهب

  :وسلم قال

        باب ما أنفق العبد من مال موالهباب ما أنفق العبد من مال موالهباب ما أنفق العبد من مال موالهباب ما أنفق العبد من مال مواله) ) ) ) 26 ( ( ( (

باب من مجع الصدقة وأعمال باب من مجع الصدقة وأعمال باب من مجع الصدقة وأعمال باب من مجع الصدقة وأعمال ) ) ) ) 27 ( ( ( (
        الربالربالربالرب
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فمن كان من أهل الصالة، دعي من       . هذا خري ! يا عبداهللا   : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي يف اجلنة         "
 ومن كان من أهل الصدقة، دعي من بـاب          .ومن كان من أهل اجلهاد، دعي من باب اجلهاد        . باب الصالة 

  ".ومن كان من أهل الصيام، دعي من باب الريان. الصدقة
فهل يدعى أحد من    . ما على أحد يدعى من تلك األبواب من ضرورة        ! يا رسول اهللا    : قال أبو بكر الصديق   

  ."وأرجو أن تكون منهم. نعم: "تلك األبواب كلها ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهو ابن إبـراهيم  (حدثنا يعقوب : قالوا. حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد       )  1027 (

كالمهـا عـن    . أخربنا معمر . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا أيب عن صاحل  ح وحدثنا عبد بن محيد         ) بن سعد 
  .بإسناد يونس، ومعىن حديثه. الزهري
ح وحـدثين   . حدثنا شيبان .  حممد بن عبداهللا بن الزبري     حدثنا. وحدثين حممد بن رافع   ) 1027 (- 86

حدثين شيبان بن عبدالرمحن عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سـلمة             . حدثنا شبابة ) واللفظ له (حممد بن حامت    
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبدالرمحن ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

يا رسول  : فقال أبو بكر  ". هلم! أي فل   : كل خزنة باب  . ة اجلنة من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعاه خزن        "
  ".إين ألرجو أن تكون منهم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ذلك الذي التوى عليه! اهللا 
عن أيب  ) وهو ابن كيسان  (عن يزيد   ) يعين الفزاري (حدثنا مروان   . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1028 (- 87

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. هريرةحازم األشجعي، عن أيب 
قـال  ." فمن تبع منكم اليوم جنازة    "قال  . أنا: قال أبو بكر رضي اهللا عنه     " من أصبح منكم اليوم صائما ؟      "

قـال  . أنـا . قال أبو بكر رضي اهللا عنه     " قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟      . انا: أبو بكر رضي اهللا عنه    
مـا  : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنا: قال أبو بكر رضي اهللا عنه   ." وم مريضا فمن عاد منكم الي   "

  ".اجتمعن يف أمريء، إال دخل اجلنة
عن هشام، عن فاطمة بنت ) يعين ابن غياث(حدثنا حفص . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1029 (- 88

  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. اء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهااملنذر، عن أمس
  ".وال  حتصي، فيحصي اهللا عليك) أو انضحي، أو انفحي(أنفقى  "

        باب احلث يف اإلنفاق، وكراهة اإلحصاءباب احلث يف اإلنفاق، وكراهة اإلحصاءباب احلث يف اإلنفاق، وكراهة اإلحصاءباب احلث يف اإلنفاق، وكراهة اإلحصاء) ) ) ) 28 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-500 

: قال زهـري . مجيعا عن أيب معاوية . وحدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1029 (
: قالت. عروة عن عباد بن محزة، وعن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء          حدثنا هشام بن    . حدثنا حممد بن خازم   

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".وال  توعي فيوعي اهللا عليك . فيحصي اهللا عليك. وال  حتصي) أو انضحي، أو أنفقي(انفحي  "
مساء ؛ أن الـنيب     حدثنا هشام عن عباد بن محزة، عن أ       . حدثنا حممد بن بشر   . وحدثنا ابن منري  ) 1029 (

  .صلى اهللا عليه وسلم قال هلا حنو حديثهم
قال ابن : قال. حدثنا حجاج بن حممد: قاال. وحدثين حممد بن حامت وهارون بن عبداهللا     ) 1029 (- 89

أخربين ابن أيب مليكة ؛ أن عباد بن عبداهللا بن الزبري أخربه عن أمساء بنت أيب بكر ؛ أا جاءت النيب                     : جريج
  : فقالت.  عليه وسلمصلى اهللا

فهل على جناح أن أرضخ مما يـدخل علـى ؟ فقـال    . ليس يل شيء إال ما أدخل على الزبري       !  يا نيب اهللا    

  ".وال  توعي فيوعي اهللا عليك. ارضخي ما استطعت"
حدثنا الليـث   . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربنا الليث بن سعد   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1030 (- 90

  :عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

  ".ولو فرسن شاة. ال حتقرن جارة جلارا! يا نساء املسلمات  "
حدثنا حيىي  : قال زهري . مجيعا عن حيىي القطان   . ن حرب وحممد بن املثىن    حدثين زهري ب  ) 1031 (- 91

أخربين خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا               . بن سعيد عن عبيداهللا   
  :عليه وسلم، قال

رجل قلبه معلـق يف     و. وشاب نشأ بعبادة اهللا   . اإلمام العادل : سبعة يظلهم اهللا يف ضله يوم ال ظل إال ظله          "
إين : ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال      . ورجالن حتابا يف اهللا، اجتمعا عليه وتفرقا عليه       . املساجد

        باب احلث على الصدقة ولو بالقليل، وال  متتنع من القليل الحتقارهباب احلث على الصدقة ولو بالقليل، وال  متتنع من القليل الحتقارهباب احلث على الصدقة ولو بالقليل، وال  متتنع من القليل الحتقارهباب احلث على الصدقة ولو بالقليل، وال  متتنع من القليل الحتقاره) ) ) ) 29 ( ( ( (

        باب فضل إخفاء الصدقةباب فضل إخفاء الصدقةباب فضل إخفاء الصدقةباب فضل إخفاء الصدقة) ) ) ) 30 ( ( ( (
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ورجل ذكر اهللا خاليا، ففاضت     . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله          . أخاف اهللا 
  ".عيناه

 على مالك عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم،           قرأت: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1031 (
مبثـل حـديث    . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ؛ أنه قال  ) أو عن أيب هريرة   (عن أيب سعيد اخلدري     

  ".ورجل معلق باملسجد، إذا خرج منه حىت يعود إليه"وقال . عبيداهللا
حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعـة، عـن أيب     . حدثنا زهري بن حرب   ) 1032 (- 92
أن "أي الصدقة أعظم ؟ فقال      ! يا رسول اهللا    : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال        : قال. هريرة

. لفالن كذا : وال  متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت       . ختشى الفقر وتأمل الغىن   . تصدق وأنت صحيح شحيح   
  ".أال وقد كان لفالن. ولفالن كذا

حدثنا ابن فضيل عن عمـارة، عـن أيب         : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1032 (- 93
أي الـصدقة   ! يا رسـول اهللا     : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        : زرعة، عن أيب هريرة ؛ قال     

  :أعظم أجرا ؟ فقال
وال  متهل حىت إذا بلغـت  . ختشى الفقر وتأمل البقاء. أن تصدق وأنت صحيح شحيح  : لتنبأنهأما وأبيك    " 

  ".وقد كان لفالن. ولفالن كذا. لفالن كذا: احللقوم قلت
حدثنا عمارة بن القعقاع، ذا اإلسناد، حنـو        . حدثنا عبدالواحد . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1032(

  . أفضلأي الصدقة: غري أنه قال. حديث جرير
فيما قرئ عليه، عن نافع، عن عبداهللا بن عمر         . حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 1033 (- 94

اليـد  "ذكر الصدقة والتعفف عن املسألة      ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو على املنرب، وهو ي             
  ".والسفلى السائلة. واليد العليا املنفقة. العليا خري من اليد السفلى

        باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحباب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحباب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحباب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) ) ) ) 31 ( ( ( (

باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي املنفقة، وأن السفلى ) ) ) ) 32 ( ( ( (
        هي اآلخذةهي اآلخذةهي اآلخذةهي اآلخذة
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قال ابن  . مجيعا عن حيىي القطان   . حدثنا حممد بن بشار وحممد بن حامت وأمحد بن عبدة         ) 1034 (- 95
دث ؛ أن حكيم بن حزام حدثه       مسعت موسى بن طلحة حي    : قال. حدثنا عمرو بن عثمان   . حدثنا حيىي : بشار

  :؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وابدأ مبن تعول. واليد العليا خريا من اليد السفلى. عن ظهر غىن) أو خري الصدقة(أفضل الصدقة  "

حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 1035 (- 96
. مث سالته فأعطاين  . سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين      :  وسعيد، عن حكيم بن حزام ؛ قال       بن الزبري 

  : مث قال. مث سألته فأعطاين
ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك لـه        . فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه      . إن هذا املال خضرة حلوة     "
  ".ن اليد السفلىواليد العليا خريا م. وكان كالذي يأكل وال  يشبع. فيه
حدثنا عمر بـن    : قالوا. حدثنا نصر بن علي اجلهضمي وزهري بن حرب وعبد بن محيد          ) 1036 (-97
  :مسعت أبا أمامة قال: قال. حدثنا شداد. حدثنا عكرمة بن عمار. يونس

ال  و. وأن متسكه شر لك. إنك أن تبذل الفضل خري لك    ! يا ابن آدم    "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".واليد العليا خري من اليد السفلى. وابدأ مبن تعول. تالم على كفاف
حـدثين  . أخربين معاوية بن صاحل   . حدثنا زيد بن احلباب   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1037 (- 98

إال . إيـاكم وأحاديـث   : مسعت معاوية يقول  : قال. ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبداهللا بن عامر اليحصيب        
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . فإن عمر كان خييف الناس يف اهللا عز وجل        . حديثا كان يف عهد عمر    

  :وسلم وهو يقول
إمنا أنا خازن فمن    " ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         ". من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين          "

  ".ومن أعطيته عن مسألة وشره، كان كالذي يأكل وال  يشبع . يهأعطيته عن طيب نفس، فيبارك له ف
عن أخيه  . حدثنا سفيان عن عمرو، عن وهب بن منبه       . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1038 (- 99

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مهام، عن معاوية ؛ قال 

        باب النهي عن املسألةباب النهي عن املسألةباب النهي عن املسألةباب النهي عن املسألة) ) ) ) 33 ( ( ( (
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يئا، فتخرج له مسألته مين شيئا، وأنا لـه كـاره،           ال يسألين أحد منكم ش    ! فواهللا  . ال تلحفوا يف املسألة    "
  ".فيبارك له فيما أعطيته

ودخلت (حدثين وهب بن منبه     . حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار     . حدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 1036 (
مسعت : مسعت معاوية بن أيب سفيان يقول     : قال. عن أخيه ) عليه يف داره بصنعاء فأطعمين من جوزة يف داره        

  .فذكر مثله.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول
: قـال . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حييىي   ) 1037 (- 100

إين مسعـت   : مسعت معاوية بن أيب سفيان، وهو خيطب يقـول        : حدثين محيد بن عبدالرمحن بن عوف قال      
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".وإمنا أنا قاسم ويعطى اهللا.  به خريا يفقهه يف الدينمن يرد اهللا "
عن أيب الزناد، عن األعرج، عن      ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1039 (- 101

. ليس املسكني ذا الطواف الذي يطوف على النـاس        "أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
الذي ال جيد غـىن     "قال  ! فما املسكني ؟ يا رسول اهللا       : قالوا". والتمرة والتمرتان . فترده اللقمة واللقمتان  

  ".وال  يسأل الناس شيئا. وال  يفطن له، فيتصدق عليه. يغنيه
وهـو ابـن    (حدثنا إمساعيل   : بن أيوب قال ا . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد      ) 1039 (- 102
أخربين شريك عن عطاء ابن يسار موىل ميمونة، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                   ) جعفر
  قال
: اقرؤا إن شئتم  . إمنا املسكني املتعفف  . وال  اللقمة واللقمتان   . ليس املسكني بالذي ترده التمرة والتمرتان      "

  ].273اآلية / البقرة / 2 "[ال يسألون الناس إحلافا
. أخـربين شـريك   . أخربنا حممد بن جعفر   . حدثنا ابن أيب مرمي   . وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 1039(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : أخربين عطاء بن يسار وعبدالرمحن بن أيب عمرة ؛ أما مسعا أبا هريرة يقول             
  .مبثل حديث إمساعيل. وسلم

        باب املسكني الذيي ال جيد غىن، وال  يفطن له فيتصدق عليهباب املسكني الذيي ال جيد غىن، وال  يفطن له فيتصدق عليهباب املسكني الذيي ال جيد غىن، وال  يفطن له فيتصدق عليهباب املسكني الذيي ال جيد غىن، وال  يفطن له فيتصدق عليه) ) ) ) 34 ( ( ( (
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حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى عن معمر، عن عبداهللا        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1040 (- 103
  :بن مسلم، أخي الزهري، عن محزة بن عبداهللا، عن أبيه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهللا، وليس يف وجهه مزعة حلم "
أخربنا معمر عن أخي الزهري، ذا اإلسناد، . وحدثين عمرو الناقد، حدثين إمساعيل بن إبراهيم ) 1040 (

  ".مزعة"ومل يذكر . مثله
أخربين الليث عن عبيداهللا بن أيب جعفر،       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 1040 (- 104

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : عن محزة بن عبداهللا بن عمر ؛ أنه مسع أباه يقول
  ".ما يزال الرجل يسأل الناس، حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم "

حدثنا ابن فضيل عن عمـارة  بـن         : قاال. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبداألعلى     ) 1041 (- 105
  :لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال. القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة

  ".فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس أمواهلم تكثرا، فإمنا يسأل مجرا "
حدثنا أبو األحوص عن بيان أيب بشر، عن قـيس بـن أيب             . حدثين هناد بن السري   ) 1042 (- 106

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حازم، عن أيب هريرة ؛ قال
صدق به ويستغين به من الناس، خري له من أن يسأل رجـال،             ألن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، فيت       "

  ".وابدأ مبن تعول. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. أعطاه أو منعه ذلك
أتينا : قال. حدثين قيس بن أيب حازم    . حدثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل     . وحدثين حممد بن حامت   ) 1042(

  :ه وسلمقال النيب صلى اهللا علي: أبا هريرة فقال
  .مث ذكر مبثل حديث بيان". ألن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه! واهللا  "

أخربين عمرو بـن    . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1042 (- 107
هللا قال رسول ا  : احلارث عن ابن شهاب، عن أيب عبيد موىل عبدالرمحن بن عوف ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول                

  :صلى اهللا عليه وسلم
ألن حيتزم أحدكم حزمة من حطب، فيحملها على ظهره فيبيعها، خري له من أن يسأل رجال، يعطيـه أو                    "

  ".مينعه

        ملسألة للناسملسألة للناسملسألة للناسملسألة للناسباب كراهة اباب كراهة اباب كراهة اباب كراهة ا) ) ) ) 35 ( ( ( (
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وقـال  . حدثنا: قال سلمة (حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وسلمة بن شبيب         ) 1043 (- 108
عن ربيعة بن يزيد، عن     ) وهو ابن عبدالعزيز  (ا سعيد   حدثن) أخربنا مروان، وهو ابن حممد الدمشقي     : الدارمي

وأمـا هـو    . أما هو فحبيب إيل   . حدثين احلبيب األمني  : قال. أيب إدريس اخلوالين، عن أيب مسلم اخلوالين      
تسعة أو مثانية أو    . كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال. عوف بن مالك األشجعي   . عندي، فأمني 

  :فقال. سبعة
أال تبايعون  : "مث قال ! قد بايعناك يا رسول اهللا      : فقلنا. وكنا حديث عهد ببيعة   " بايعون رسول اهللا ؟   أال ت  "

: قال" أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟        "مث قال   ! قد بايعناك يا رسول اهللا      : فقلنا" رسول اهللا ؟  
على أن تعبدوا اهللا وال  تشركوا بـه         : "ك ؟ قال  فعالم نبايع ! قد بايعناك يا رسول اهللا      : فبسطنا أيدينا وقلنا  

فلقد رأيت بعض أولئـك     " وال  تسألوا الناس شيئا    ) وأسر كلمة خفية  (وتطيعوا  . والصلوات اخلمس . شيئا

  .فما يسأل أحدا يناوله إياه. النفر يسقط سوط أحدهم
أخربنا محاد : قال حيىي. كالمها عن محاد بن زيد  . يدحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سع      ) 1044 (- 109

حتملـت  : قـال . حدثين كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن خمارق اهلاليل         . بن زيد عن هارون بن رياب     
  :فقال. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها. محالة

رجل : إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة      ! قبيصة  يا  : "مث قال : قال". فنأمر لك ا  . أقم حىت تأتينا الصدقة    "
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املـسألة         . حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك        

ورجل أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجـا          ). أو قال سدادا من عيش    (حىت يصيب قواما من عيش      
) أو قال سدادا من عـيش     (حىت يصيب قواما من عيش      . فحلت له املسألة  . قةلقد أصابت فالنا فا   : من قومه 

  ".سحتا يأكلها صاحبها سحتا! فما سواهن من املسألة، ياقبيصة 

        باب من حتل له املسألةباب من حتل له املسألةباب من حتل له املسألةباب من حتل له املسألة) ) ) ) 36 ( ( ( (
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ـ     . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنا هارون بن معروف   ) 1045 (- 110 . ىيح وحدثين حرملة بن حي
مسعت عمـر   : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، عن أبيه            . أخربنا ابن وهب  

  :بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
. حىت أعطاين مرة ماال   . أعطه أفقر إليه مين   : فأقول.  قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين العطاء         

وما جاءك من هذا املال وأنت غري       . خذه: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فقال ر . أعطه أفقر إليه مين   : فقلت
  ".وماال، فال تتبعه نفسك. مشرف وال  سائل، فخذه

أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شـهاب،        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1045 (- 111
كان يعطي عمرو بن اخلطاب رضـي اهللا        عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  :فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أفقر إليه مين! أعطه، يا رسول اهللا : فيقول له عمر. عنه العطاء
وماال، فال تتبعه   . وما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال  سائل، فخذه           .خذه فتموله أو تصدق به       "

  . كان ابن عمر ال يسأل أحدا شيئا أعطيهفمن أجل ذلك: قال سامل". نفسك
وحدثين ابن شهاب  مبثل ذلك عن السائب        : قال عمرو . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1045 (

  .بن يزيد، عن عبداهللا بن السعدي، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا ليث عن بكري، عن بسر بن سعيد، عن ابن الـساعدي            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1045 (- 112

  : املالكي ؛ أنه قال
. فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمـر يل بعمالـة         .  استعملين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على الصدقة        

 فإين عملت على عهد رسول اهللا صلى اهللا       . خذ ما أعطيت  : فقال. إمنا عملت هللا، و أجري على اهللا      : فقلت
إذا أعطيت شيئا من غـري      : "فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فعملين فقلت مثل قولك   . عليه وسلم 

  ".وتصدق. أن تسأل، فكل
أخربين عمرو بن احلارث عن بكـري بـن        . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1045 (

ملين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه علـى          استع: األشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن السعدي ؛ أنه قال          
  .مبثل حديث الليث. الصدقة

        باب إباحة األخذ ملن أعطى من غري مسألة وال  إشرافباب إباحة األخذ ملن أعطى من غري مسألة وال  إشرافباب إباحة األخذ ملن أعطى من غري مسألة وال  إشرافباب إباحة األخذ ملن أعطى من غري مسألة وال  إشراف) ) ) ) 37 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب            . حدثنا زهري بن حرب   ) 1046 (- 113
  :قال. يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم. هريرة

  ". حب العيش ، واملال:قلب الشيخ شاب على حب اثنتني "
أخربنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن         : وحدثين أبو الطاهر وحرملة قاال    ) 1046 (- 114

  :سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".طول احلياة، وحب املال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتني "

قال . كلهم عن أيب عوانة. حيىي، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيدوحدثين حيىي بن   ) 1047 (- 114
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخربنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس: حيىي
  ".احلرص على املال، واحلرص على العمر: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان "
حدثين أيب عن قتادة، . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال. وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 1047 (

  .قال مبثله. عن أنس ؛ ان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1047(م  

  .بنحوه. قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد           ) 1048 (- 116
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن قتادة، عن أنس) حدثنا أبو عوانة: اآلخران

ويتوب اهللا على   . وال  ميأل جوف ابن آدم إال التراب       .  ثالثا لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا         "
  ".من تاب

مسعـت  : أخربنا شعبة قال . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 1048 (
فال أدرى أشيء أنزل    : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : قال. قتادة حيدث عن أنس بن مالك     

  .مبثل حديث أيب عوانة) شيء كان يقولهأم 

        باب كراهة احلرص على الدنياباب كراهة احلرص على الدنياباب كراهة احلرص على الدنياباب كراهة احلرص على الدنيا) ) ) ) 38 ( ( ( (

        باب لو أن البن آدم واديني ال بتغى ثالثاباب لو أن البن آدم واديني ال بتغى ثالثاباب لو أن البن آدم واديني ال بتغى ثالثاباب لو أن البن آدم واديني ال بتغى ثالثا) ) ) ) 39 ( ( ( (
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أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أنس       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1048 (- 117
  :بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال

 علـى مـن     واهللا يتوب . ولن ميأل فاه إال التراب    . لو كان البن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر            "
  ".تاب

حدثنا حجاج بن حممد عن ابـن       : قاال. وحدثين زهري بن حرب وهارون بن عبداهللا      ) 1049 (- 118
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت ابن عباس يقول: مسعت عطاء يقول: قال. جريج

واهللا يتـوب   . آدم إال التراب  وال  ميأل نفس ابن      . لو أن البن آدم ملء واد ماال ألحب أن يكون إليه مثله            "
  ".على من تاب
  .فال أدرى أمن القرآن هو أم ال: قال ابن عباس

  .مل يذكر ابن عباس. فال أدرى أمن القرآن: ويف رواية زهري قال
حدثنا علي بن مسهر عن داود، عن أيب حـرب بـن أيب             . حدثين سويد بن سعيد   ) 1050 (- 119

  :قال. األسود، عن أبيه
أنتم خيار : فقال. فدخل عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا القرآن.  األشعري إىل قراء أهل البصرة بعث أبو موسى

. كما قست قلوب من كان قبلكم     . وال  يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم      . فاتلوه. أهل البصرة وقراؤهم  
لو كان البن   : ظت منها غري أين قد حف   . فأنسيتها. كنا نشبهها يف الطول والشدة برباءة     . وإنا كنا نقرأ سورة   

كنا نقرأ سورة كنـا نـشبهها       . وال  ميأل جوف ابن آدم إال التراب       . آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا      
. }يا أيها الذين آمنوا مل تقولـون مـاال تفعلـون         { : غري أين حفظت منها   . فأنسيتها. بإحدى املسبحات 

  .امةفتسألون عنها ييوم القي. فتكتب شهادة يف أعناقكم
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزنـاد، عـن          : قاال. حدثنا زهري بن حرب وابن منري     ) 1051 (- 120

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. األعرج، عن أيب هريرة
  ".ولكن الغىن غىن النفس. ليس الغىن عن كثرة العرض "

        باب ليس الغين عن كثرة العرضباب ليس الغين عن كثرة العرضباب ليس الغين عن كثرة العرضباب ليس الغين عن كثرة العرض) ) ) ) 40 ( ( ( (
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وتقاربا يف  (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . أخربنا الليث بن سعد   . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1052 (- 121
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب  سعيد املقربي، عن عياض بن عبداهللا بن سعد ؛ أنه مسع أبا سعيد                    : قال) اللفظ

  :اخلدري يقول
إال مـا  ! ما أخشى عليكم، أيها الناس ! ال واهللا : "ب الناس فقال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخط     

أيأيت اخلري بالشر ؟ فصمت رسول اهللا صلى اهللا         ! يا رسول اهللا    : فقال رجل : خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا     
 أيأيت اخلري بالشر ؟ فقال له رسول اهللا       ! يا رسول اهللا    : قلت: قال" كيف قلت ؟  "مث قال   . عليه وسلم ساعة  

إال . إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم        . أو خري هو  . إن اخلري ال يأيت إال خبري     : "صلى اهللا عليه وسلم   
. فعـادت . مث اجترت . ثلطت أو بالت  . حىت إذا امتألت خاصرتاها استقبلت الشمس     . أكلت. آكلة اخلضر 

  ".مثله كمثل الذي يأكل وال  يشبعومن يأخذ ماال بغري حقه ف. فمن يأخذ ماال حبقه يبارك له فيه. فأكلت
أخربين مالك بن أنس عن زيد بن       : قال. أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 1052 (- 122

  أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قال ! وما زهرة الدنيا ؟ يا رسول اهللا        : قالوا" أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا             " 
ال يأيت اخلري   . ال يأيت اخلري إال باخلري    " وهل يأيت اخلري بالشر ؟ قال       ! يا رسول اهللا    : قالوا" بركات األرض   " 

حـىت  . فإا تأكل   . إال آكلة اخلضر  . إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم       . ال يأيت اخلري إال باخلري    . إال باخلري 
إن هذا املال خضرة    . مث عادت فأكلت  . مث اجترت وبالت وثلطت   . إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس    

ومن أخذه بغري حقه، كان كالذي يأكـل وال          . فمن أخذه حبقه، ووضعه يف حقه، فنعم املعونة هو        . حلوة
  ".يشبع 
ب الدستوائي، عن   أخربنا إمساعيل بن ابراهيم عن هشام صاح      . حدثين علي بن حجر   ) 1052 (- 123

جلس رسول  : قال. حيىي بن أيب كثري، عن هالل ابن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري                
إن مما أخاف عليكم بعدي، ما يفتح عليكم من         " فقال  . وجلسنا حوله . اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب      

فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا : قال! ر ؟ يا رسول اهللاأو يأيت اخلري بالش   : فقال رجل " زهرة الدنيا وزينتها    
ورأينا أنه يرتل : ما شأنك ؟ تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال  يكلمك ؟  قال: فقيل له. عليه وسلم

. إنه ال يأيت اخلري بالـشر     " فقال  ) وكأنه محده " (إن هذا السائل    " وقال  . فأفاق ميسح عنه الرحضاء   . عليه

        رج من زهرة الدنيارج من زهرة الدنيارج من زهرة الدنيارج من زهرة الدنياباب ختوف ما خيباب ختوف ما خيباب ختوف ما خيباب ختوف ما خي) ) ) ) 41 ( ( ( (
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حىت إذا امتألت خاصرتاها استقبلت عـني       . فإا أكلت . إال أكلة اخلضر  . ينبت الربيع يقتل أو يلم    وإن مما   
ونعم صاحب املسلم هو ملـن أعطـي منـه          . وإن هذا املال خضر حلو    . مث رتعت . الشمس فثلطت وبالت  

 بغريحقه كـان    وإنه من يأخذه  ) أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        (املسكني واليتيم وابن السبيل     

  ".ويكون عليه شهيدا يوم القيامة . كالذي يأكل وال  يشبع
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن ابن شهاب، عن عطاء                ) 1053 (- 124

  بن يزيد الليثي، عن أيب سعيد اخلدري؛
حىت إذا نفذ ما    . مث سألوه فأعطاهم  . فأعطاهم. اهللا عليه وسلم   أن ناسا من األنصار سألوا رسول اهللا صلى         

ومـن  . ومن يستغن يغنه اهللا   . ومن يستعفف يعفه اهللا   . ما يكن عندي من خري فلن أدخره عنكم       " عنده قال   
  ".وما أعطي أحد من عطاء خري وأوسع من الصرب . يصرب يصربه اهللا

  .أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه. أخربنا عبدالرزاق. حدثنا عبد بن محيد) 1053 (
. حدثنا أبو عبدالرمحن املقري عن سعيد بن أيب أيـوب         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1054 (- 125

عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ؛ أن رسول             ) وهو ابن شريك  (حدثين شرحبيل   
  صلى اهللا عليه وسلم قالاهللا 
  ".قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه اهللا مبا آتاه " 

. حدثنا وكيـع  : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وأبو سعيد األشج          ) 1055 (- 126
 كالمها عن عمارة بن القعقاع،. حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه   . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا األعمش 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب زرعة، عن أيب هريرة ؛ قال
  ".اجعل رزق آل حممد قوتا ! اللهم "

        باب فضل التعفف والصربباب فضل التعفف والصربباب فضل التعفف والصربباب فضل التعفف والصرب) ) ) ) 42 ( ( ( (

        باب يف الكفاف والقناعةباب يف الكفاف والقناعةباب يف الكفاف والقناعةباب يف الكفاف والقناعة) ) ) ) 43 ( ( ( (
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قـال  (حدثنا عثمان بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وإسحاق بن ابراهيم احلنظلـي              ) 1056 (- 127
قال : قال. عن األعمش، عن أيب وائل، عن سلمان بن ربيعة        ) يرحدثنا جر : وقال اآلخران . أخربنا: إسحاق

  :عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
. لغري هؤالء كان أحق به منهم     ! يا رسول اهللا    ! واهللا  : فقلت.  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسما       

  ".فلست بباخل . إم خريوين أن يسألوين بالفحش أو يبخلوين" قال 
ح . مسعـت مالكـا   : قال. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي    . حدثين عمرو الناقد  ) 1057 (- 128

حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بـن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   ) واللفظ له (وحدثين يونس بن عبداألعلى     
  :عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك ؛ قال

فجبذه . فأدركه أعرايب . راين غليظ احلاشية   كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعليه رداء جن           
. نظرت إىل صفحة عنق  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أثرت ا حاشية الـرداء    . بردائه جبذة شديدة  

فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . مر يل من مال اهللا الذي عندك      ! يا حممد   : مث قال . من شدة جبذته  
  .طاءمث أمر له بع. فضحك. وسلم

ح وحدثين زهري بـن     . حدثنا مهام . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1057 (
. حدثنا أبـو املغـرية    . ح وحدثين سلمة بن شبيب    . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس   . حرب

صلى اهللا عليـه    كلهم عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك، عن النيب               . حدثنا األوزاعي 
  .ذا احلديث. وسلم

رجع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حنر         . مث جبذه إليه جبذة   : قال: ويف حديث عكرمة بن عمار من الزيادة      
  .األعرايب

  .وحىت بقيت حاشيته يف عنق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فجاذبه حىت انشق الربد: ويف حديث مهام
: حدثنا ليث عن ابن أيب مليكة، عن املسور بن خمرمة ؛ أنه قال    . ة بن سعيد  حدثنا قتيب ) 1058 (- 129

  : فقال خمرمة. قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبية ومل يعطي خمرمة شيئا
فدعوتـه  : قال. ادخل فادعه يل: قال. فانطلقت معه. انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم!  يا بين   

  ".رضي خمرمة"فنظر إليه فقال : قال". خبأت هذا لك"فقال . عليه قباء منهافخرج إليه و. له

        باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظةباب إعطاء من يسأل بفحش وغلظةباب إعطاء من يسأل بفحش وغلظةباب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة) ) ) ) 44 ( ( ( (
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حـدثنا  . حدثنا حامت بن وردان أبو صاحل     . حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين      ) 1058 (- 130
قدمت على النيب صـلى اهللا عليـه        : قال. أيوب السختياين عن عبداهللا ابن أيب مليكة، عن املسور بن خمرمة          

  : فقال يل أيب، خمرمة.  أقبيةوسلم
فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فقام أيب على الباب فتكلم    : قال.  انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا       

  ".خبأت هذا لك. خبأت هذا لك"وهو يقول . وهو يريه حماسنه. صوته فخرج ومعه قباء
وهو ابن إبـراهيم    (حدثنا يعقوب   : قاال. ا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       حدثن) 150 (- 131
أخربين عامر بن سعد عن أبيه سعد ؛ أنه أعطى رسول اهللا            . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ) بن سعد 

  :قال. صلى اهللا عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم
فقمت إىل رسول اهللا صـلى      . وهو أعجبهم إيل  .  يعطه  فترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم رجال مل         

أو مسلما  " قال  . إين ألراه مؤمنا  ! مالك عن فالن ؟ فواهللا      ! يا رسول اهللا    : اهللا عليه وسلم فساورته  فقلت     
قال . إين ألراه مؤمنا  ! مالك عن فالن ؟ فواهللا      ! يا رسول اهللا    : فقلت.مث غلبين ما أعلم منه    . فسكت قليال " 
إين ! مالك عن فالن ؟  فـواهللا        ! يا رسول اهللا    : فقلت. مث غلبين ما أعلم منه    . فسكت قليال " لما  أو مس " 

خشية أن يكب يف النار علـى  . إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه" قال " أو مسلما" قال  . ألراه مؤمنا 
  ".وجهه 

  .ويف حديث احللواين تكرار القول مرتني
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بـن      . ح وحدثنيه زهري بن حرب    . حدثنا سفيان . حدثنا ابن أيب عمر   ) 150 (

. أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       . حدثنا ابن أخي بن شهاب    . سعد
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، على معىن حديث صاحل عن الزهري. أخربنا معمر

حدثنا أيب عن صاحل، عـن      . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . حللواينحدثنا احلسن بن علي ا    ) 150(م  
يعين حديث الزهـري الـذي      . مسعت حممد بن سعد حيدث ذا احلديث      : إمساعيل بن حممد بن سعد ؛ قال      

  :فقال يف حديثه. ذكرنا

        باب اعطاء من خياف على إميانهباب اعطاء من خياف على إميانهباب اعطاء من خياف على إميانهباب اعطاء من خياف على إميانه) ) ) ) 45((((
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 ألعطـي   إين! أقتاال ؟ أي سعد     " مث قال   .  فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده بني عنقي وكتفي          

  ".الرجل 
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 1059 (- 123
  أخربين أنس بن مالك؛. شهاب

فطفق رسـول   . موال هوازان ما أفاء    أن أناسا من األنصار قالوا، يوم حنني، حني أفاء اهللا على رسوله من أ             
يعطي قريشا  . يغفر اهللا لرسول اهللا   : فقالوا. املائة من اإلبل  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي رجاال من قريش        

  !.ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم
م فجمعه. فأرسل إىل األنصار  . فحدث ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من قوهلم         : قال أنس بن مالك   

  :فقال. فلما اجتمعوا جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يف قبة من آدم
وأمـا  . فلم يقولوا شيئا  ! أما ذوو رأينا، يا رسول اهللا       : فقال له فقهاء األنصار   " ما حديث بلغين عنكم ؟       "

فقـال  ! دمائهم  يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من       . أناس منا حديثه أسنام، قالوا يغفر اهللا لرسوله       
أفال ترضون أن يـذهب     . أتألفهم. فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر     : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

. بلى: فقالوا" ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به      ! الناس باألموال، وترجعون إىل رحالكم برسول اهللا ؟ فواهللا          
فإين علـى   . فاصربوا حىت تلقوا اهللا ورسوله    . رة شديدة فإنكم ستجدون أث  : "قال. قد رضينا ! يا رسول اهللا    

  .قالوا سنصرب". احلوض
حـدثنا  ) وهو ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   : قاال. حدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد     ) 1059 (

  : حدثين أنس بن مالك ؛ أنه قال. أيب عن صاحل، عن ابن شهاب
. فلم نصرب : قال أنس : غري أنه قال  . واقتص احلديث مبثله  . ال هوازن  ملا أفاء اهللا على رسوله ما أفاء من أمو        

  .فأما أناس حديثة أسنام: وقال
: حدثين ابن أخي ابن شهاب عن عمه، قال  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1059(

  .واية يونس عن الزهريكر. نصرب: قالوا: قال أنس: إال أنه قال. وساق احلديث مبثله. أخربين أنس بن مالك

        باب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم وتصرب من قوى إميانهباب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم وتصرب من قوى إميانهباب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم وتصرب من قوى إميانهباب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم وتصرب من قوى إميانه) ) ) ) 46 ( ( ( (
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. أخربنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1059 (- 133
  : قال. مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك: قال

إال ابن أخـت    . ال: فقالوا" أفيكم أحد من غريكم ؟    : "فقال. مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األنصار       
إن قريشا حديث عهد جباهلية     : "فقال" إن ابن أخت القوم منهم    : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . لنا

أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسـول اهللا إىل           . وإين أرادت أن أجربهم وأتألفهم    . ومصيبة
  ".بيوتكم ؟ لو سلك الناس واديا، وسلك األنصار شعبا، لسلكت شعب األنصار

: قـال . حدثنا شعبة عن أيب التيـاح     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن الوليد   ) 1059 (- 134
  :مسعت أنس بن مالك قال

. إن سيوفنا تقطر من دمـائهم     . إن هذا هلو العجب   :  ملا فتحت مكة قسم الغنائم يف قريش فقالت األنصار        
ما الذي بلغين عنكم    : "فقال. يه وسلم فجمعهم  فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عل      ! وإن غنائمنا ترد عليهم     

أما ترضون أن يرجع النـاس بالـدنيا إىل بيـوم،           : "قال. وكانوا ال يكذبون  . هو الذي بلغك  : قالوا" ؟
وترجعون برسول اهللا إىل بيوتكم ؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت األنصار واديا أو شعبا، لسلكت          

  ".وادي األنصار أو شعب األنصار
يزيد أحدمها على اآلخر احلرف     (حدثنا حممد بن املثىن وإبراهيم بن حممد بن عرعرة          ) 1059 (- 135

حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالـك ؛               . حدثنا معاذ ابن معاذ   : قاال) بعد احلرف 
  :قال

ى اهللا عليه وسلم يومئذ عشرة      ومع النيب صل  .  ملا كان يوم حنني أقبلت هوازن وغطفان، بذراريهم ونعمهم        
: قال. مل خيلط بينهما شيئا   . فنادى يومئذ نداءين  : قال. حىت بقي وحده  . فأدبروا عنه . ومعه الطلقاء . آالف

مث التفـت  : قال. أبشر حنن معك! لبيك، يا رسول اهللا : فقالوا! " يا معشر األنصار   "فالتفت عن ميينه فقال     
مث التفت عن يساره    : قال. أبشر حنن معك  ! لبيك، يا رسول اهللا     : قالوا" !يا معشر األنصار  "عن يساره فقال    

فـرتل  . وهو على بغلة بيضاء   : قال. أبشر حنن معك  ! لبيك، يا رسول اهللا     : قالوا!" يا معشر األنصار  "فقال  
سم يف  فق. وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنائم كثرية        . فازم املشركون . أنا عبداهللا ورسوله  : فقال

وتعطي الغنائم  . إذا كانت الشدة فنحن ندعى    : فقالت األنصار . ومل يعط األنصار شيئا   . املهاجرين والطلقاء 
  :فقال. فسكتوا" ما حديث بلغين عنكم ؟! يا معشر األنصار : "فقال. فجمعهم يف قبة. فبلغه ذلك! غرينا 
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. بلى: قالوا"  مبحمد حتوزونه إىل بيوتكم ؟     أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون      ! يا معشر األنصار    "
  : فقال: قال. رضينا! يا رسول اهللا 

  ".لو سلك الناس واديا، وسلكت األنصار شعبا، ألخذت شعب األنصار"
  .أنت شاهد ذاك ؟ قال وأين أغيب عنه ؟! يا أبا محزة : فقلت: قال هشام
حدثنا : قال ابن معاذ  .  بن عبداألعلى  حدثنا عبيداهللا بن معاذ وحامد بن عمر وحممد       ) 1059 (- 136

  : قال. املعتمر بن سليمان عن أبيه
فجاء املشركون بأحسن صفوف    . مث إنا غزونا حنينا   . افتتحنا مكة : قال.  حدثين السميط عن أنس بن مالك     

مث صـفت   . مث صفت الغنم  . مث صفت النساء من وراء ذلك     . مث صفت املقاتلة  . فصفت اخليل : قال. رأيت
فجعلت خيلنـا   : قال. وعلى جمنبة خيلنا خالد بن الوليد     . قد بلغنا ستة آالف   . وحنن بشر كثري  : قال. النعم

فنـادى  : قـال . فلم نلبث أن انكشفت خيلنا، وفرت األعراب، ومن نعلم من الناس          . تلوى خلف ظهورنا  
!". يال األنـصار  ! ار  يال األنص "مث قال   ". يال املهاجرين ! يال املهاجرين   : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال! يا رسول اهللا    . لبيك: قلنا: قال. هذا حديث عمية  : قال أنس : قال
مث انطلقنـا إىل الطـائف      . فقبضنا ذلـك املـال    : قال. ما أتيناهم حىت هزمهم اهللا    ! فامي اهللا   : قال. وسلم

فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي الرجل         : قال. امث رجعنا إىل مكة فرتلن    . فحاصرناهم أربعني ليلة  
  .كنحو حديث قتادة، وأيب التياح،وهشام ابن زيد. مث ذكر باقي احلديث. املائة من اإلبل

حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق، عـن          . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 1060 (- 137
  :ج ؛ قالأبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع ابن خدي

 أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، واألقرع                  
  : فقال عباس بن مرداس. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. بن حابس، كل إنسان منهم، مائة من اإلبل

  أجتعل ـىب وب العبيـ  ـد بيـن عيينـة واألقرع ؟
   حابس  يفوقان مرداس يف امعفما كان بدر وال 

  وماكنت دون امرئ منهما  ومن ختفض اليوم ال يرفع
  .فأمت له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة: قال
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أخربنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق، ذا          . وحدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 1060 (- 138
وساق . ئم حنني فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من اإلبل         اإلسناد ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم غنا         

  .وأعطى علقمة بن عالثة مائة: وزاد. احلديث بنحوه
ومل يذكر  . حدثين عمر بن سعيد، ذا اإلسناد     . حدثنا سفيان . وحدثنا خملد بن خالد الشعريي    ) 1060(

  .ثهومل يذكر الشعر يف حدي. يف احلديث علقمة بن عالثة، وال  صفوان بن أمية
حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عمرو بن حيىي بن عمارة، عن           . حدثنا سريج بن يونس   ) 1061 (- 139

فـأعطى  . عباد بن متيم، عن عبداهللا بن زيد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح حنينا قسم الغنـائم       
سول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        فقام ر . فبلغه أن األنصار حيبون أن يصيبوا ما أصاب الناس        . املؤلفة قلوم 

أمل أجدكم ضالال  فهـداكم اهللا يب؟ وعالـة،    ! يا معشر األنصار    "مث قال   . فحمد اهللا وأثىن عليه   . فخطبهم
اهللا : فقالوا" أال جتيبوين ؟  " فقال. اهللا ورسوله أمن  : ويقولون" فأغناكم اهللا يب؟ ومتفرقني، فجمعكم اهللا يب؟        

. ألشياء عـددها  ". وكان من األمر كذا وكذا    . لوشئتم أن تقولوا كذا وكذا    أما إنكم   :"فقال. ورسوله أمن 
أال ترضون أن يذهب الناس بالشاء واإلبل، وتـذهبون برسـول اهللا إىل    : " فقال. زعم عمرو أن ال حيفظها    

ولو سلك الناس واديا وشعبا،     . ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار     . رحالكم؟ األنصار شعار والناس دثار    
  ".فاصربوا حىت تلقوين على احلوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة. سلكت وادي األنصار وشعبهمل

: قـال إسـحاق   (حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم            ) 1062 (- 140
  : قال. عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا) حدثنا جرير: وقال اآلخران. أخربنا

فأعطى األقرع بن حابس مائة مـن  .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناسا يف القسمة ملا كان يوم حنني آثر    
: فقال رجـل  . وآثرهم يومئذ يف القسمة   . وأعطى أناسا من أشراف العرب    . وأعطى عيينة مثل ذلك   . اإلبل
 صلى اهللا ألخربن رسول اهللا! واهللا  : قال فقلت . إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه اهللا          ! واهللا  

فمن يعـدل إن مل  : "مث قال. فتغري وجهه حىت كان كالصرف: قال. فأتيته فأخربته مبا قال  : قال. عليه وسلم 
ال جرم ال   : قال قلت ". قد أوذي بأكثر من هذا فصرب     . يرحم اهللا موسى  : "مث قال : قال!" يعدل اهللا ورسوله  

  .أرفع إليه بعدها حديثا
حدثنا حفص بن غياث عن األعمش، عن شقيق، عـن          . أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن     ) 1062 (- 141
  :قال. عبداهللا
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فأتيت النيب  : قال. إا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا      : فقال رجل .  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسما       
. وامحر وجهه حىت متنيت أين مل أذكره لـه        . فغضب من ذلك غضبا شديدا    . صلى اهللا عليه وسلم فساورته    

  ".قد أوذى موسى بأكثر من هذا فصرب: "مث قال: الق
أخربنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن أيب الزبري، عن     . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1063 (- 142

  : قال. جابر بن عبداهللا
ورسـول اهللا   . يف ثوب بالل فضة   و. منصرفه من حنني  .  أيت رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة        

ومن يعـدل إذا مل     ! ويلك  : "قال. اعدل! يا حممد   : فقال. يعطى الناس . صلى اهللا عليه وسلم يقبض منها     
يا رسول  . دعين: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      " أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل           

إن هذا وأصحابه يقـرأون     . ن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب     أ! معاذ اهللا   : "فقال. فأقتل هذا املنافق  ! اهللا  
  ".ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية. ال جياوز حناجرهم. القرآن

أخربين أبو  : مسعت حيىي بن سعيد يقول    : قال. حدثنا عبدالوهاب الثقفي  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1063 (
حدثين قرة بـن    . حدثنا زيد بن احلباب   . و بكر بن أيب شيبة    ح وحدثنا أب  . الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا      

حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقـسم مغـامن وسـاق                     . خالد
  .احلديث
حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق، عن عبـدالرمحن          . حدثنا هناد بن السري   ) 1064 (- 143

  :يد اخلدري ؛ قالبن أيب نعم، عن أيب سع
فقـسمها  .  بعث علي رضي اهللا عنه، وهو باليمن، بذهبة يف تربتها، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 

األقرع بن حابس احلنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة         : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أربعة نفر        
: فقالوا. فغضبت قريش : قال. لطائي، مث أحد بين نبهان    بن عالثة العامشري، مث أحد بين كالب، وزيد اخلري ا         

فجـاء  " إين إمنا فعلت ذلك ألتـألفهم : "أتعطي صناديد جند وتدعنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
: قال! يا حممد  . اتق اهللا : فقال. ناتئ اجلبني حملوق الرأس   . غائر العينني . مشرف الوجنتني . رجل كث اللحية  

" أيأمنين على أهل األرض وال  تأمنوين ؟       ! فمن يطع اهللا إن عصيته      : "هللا صلى اهللا عليه وسلم    فقال رسول ا  

        باب ذكر اخلوارج وصفامباب ذكر اخلوارج وصفامباب ذكر اخلوارج وصفامباب ذكر اخلوارج وصفام) ) ) ) 47 ( ( ( (
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فقال رسول اهللا صلى اهللا     ) يرون أنه خالد بن الوليد    . (فاستأذن رجل من القوم يف قتله     . مث أدبر الرجل  : قال
ويـدعون  . ن أهل اإلسالم  يقتلو. إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم         : "عليه وسلم 
  ".لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد. ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية. أهل األوثان

حدثنا عبدالرمحن بن . حدثنا عبدالواحد عن عمارة بن القعقاع. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1064 (- 144
  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. أيب نعيم

مل حتـصل   .  طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من اليمن، بذهبة يف أدمي مقروظ               بعث علي بن أيب   
بني عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس، وزيد اخليل، والرابع إمـا            : فقسمها بني أربعة نفر   : قال. من تراا 

فبلـغ  : قال. ءكنا حنن أحق ذا من هؤال     : فقال رجل من أصحابه   . علقمة بن عالثة وإما عامر بن الطفيل      
أال تأمنوين ؟ وأنا أمني من يف السماء، يأتيين خرب الـسماء صـباحا             : "ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      

مـشمر  . حملوق الرأس . كث اللحية . ناشز اجلبهة . مشرف الوجنتني . فقام رجل غائر العينني   : قال" ومساء
مث ويل  : قال"  أو لست أحق أهل األرض أن يتقى اهللا        !ويلك  : "فقال. اتق اهللا ! يا رسول اهللا    : فقال. اإلزار
قـال  ". لعله أن يكون يـصلي    . ال"أال أضرب عنقه ؟ فقال      ! يا رسول اهللا    : فقال خالد بن الوليد   . الرجل
إين مل أومر أن    : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه        : خالد

إنه خيرج من ضئضئ هـذا      : "مث نظر إليه وهو مقف فقال     : قال"  وال  أشق بطوم    .أنقب عن قلوب الناس   
أظنـه  : قال". ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية       . رطبا ال جياوز حناجرهم   . قوم يتلون كتاب اهللا   

  ".لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود: "قال
: قـال . ن عمارة بن القعقاع، ذا اإلسنادحدثنا جرير ع  . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1064 (- 145

  :وقال. ومل يذكر عامر بن الطفيل. وعلقمة بن عالثة
أال ! يـا رسـول اهللا      : فقام إليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال        : وزاد. ناشز: ومل يقل .  نايتء اجلبهة 

أال أضرب عنقه ؟    ! رسول اهللا   يا  : مث أدبر فقام إليه خالد، سيف اهللا، فقال       : قال". ال"أضرب عنقه ؟  قال      
حـسبته  : قال عمارة : وقال". إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهللا لينا رطبا          "، فقال   "ال"قال  
  ".لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود"قال 

وقال بـني   . حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، ذا اإلسناد        . وحدثنا ابن منري  ) 1064 (- 146
: وقال. زيد اخلري، واألقرع ابن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن عالثة أو عامر بن الطفيل              : أربعة نفر 

  : وقال. كرواية عبدالواحد. ناشز اجلبهة
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  ".لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود"ومل يذكر .  إنه سيخرج من ضئصئ هذا قوم
أخربين : ت حيىي بن سعيد يقول    مسع: قال. حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1064 (- 147

حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة وعطاء بن يسار ؛ أما أتيا أبا سعيد اخلدري فسأاله عن احلروريـة ؟ هـل       
ولكين مسعت رسول اهللا صلى     . ال أدري من احلرورية   : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكرها  قال         

  :اهللا عليه وسلم يقول
"    م    ) منها: ومل يقل (ة  خيرج يف هذه األمال جياوز حلوقهم   . فيقرأون القرآن . قوم حتقرون صالتكم مع صال
. إىل رصـافه  . إىل نصله . فينظر الرامي إىل سهمه   . ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية      ) أو حناجرهم (

  ".هل علق ا من الدم شيء. فيتمارى يف الفوقة
أخـربين  . أخربين يونس بن ابن شهاب    . عبداهللا بن وهب  أخربنا  . حدثين أبو الطاهر  ) 1064 (- 148

. ح وحدثين حرملة بن حيىي وأمحد بن عبدالرمحن الفهـري         . أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب سعيد اخلدري       
أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن والضحاك اهلمداين ؛        . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربين ابن وهب  : قاال

  :لأن أبا سعيد اخلدري قا
. وهو رجل من بين متيم. أتاه ذو اخلويصرة.   بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقسم قسما          

ومن يعدل إن مل أعـدل ؟ قـد   ! ويلك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا  اعدل  : فقال
ائذن يل فيه أضـرب     ! ل اهللا   يا رسو : فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      ". خبت وخسرت إن مل أعدل    

وصيامه . فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالم       . دعه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . عنقه
ينظـر إىل   . ميرقون من اإسالم كما ميرق السهم من الرميـة        . ال جياوز تراقيهم  . يقرأون القرآن . مع صيامهم 

مث ينظر إىل نضيه فال يوجد فيـه شـيء   . ه فال يوجد فيه شيءمث ينظر إىل رصاف  . نصله فال يوجد فيه شيء    
إحدى عضديه  . آيتهم رجل أسود  . سبق الفرث والدم  . مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء       ). وهو القدح (

فأشـهد أين   : قال أبو سـعيد   ". خيرجون على حني فرقة من الناس     . أو مثل البضعة تدردر   . مثل ثدي املرأة  
وأشهد أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قاتلـهم وأنـا    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    مسعت هذا من رسول     

حىت نظرت إليه، على نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فأيت به . فوجد. فأمر ذلك الرجل فالتمس   . معه
  .الذي نعت
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، عـن أيب    حدثنا ابن أيب عدي عن سليمان، عن أيب نضرة        . وحدثين حممد بن املثىن   ) 1064 (- 149
سـيماهم  . خيرجون يف فرقة من النـاس     . سعيد ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر قوما يكونون يف أمته            

  :قال. التحالق
فضرب النيب صـلى اهللا عليـه     : قال". يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق      ). أو من أشر اخللق   (هم شر اخللق     "

وينظر . فينظر يف النصل فال يرى بصرية     ) أو قال الغرض  (ية  الرجل يرمي الرم  " أو قال قوال    . وسلم هلم مثال  
يا أهل  . وأنتم قتلتموهم : قال أبو سعيد  : قال". وينظر يف الفوق فال يرى بصرية       . يف النضي فال يرى بصرية    

  !العراق 
حدثنا أبو نضرة عن    ) وهو ابن الفضل احلداين   (حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم       ) 1064 (- 150
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال . د اخلدريأيب سعي

  ".يقتلها أوىل الطائفتني باحلق. مترق مارقة عند فرقة من املسلمني " 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن      : قال قتيبة . حدثنا أبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد      ) 1064 (- 151

  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول: أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري ؛ قال
  ".يلي قتلهم أوالهم باحلق. فيخرج من بينهما مارقة. يكون يف أميت فرقتان "

حدثنا داود عن أيب نضرة، عن أيب سـعيد         . حدثنا عبداألعلى . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1064 (-152
  : اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فيلي قتلهم أوىل الطائفتني باحلق. الناسمترق مارقة يف فرقة من  "
حدثنا سفيان عن حبيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن الزبري. حدثين عبيداهللا القواريري ) 1064 (- 153

يف حـديث  . بن أيب ثابت، عن الضحاك  املشرقي، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم          

  .يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق. فةذكر فيه قوما خيرجون على فرقة خمتل
قـال  . مجيعا عن وكيـع   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وعبداهللا بن سعيد األشج         ) 1066 (- 154
  : قال علي: قال. حدثنا األعمش عن خيثمة، عن سويد بن غفلة. حدثنا وكيع: األشج

        باب التحريض على قتل اخلوارجباب التحريض على قتل اخلوارجباب التحريض على قتل اخلوارجباب التحريض على قتل اخلوارج) ) ) ) 48 ( ( ( (
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ى اهللا عليه وسلم، فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول عليه مـا مل                  إذا حدثتكم عن رسول اهللا صل     
" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول         . وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة       . يقل

يقرأون القرآن ال   . سيخرج يف أخر الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية             
فإن يف قتلهم أجرا،    . فإذا لقيتموه فاقتلوهم  . ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية       . جياوز حناجرهم 

  ".ملن قتلهم، عند اهللا يوم القيامة
ح وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وأبو        . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1066 (

كالمها عن األعمش، ـذا اإلسـناد،       . حدثنا سفيان . دالرمحن بن مهدي  حدثنا عب : قاال. بكر بن أيب نافع   
  .مثله

ح وحدثين أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وزهـري           . حدثنا جرير . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1066(
ميرقون مـن   " وليس يف حديثهما    . كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد    . حدثنا أبو معاوية  : قالوا. بن حرب 

  ".كما ميرق السهم من الرميةالدين 
ح وحدثنا قتيبـة    . حدثنا ابن علية ومحاد بن زيد     . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 1066 (- 155

حدثنا : قاال) واللفظ هلما (حدثنا محاد بن زيد  ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب                . بن سعيد 
  : قال. عن عليإمساعيل بن علية عن أيوب، عن حممد، عن عبيدة، 

فيهم رجل خمدج اليد، أو مودن اليد، أو مثدون اليد، لوال أن تبطروا حلدثتكم مبا وعد               :  ذكر اخلوارج فقال  
آنت مسعته من حممد صلى اهللا عليـه        : قال قلت . اهللا الذين يقتلوم، على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم         

  !ورب الكعبة. يإ! ورب الكعبة . إي! ورب الكعبة . إي: وسلم ؟ قال
ال : قـال . حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، عن حممد عـن عبيـدة            . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1066 (

  .فذكر عن علي، حنو حديث أيوب، مرفوعا. أحدثكم إال ما مسعته منه
حدثنا عبدامللك بـن أيب سـليمان       . حدثنا عبدالرزاق بن مهام   . حدثنا عبد بن محيد   ) 1566 (- 156

  حدثين زيد بن وهب اجلهين ؛. مة بن كهيلحدثنا سل
فقال علي رضـي اهللا     . الذين ساروا  إىل اخلوارج    .  أنه كان يف اجليش الذين كانوا مع علي رضي اهللا عنه          

ليس . خيرج قوم من أميت يقرأون القرآن" إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          ! أيها الناس   : عنه
يقـرأون  . وال  صيامكم إىل صيامهم بشيء     . وال  صالتكم إىل صالم بشيء     . قراءتكم إىل قرائتهم بشيء   

ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم مـن        . ال جتاوز صالم تراقيهم   . حيسبون أنه هلم وهو عليهم    . القرآن
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 لو يعلم اجليش الذي يصيبوم، ما قضي هلم على لسان نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، التكلوا عـن                 ". الرمية
عليـه  . على رأس عضده مثل حلمـة الثـدي       . وآية ذلك أن فيهم رجال له عضد، وليس له ذراع         . العمل

! واهللا  ! فتذهبون إىل معاوية وأهل الشام وتتركون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم وأمـوالكم             . شعرات بيض 
فسريوا على اسم   . الناسوأغاروا يف سرح    . فإم قد سفكوا الدم احلرام    . إين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم     

فلمـا التقينـا وعلـى      . مررنا على قنطرة  : حىت قال . فرتلين زيد بن وهب مرتال    : قال سلمة بن كهيل   . اهللا
وسلوا سيوفكم من جفوا فإين أخاف أن     . ألقوا الرماح : فقال هلم . اخلوارج يومئذ عبداهللا بن وهب الراسيب     
وشـجرهم النـاس    . وسلوا السيوف . شوا برماحهم فرجعوا فوح . يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء    

: فقال علي رضي اهللا عنه    . وما أصيب من الناس يومئذ إال رجالن      . وقتل بعضهم على بعض   : قال. برماحهم
فقام علي رضي اهللا عنه بنفسه حىت أتى ناسا قد قتل بعـضهم             . فالتمسوه فلم جيدوه  . التمسوا فيهم املخدج  

فقام إليه  : قال. وبلّغ رسوله . صدق اهللا : مث قال . فكّرب. ه مما يلي األرض   فوجدو. أخروهم: قال. على بعض 
لسمعت هذا احلديث من رسول اهللا صلى       ! أهللا الذي ال إله إال هو       ! يا أمري املؤمنني    : فقال. عبيدة السلماين 

  .وهو حيلف له. حىت استحلفه ثالثا! واهللا الذي ال إله إال هو . إي: اهللا عليه وسلم ؟ فقال
أخـربين  . أخربنا عبداهللا بن وهـب    : قاال. حدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1066 (- 157

عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيداهللا بن أيب رافع ، موىل رسول اهللا صلى                     
. ال حكم إال هللا   :  قالوا اهللا عليه وسلم ؛ أن احلرورية ملا خرجت، وهو مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه،                

إين ألعرف صـفتهم    . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصف ناسا        . كلمة حق أريد ا باطل    : قال علي 
  .يف هؤالء

إحدى . من أبغض خلق اهللا إليه منهم أسود      ) وأشار إىل حلقه  . (يقولون احلق بألسنتهم ال جيوز هذا، منهم       "
فنظروا فلم جيدوا   . انظروا: هم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال        فلما قتل ". يديه طىب شاة أو حلمة ثدي     

فأتوا بـه حـىت   . مث وجدوه يف خربة. مرتني أو ثالثا. ما كذبت وال  كذبت    ! فواهللا  . ارجعوا: فقال. شيئا
قـال  : زاد يونس يف روايته   . وقول علي فيهم  . وأنا حاضر ذلك من أمرهم    : قال عبيداهللا . وضعوه بني يديه  

  .رأيت ذلك األسود: وحدثين رجل عن ابن حنني أنه قال: بكري
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حدثنا محيد بن هالل عن عبداهللا      . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1067 (- 158
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. بن الصامت، عن أيب ذر

خيرجـون مـن    . ال جياوز حالقيمهم  . قوم يقرأون القرآن  )  سيكون بعدي من أميت    أو(إن بعدي من أميت      "
  ".هم شر اخللق واخلليقة. مث ال يعودون فيه. الدين كما خيرج السهم من الرمية

ما حديث مسعته مـن أيب      : قلت. فالقيت رافع بن عمرو الغفاري، أخا احلكم الغفاري       : فقال ابن الصامت  
  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال.  هذا احلديثكذا وكذا ؟ فذكرت له: ذر

. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن يسري بن عمرو         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1068 (- 159
وأشـار  (مسعته  : هل مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكر اخلوارج ؟ فقال          : سألت سهل بن حنيف   : قال

  ).بيده حنو املشرق
  ".ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية . قوم يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدوا تراقيهم "
خيرج منه  : وقال. حدثنا سليمان الشيباين، ذا اإلسناد    . حدثنا عبدالواحد . وحدثناه أبو كامل  ) 1078 (

  .أقوام
حدثنا يزيد بن   : قال أبو بكر  . مجيعا عن يزيد  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق      ) 1068 (- 160

هارون عن العوام بن حوشب  حدثنا أبو إسحاق الشيباين عن أسري بن عمرو، عن سهل بن حنيف، عـن                    
  : قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".يتيه قوم قبل املشرق حملقة رؤسهم "
) وهو ابن زيـاد   (حدثنا شعبة عن حممد     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1069 (- 161

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . فجعلها يف فيه  . أخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة       : مسع أبا هريرة يقول   
  : عليه وسلم

  ".لمت أنا ال نأكل الصدقة ؟ أما ع. ارم ا. كخ كخ " 

        باب اخلوارج شر اخللق واخلليقةباب اخلوارج شر اخللق واخلليقةباب اخلوارج شر اخللق واخلليقةباب اخلوارج شر اخللق واخلليقة) ) ) ) 49 ( ( ( (

هم بنو هاشم هم بنو هاشم هم بنو هاشم هم بنو هاشم باب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعلى آله وباب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعلى آله وباب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعلى آله وباب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وعلى آله و) ) ) ) 50 ( ( ( (
        وبنو املطلب دون غريهموبنو املطلب دون غريهموبنو املطلب دون غريهموبنو املطلب دون غريهم
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مجيعا عن وكيع، عن شعبة، ذا      . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 1069 (
  ".أنا ال حتل لنا الصدقة ؟"وقال . اإلسناد

. حدثنا ابـن أيب عـدي  . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1069(م  
  ".أنا النأكل الصدقة ؟ " كما قال ابن معاذ .  عن شعبة، يف هذا اإلسنادكالمها
أخربين عمرو ؛ أنا أبا يونس موىل       . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1070 (- 162

إين ألنقلب إىل أهلي فأجـد  "أيب هريرة حدثه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال               
  ".فألقيها. مث أخشى أن تكون صدقة. مث أرفعها آلكلها. مرة ساقطة على فراشيالت

. حدثنا معمر عن مهام بن منبـه      . حدثنا عبدالرزاق بن مهام   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1070 (- 163
وقال رسول  . فذكر أحاديث منها  . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : قال
  : صلى اهللا عليه وسلماهللا
مث أخـشى أن    . فأرفعها آلكلها ) أو يف بييت  (إن ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي          ! واهللا   "

  ".فألقيها). أو من الصدقة(تكون صدقة  
أخربنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مـصرف،  . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1071 (- 164

  :فقال.  النيب صلى اهللا عليه وسلم وجد مترةعن أنس بن مالك ؛ أن
  ".لوال أن تكون من الصدقة ألكلتها "

حدثنا أبو أسامة عن زائدة، عن منصور، عن طلحة بن مصرف،           . وحدثنا أبو كريب  ) 1071 (- 165
  :حدثنا أنس بن مالك ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال

  ".دقة ألكلتهالوال أن تكون من الص "
حدثين أيب عن قتادة،    . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1071 (- 166

  :عن أنس ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجد مترة فقال
  ".لوال أن تكون صدقة ألكلتها "
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حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهـري ؛        . بن حممد بن أمساء الضبعي    حدثين عبداهللا   ) 1072 (- 167
  :أن عبداهللا بن نوفل بن احلارث ابن عبداملطلب حدثه ؛ أن عبداملطلب بن ربيعة بن احلارث حدثه قال

قاال يل وللفـضل    (لو بعثنا هذين الغالمني     ! واهللا    : فقاال.  اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس بن عبداملطلب      
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فكلماه، فأمرمها على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس،            ) اسبن عب 

فـذكرا لـه     . فوقف عليهما . فبينما مها يف ذلك جاء علي بن أيب طالب        : وأصاب مما يصيب ؟ الناس قال     
واهللا، : ابن احلـارث فقـال    فانتحاه ربيعة   . فواهللا ؟  ما هو بفاعل     . التفعال: وقال علي بن أيب طالب    . ذلك

. فواهللا ؟ لقد نلت صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما نفسناه عليك. ماتصنع هذا إال نفاسة منك علينا
فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر سبقناه          : قال. وإضطجع علي . قال علي أرسلومها فانطلقا   

وهـو  . مث دخل ودخلنا عليه" إخرجا ماتصرران: "مث قال. آذانناحىت جاء فأخذ ب  . فقمنا عندها . إىل احلجرة 
أنت أبر النـاس    : يا رسول اهللا  : مث تكلم أحدنا فقال   . فتواكلنا الكالم : قال. يومئذ عند زينب بنت جحش    

فنؤدي إليك كما يؤدي النـاس      . فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات     . وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح    
وجعلت زينب تلمع علينا مـن واء       : قال. فسكت طويال حىت أردنا أن نكلمه     : قال. يبونونصيب كما يص  

أدعوا يل حممية   . إمنا هي أوساخ الناس     . إن الصدقة التنبغي آلل حممد    : "مث قال   : قال.احلجاب أن التكلماه    
هـذا الغـالم    أنكح  " فقال حملميه   . فجاءاه: قال". ونوفل بن احلارث بن عبداملطلب    ) وكان على اخلمس  (

فأنكحين وقال  ) يل" (أنكح هذا الغالم ابنتك   " وقال لنوفل بن احلارث       . فأنكحه) للفضل بن عباس  " (ابنتك
  .قال الزهري ومل يسمه يل". أصدق عنهما من اخلمس  كذا وكذا " حملمية 
أخربين  يونس بن يزيـد عـن ابـن          . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن معروف   ) 1072 (- 167
 عن عبداهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي ؛ أن عبداملطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب أخربه                  شهاب،

؛ أن أباه ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب والعباس بن عبداملطلب، قاال لعبداملطلب بن ربيعة و للفضل بـن                   
فألقى علـي   : وقال فيه  . وساق احلديث بنحو حديث مالك    . ائتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عباس

ال أرمي مكاين حىت يرجع إليكما ابناكما، حبور        ! واهللا  . أنا أبو حسن القرم   : وقال  . رداءه مث اضطجع عليه     
  مث قال لنا: وقال يف احلديث. مابعثتما به إىل رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم

        باب ترك استعمال آل النيب على الصدقةباب ترك استعمال آل النيب على الصدقةباب ترك استعمال آل النيب على الصدقةباب ترك استعمال آل النيب على الصدقة) ) ) ) 51 ( ( ( (
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مث قال رسـول    : أيضا  : وقال". ل حممد إا الحتل حملمد وال  آل     . إن هذه الصدقات إمنا هي أوساخ الناس       "
وهو رجل من بين أسد كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه       " ادعوا يل حممة بن جزء    : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  .وسلم استعمله على األمخاس
أخربنا الليث عن ابن    . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1073 (- 169

 عليه وسلم أخربته ؛ أن رسول اهللا صلى         شهاب ؛ أن عبيد بن السباق قال  إن جويرية، زوج النيب صلى اهللا             
  :اهللا عليه وسلم دخل عليها فقال

ما عندنا طعام إال عظم من شاة أعطيته مواليت مـن           ! يا رسول اهللا      ! واهللا  . ال: قالت" هل من طعام ؟    "
  ".فقد بلغت حملّها. قريبة: "فقال . الصدقة

مجعا عن ابـن عيينـة، عـن        . اق بن إبراهيم  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسح        ) 1073(
  .الزهري، ذا اإلسناد، حنوه

ح وحدثنا حممد بـن     . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1074 (- 170
ح وحدثنا عبيداهللا بن . كالمها عن شعبة، عن قتادة، عن أنس   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. املثىن وابن بشار  

  :مسع أنس بن مالك قال. حدثنا شعبة عن قتادة. حدثنا أيب). اللفظ لهو(معاذ 
  ".ولنا هدية. هو هلا صدقة"فقال  .  أهدت بريرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حلما تصدق به عليها

ح وحدثنا حممد بن املـثىن وابـن        . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1075 (- 171
حدثنا شعبة عن احلكم، عن إبراهيم، عن األسود،        . قاال  حدثنا حممد بن جعفر     ) اللفظ البن املثىن  و(بشار        

  فقال. فقيل  هذا ما تصدق به على بريرة. وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بلحم بقر: عن عائشة
  ".هو له صدقة ولنا هدية "

حدثنا هشام بن عـروة     . أبو معاوية حدثنا  : قاال. حدثنا زهري بن حرب وأبو كريب     ) 1075 (- 172
  : قالت. عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنه

باب إباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولبين هاشم وبين املطلب، وإن كان املهدي باب إباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولبين هاشم وبين املطلب، وإن كان املهدي باب إباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولبين هاشم وبين املطلب، وإن كان املهدي باب إباحة اهلدية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولبين هاشم وبين املطلب، وإن كان املهدي ) ) ) ) 52 ( ( ( (
وبيان أن الصدقة، إذا قبضها املتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وبيان أن الصدقة، إذا قبضها املتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وبيان أن الصدقة، إذا قبضها املتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وبيان أن الصدقة، إذا قبضها املتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، . . . . الصدقةالصدقةالصدقةالصدقةملكها بطريق ملكها بطريق ملكها بطريق ملكها بطريق 

        وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة حمرمة عليهوحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة حمرمة عليهوحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة حمرمة عليهوحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة حمرمة عليه
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فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه      . كان الناس يتصدقون عليها، ودي لنا     .  كانت يف بريرة ثالث قضيات    
  ".فكلوه. هو عليها صدقة ولكم هدية: "وسلم فقال
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن مسـاك، عـن           . بكر بن أيب شيبة   وحدثنا أبو   ) 1075 (- 173

. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة      
مسعت القاسم حيدث عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل            : مسعت عبدالرمحن بن القاسم قال    : قال

  .ذلك
أخربين مالك بن أنس عن ربيعة، عن القاسـم، عـن           . حدثنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1075(

  :غري أنه قال. مبثل ذلك. عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".وهو لنا منها هدية "

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن خالد، عن حفصة، عـن أم           . حدثين زهري بن حرب   ) 1067 (- 174
. فبعثت إىل عائشة منها بـشيء     . بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة من الصدقة          : عطية، قالت 

  :فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عائشة قال
إا قد بلغت   : "قال. إال أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة اليت بعثتم ا إليها          . ال: قالت". هل عندكم شيء ؟    "

  ".حملها
وهو (عن حممد   ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 1077 (- 175
  عن أيب هريرة؛) ابن زياد

. صدقة: وإن قيل . أكل منها . هدية: فإن قيل .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا أتى بطعام، سأل عنه           
  .مل يأكل منها

        ول النيب اهلدية ورده الصدقةول النيب اهلدية ورده الصدقةول النيب اهلدية ورده الصدقةول النيب اهلدية ورده الصدقةباب قبباب قبباب قبباب قب) ) ) ) 53 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-528 

. وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبـراهيم          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1078 (- 176
ح وحدثنا عبيـداهللا    . مسعت عبداهللا بن أيب أوىف    : قال. أخربنا وكيع عن شعبة، عن عمرو بن مرة       : قال حيىي 
: قـال . حدثنا عبداهللا بن أيب أوىف    ) . وهو ابن مرة  (و  حدثنا أيب عن شعبة، عن عمر     ). واللفظ له (بن معاذ   

  :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال
  ".صل على آل أيب أوىف! اللهم : "فأتاه أيب، أبو أوىف بصدقته، فقال" صل عليهم! اللهم "
  :غري أنه قال. اإلسنادحدثنا عبداهللا بن إدريس عن شعبة، ذا . وحدثنا ابن منري) 1078 (

  ".صل عليهم "
حدثنا حفص بن   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا هشيم . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 989 (- 177

 كلـهم . حدثنا عبدالوهاب وابن أيب عدي وعبداألعلى     . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . غياث وأبو خالد األمحر   
أخربنا داود عن الشعيب،    . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   : قال) واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . عن داود 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جرير بن عبداهللا ؛ قال
  ".إذا أتاك املصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض "

 باب الدعاء ملن أتى  باب الدعاء ملن أتى  باب الدعاء ملن أتى  باب الدعاء ملن أتى ))))54 ( ( ( (
        بصدقةبصدقةبصدقةبصدقة

        باب إرضاء الساعي ما مل يطلب حراماباب إرضاء الساعي ما مل يطلب حراماباب إرضاء الساعي ما مل يطلب حراماباب إرضاء الساعي ما مل يطلب حراما) ) ) ) 55 ( ( ( (
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         كتاب الصيام كتاب الصيام كتاب الصيام كتاب الصيام----    13
عـن أيب   ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. دثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ح) 1079 (- 1

  :سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطني  "
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن ابـن أيب        . أخربنا ابن وهب  . ىيوحدثين حرملة بن حي   ) 1079 (-2

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول
  ".إذا كان رمضان فتحت أبواب الرمحة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني  "
. حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شـهاب         : ين قاال وحدثين حممد بن حامت واحللوا    ) 1079 (

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : حدثين نافع بن أيب أنس ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول                 
  عليه وسلم

  .مبثله" إذا دخل رمضان "
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه، عـن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1080 (- 3

  النيب صلى اهللا عليه وسلم؛
فإن أغمي عليكم فاقـدروا     . وال  تفطروا حىت تروه    . ال تصوموا حىت تروا اهلالل    "  أنه ذكر رمضان فقال     

  ".له
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن عمـر         . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1080 (- 4

  :فضرب بيديه فقال. رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر رمضان

        باب فضل شهر رمضانباب فضل شهر رمضانباب فضل شهر رمضانباب فضل شهر رمضان) ) ) ) 1 ( ( ( (

 يف أوله أو  يف أوله أو  يف أوله أو  يف أوله أو وأنه إذا غموأنه إذا غموأنه إذا غموأنه إذا غم. . . . باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلاللباب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلاللباب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلاللباب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل) ) ) ) 2 ( ( ( (
        آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماآخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماآخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماآخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما
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ي عليكم  فإن أغم . وأفطروا لرؤيته . فصوموا لرؤيته ) مث عقد إامه يف الثالثة    (الشهر هكذا وهكذا وهكذا      "
  ".فاقدروا له ثالثني

  :وقال. حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 1080 (- 5
  .حنو حديث أيب أسامة" فإن غم عليكم فاقدروا ثالثني "
ذكر رسول  : وقال. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا، ذا اإلسناد       . وحدثنا عبيداهللا بن سعيد   ) 1080 (

  : اهللا عليه وسلم رمضان فقالاهللا صلى
  ".الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الشهر تسع وعشرون  "

  ".ثالثني"ومل يقل " فاقدروا له: "وقال
حدثنا إمساعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه            . وحدثين زهري بن حرب   ) 1080 (- 6

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؛ قال
  ".فإن غم عليكم فاقدروا له. وال  تفطروه حىت تروه. وعشرون فال تصوموا حىت تروهإمنا الشهر تسع  "
) وهو ابن علقمة  (حدثنا سلمة   . حدثنا بشر بن املفضل   . وحدثين محيد بن مسعدة الباهلي    ) 1080 (- 7

  قال رسول اهللا عليه وسلم: عن نافع، عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه ؛ قال
  ".فإن غم عليكم فاقدروا له. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا رأيتم اهلالل فصوموا. الشهر تسع وعشرون "
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربين ابن وهب  . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1080 (- 8

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا      : حدثين سامل بن عبداهللا ؛ أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال            : قال. شهاب
  :  وسلم يقولعليه
  ".فإن غم عليكم فاقدروا له. وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا "
: قال حيىي بـن حيـىي     (وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر             ) 1080 (- 9

عمر رضي اهللا   عن عبداهللا بن دينار ؛ أنه مسع ابن         ) حدثنا إمساعيل، وهو ابن جعفر    : وقال اآلخرون . أخربنا
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال

فإن غـم   . إال أن يغم عليكم   . وال  تفطروا حىت تروه    . ال تصوموا حىت تروه   . الشهر تسع وعشرون ليلة     "
  ".عليكم فاقدروا له

حـدثنا  . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح بن عبادة   . حدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1080 (- 10
  :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: و بن دينار ؛ أنه مسع ابن عمر رضي اهللا عنه يقولعمر
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  .وقبض إامه يف الثالثة" الشهر هكذا وهكذا وهكذا  "
: قـال . حدثنا حسن األشيب حدثنا شيبان عـن حيـىي        . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1080 (- 11

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  عنه يقولوأخربين أبو سلمة ؛ أنه مسع ابن عمر رضي اهللا
  ".الشهر تسع وعشرون "

حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي عن عبدامللك بن عمري، عـن           . وحدثنا سهل بن عثمان   ) 1080 (- 12
  موسى بن طلحة، عن عبداهللا ابن عمر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".عشرا وعشرا وتسعا.  وهكذاالشهر هكذا وهكذا "
مسعت ابـن عمـر     : قال. حدثنا شعبة عن جبلة   . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1080 (- 13

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه يقول
 أو  ونقص، يف الصفقة الثالثة، إام الـيمىن      . وصفق بيديه مرتني بكل أصابعهما    " الشهر كذا وكذا وكذا    "

  .اليسرى
) وهو ابن حريث(حدثنا شعبة عن عقبة  . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1080 (- 14
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت ابن عمر رضي اهللا عنه يقول: قال
: سبه قـال  وأح: قال عقبة . وكسر اإلام يف الثالثة   . وطبق شعبة يديه ثالث مرار    " الشهر تسع وعشرون   "
  .وطبق كفيه ثالث مرار" الشهر ثالثون"

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1080  (- 15
مسعت سعيد بن عمرو    : قال. حدثنا شعبة عن األسود بن قيس     . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . بشار

  : اهللا عنه حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن سعيد ؛ أنه مسع ابن عمررضي
والشهر هكذا  " وعقد اإلام يف الثالثة     " الشهر هكذا وهكذا وهكذا   . ال نكتب وال  حنسب    . إنا أمة أمية   "

  .يعين متام ثالثني"وهكذا وهكذا 
ومل . سنادحدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن األسود بن قيس، ذا اإل          . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 1080 (

  .ثالثني: يذكر للشهر الثاين
حدثنا احلسن بن عبيداهللا عـن  . حدثنا عبدالواحد بن زياد . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1080 (- 16

ما يـدريك أن    : فقال له . الليلة ليلة النصف  : مسع ابن عمر رضي اهللا عنه رجال يقول       : قال. سعد بن عبيدة  
  :هللا عليه وسلم يقولالليلة النصف ؟ مسعت رسول اهللا صلى ا
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يف الثالثة وأشار بأصابعه كلـها وحـبس أو         (وهكذا  ) وأشار بأصابعه العشر مرتني   (الشهر هكذا وهكذا     "
  )".خنس إامه

أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن سعيد بن املـسيب،            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1081 (- 17
  :  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال

  ".فإن غم عليكم فصوموا ثالثني يوما. وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم اهلالل فصوموا "
وهـو  (عن حممد   ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 1081 (- 18

  :لم قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وس) ابن زياد
  " .فإن غمى عليكم فأكملوا العدد. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "

مسعت أبـا   : قال. حدثنا شعبة عن حممد بن زياد     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1081 (- 19
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة رضي اهللا عنه يقول

  ".ي عليكم الشهر فعدوا ثالثنيفإن غم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "
حدثنا عبيداهللا بن عمر عن     . حدثنا حممد بن بشر العبدي    . حدثنا أبو بكر بن أىب شيبة     ) 1081 (- 20

  :ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهلالل فقال: أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ".فعدوا ثالثني . فإن أغمى عليكم. أفطرواوإذا رأيتموه ف. إذا رأيتموه فصوموا " 
حدثنا وكيع عن على بن مبارك      : قال أبو بكر  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1082 (- 21

ـ    : ، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                لى اهللا عليـه    قال رسول اهللا ص
  :وسلم

  " .إال رجل كان يصوم صوما، فليصمه . ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  يومني " 
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن املثىن   ). يعين ابن سالم  (حدثنا معاوية   . وحدثناه حيىي بن بشر احلريرى    ) 1082 (

حـدثنا  . بدالوهاب بن عبدايد  حدثنا ع : ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر، قاال       . حدثنا هشام . أبو عامر 
كلهم عن حيىي بن أيب كثري، ذا       . حدثنا شيبان . حدثنا حسني ابن حممد   . ح وحدثين زهري بن حرب    . أيوب

  .اإلسناد، حنوه

        باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  يومنيباب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  يومنيباب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  يومنيباب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  يومني) ) ) ) 3 ( ( ( (
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اهللا أخربنا معمر عن الزهري ؛ أن النيب صلى         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1083  (- 22
فأخربين عروة عن عائشة رضي اهللا عنـها        : قال الزهري . عليه وسلم أقسم أن ال يدخل على أزواجه شهرا        

  :قالت
: فقلت) قالت بدأ يب  . ( ملا مضت تسع وعشرون ليلة، أعدهن، دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

إن : "فقال. ع وعشرين، أعدهن  وإنك دخلت من تس   . إنك أقسمت أن التدخل علينا شهرا     ! يا رسول اهللا      
  " .الشهر تسع وعشرون

حدثنا ليث  ) واللفظ له (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . أخربنا الليث . حدثنا حممد بن رمح   ) 1084 (- 23
  :عن أيب الزبري، عن جابر رضي اهللا عنه ؛ أنه قال

إمنا اليـوم   : فقلنا  . شرينفخرج إلينا يف تسع وع    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا         
  .وحبس إصبعا واحدة يف اآلخرة. وصفق بيديه ثالث مرات" إمنا الشهر : " فقال. تسع وعشرون 

قال ابـن  . حدثنا حجاج بن حممد: قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر     ) 1084 (- 24
اعتزل النيب صلى اهللا عليه وسلم      : ما يقول أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه          : جريج

إمنـا أصـبحنا لتـسع      ! يا رسول اهللا    : فقال بعض القوم  . فخرج إلينا صباح تسع وعشرين    . نسائه شهرا 
مث طبق النيب صـلى اهللا عليـه   " إن الشهر يكون تسعا وعشرين "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم   . وعشرين

  .والثالثة بتسع منها. ه كلهامرتني بأصابع يدي: وسلم بيديه ثالثا
أخربين حيـىي   : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 1085 (- 25

بن عبداهللا بن حممد بن صيفي ؛ أن عكرمة بن عبدالرمحن بن احلارث أخربه ؛ أن أم سلمة رضي اهللا عنـها                      
  أخربته ؛

فلما مضى تسعة وعشرون يومـا،      . يدخل على بعض أهله شهرا    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حلف أن ال          
إن الشهر يكون تسعة    : "قال. أن ال تدخل علينا شهرا    ! حلفت، يا نيب اهللا     : فقيل له ). أو راح (غدا عليهم   

".                                                                                               وعـــــــــــــــــــشرين يومـــــــــــــــــــا 
يعين أبـا   (حدثنا الضحاك   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . أخربنا روح . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1085(

  .مجيعا عن ابن جريج، ذا األسناد، مثله) عاصم

        باب الشهر يكون تسعا وعشرينباب الشهر يكون تسعا وعشرينباب الشهر يكون تسعا وعشرينباب الشهر يكون تسعا وعشرين) ) ) ) 4 ( ( ( (
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حدثين . حدثنا إمساعيل بن أيب خالد    . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1086 (- 26
ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بيـده   : د عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ؛ قالحممد بن سع  
  :فقال. على األخرى

  .مث نقص يف الثالثة إصبعا"الشهر هكذا وهكذا  " 
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن إمساعيل، عـن          . وحدثين القاسم بن أيب زكرياء    ) 1086 (- 27

   عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالحممد بن سعد، عن أبيه رضي اهللا
  .مرة. عشرا وعشرا وتسعا". الشهر هكذا وهكذا وهكذا " 
: قاال. حدثنا علي بن احلسن بن شقيق وسلمة بن سليمان        . وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     ) 1086(

  .د، مبعىن حديثهماأخربنا إمساعيل بن أيب خالد، يف هذا اإلسنا) يعين ابن املبارك(أخربنا عبداهللا 
أخربنا وقال  : قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1087 (- 28

  عن كريب ؛) لةوهو ابن أيب حرم(عن حممد ) حدثنا امساعيل وهو ابن جعفر: اآلخرون
واستهل علـى   . فقضيت حاجتها . فقدمت الشام : قال. أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية بالشام        

فسألين عبداهللا بن عبـاس     . مث قدمت املدينة يف آخر الشهر     . فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة   . رمضان وأنا بالشام  
أنـت رأيتـه ؟     : فقال. رأيناه ليلة اجلمعة  :  فقلت مىت رأيتم اهلالل    : مث ذكر اهلالل فقال   . رضي اهللا عنهما  

فال تزال نصوم حىت نكمل     . لكنا رأيناه ليلة السبت   : فقال. وصاموا وصام معاوية  . ورأه الناس . نعم: فقلت
هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       . ال: أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال       : فقلت. أو نراه . ثالثني
  .وسلم

  .نكتفي أو تكتفي:  بن حيىي يفوشك حيىي

        باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأم إذا رأوا اهلالل ببلد ال يثبت حكمه ملا بعد عنهمباب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأم إذا رأوا اهلالل ببلد ال يثبت حكمه ملا بعد عنهمباب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأم إذا رأوا اهلالل ببلد ال يثبت حكمه ملا بعد عنهمباب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأم إذا رأوا اهلالل ببلد ال يثبت حكمه ملا بعد عنهم) ) ) ) 5 ( ( ( (
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حدثنا حممد بن فضيل عن حصني، عن عمرو بن مرة، عن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1088 (- 29
  :قال. أيب البختري

وقـال بعـض    . هو ابن ثالث  : فقال بعض القوم  . تراءينا اهلالل : طن خنلة قال  فلما نزلنا بب  .  خرجنا للعمرة 
وقال . هو ابن ثالث  : فقال بعض القوم  . إنا رأينا اهلالل  : فقلنا. فلقينا ابن عباس  : قال. هو ابن ليلتني  : القوم

سول اهللا صلى   إن ر : فقال. ليلة كذا وكذا  : أي ليلة رأيتموه ؟ قال فقلنا     : فقال. هو ابن ليلتني  : بعض القوم 
  ".فهو لليلة رأيتموه. إن اهللا مده للرؤية"اهللا عليه وسلم قال 

. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بـشار      . حدثنا غندر عن شعبة   : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1088 (- 30
  : مسعت أبا البختري قال: قال. أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثنا حممد بن جعفر: قاال

فقال ابن عباس رضـي     . فأرسلنا رجال إىل ابن عباس رضي اهللا عنه يسأله        . ان وحنن بذات عرق   أهللنا رمض 

  ".فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة. إن اهللا قد أمده لرؤيته: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه
أخربنا يزيد بن زريع عن خالد، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة،       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1089 (- 31

  :عن أبيه رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".رمضان وذو احلجة. شهرا عيد ال ينقصان "

ق بـن سـويد     حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحا     : قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1089 (- 32
  :وخالد، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أيب بكرة ؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".شهرا عيد رمضان وذو احلجة"يف حديث خالد ". شهرا عيد ال ينقصان "

باب بيان أن ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن غم فليكمل باب بيان أن ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن غم فليكمل باب بيان أن ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن غم فليكمل باب بيان أن ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن غم فليكمل ) ) ) ) 6 ( ( ( (
        ثالثونثالثونثالثونثالثون

        """"شهرا عيد ال ينقصانشهرا عيد ال ينقصانشهرا عيد ال ينقصانشهرا عيد ال ينقصان""""باب بيان معىن قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب بيان معىن قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب بيان معىن قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب بيان معىن قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ) ) ) ) 7 ( ( ( (
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حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حصني، عن الشعيب، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1090 (- 33
  :قال. عدي بن حامت رضي اهللا عنه

قال ]. 187اآلية  / البقرة   / 2 [}حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر         {:  ملا نزلت 
أعرف الليـل   . عقاال أبيض وعقاال أسود   : إين أجعل حتت وساديت عقالني    ! يا رسول اهللا    : له عدي بن حامت   

  ".إمنا هو سواد الليل وبياض النهار. إن وسادتك لعريض: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. من النهار
حـدثنا  . حدثنا أبو حازم. حدثنا فضيل بن سليمان  .  القواريري حدثنا عبيداهللا بن عمر   ) 1091 (- 34

  :قال. سهل بن سعد
كان الرجل  : ، قال }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود         { : ملا نزلت هذه اآلية   

  .كفبني ذل: من الفجر: حىت أنزل اهللا عز وجل. فيأكل حىت يستبينهما. يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود
أخربنا . حدثنا ابن أيب مرمي   : قاال. حدثين حممد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق        ) 1091 (- 35

  : حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه ؛ قال. أبو غسان
فكان الرجل  : قال. }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود         {: ملا نزلت هذه اآلية   

فال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له       . د الصوم، ربط أحدهم يف رجليه اخليط األسود واخليط األبيض         إذا أرا 
  .فعلموا أمنا يعين، بذلك، الليل والنهار. من الفجر: فأنزل اهللا بعد ذلك. رئيهما
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1092 (- 36

دثنا ليث عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن عبداهللا رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     ح
  :وسلم أنه قال

  ".فكلوا واشربوا حىت تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. إن بالال يؤذن بليل "
 بن  أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل      . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1092 (- 37

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. عبداهللا، عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه
  ".فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. إن بالال يؤذن بليل "

باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغريه حىت يطلع باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغريه حىت يطلع باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغريه حىت يطلع باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغريه حىت يطلع ) ) ) ) 8 ( ( ( (
جر الذي تتعلق به األحكام من الدخول يف الصوم، ودخول وقت صالة جر الذي تتعلق به األحكام من الدخول يف الصوم، ودخول وقت صالة جر الذي تتعلق به األحكام من الدخول يف الصوم، ودخول وقت صالة جر الذي تتعلق به األحكام من الدخول يف الصوم، ودخول وقت صالة وبيان صفة الفوبيان صفة الفوبيان صفة الفوبيان صفة الف. . . . الفجرالفجرالفجرالفجر

        الصبح، وغري ذلكالصبح، وغري ذلكالصبح، وغري ذلكالصبح، وغري ذلك
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حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر ؛ رضي اهللا عنـهما            . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 1092 (- 38
فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . بالل وابن مكتوم األعمى   : ن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذنان       كا: قال

  :عليه وسلم
ومل يكن بينهما إال أن يرتل هذا ويرقي        : قال". فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن مكتوم     . إن بالال يؤذن بليل    "

  .هذا
دثنا القاسم عن عائشة رضي اهللا عنه، عن النيب         ح. حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1092 (

  .صلى اهللا عليه وسلم مبثله
ح وحدثنا  . أخربنا عبدة . ح وحدثنا إسحاق  . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1092(م  

  .حنو حديث ابن منري. كلهم عن عبيداهللا باإلسنادين كليهما. حدثنا محاد بن مسعدة. ابن املثىن
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان،          . حدثنا زهري بن حرب   ) 1093 (- 39

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال
لريجـع  . بليل) أو قال ينادي  (من سحوره فإنه يؤذن     ) أو قال نداء بالل   (ال مينعن أحدا منكم أذان بالل        "

" حىت يقـول هكـذا    ) وصوب يده ورفعها  (ليس أن يقول هكذا وهكذا      : "وقال".  نائمكم قائمكم ويوقظ 
  ].وفرج بني إصبعيه(
  :غري أنه قال. عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد) يعين األمحر(حدثنا أبو خالد . وحدثنا ابن منري) 1093 (
ووضع (كن الذي يقول هكذا     ول) ومجع أصابعه مث نكسها إىل األرض     (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا        "

  )".املسبحة على املسبحة ومد يديه
ح وحـدثنا إسـحاق بـن       . حدثنا معتمر بن سليمان   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1093 (- 40

وانتهى حديث املعتمر   . كالمها عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد     . أخربنا جرير واملعتمر بن سليمان    . إبراهيم
  ".كم ويرجع قائمكمينبه نائم"عند قوله 

هو املعتـرض   ) يعين الفجر " (ولكن يقول هكذا  . وليس أن يقول هكذا   "قال جرير يف حديثه     : وقال إسحاق 
  .وليس باملستطيل

حـدثين  . حدثنا عبدالوارث عن عبداهللا بن سوادة القـشريي       . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1094 (- 41
  :ى اهللا عليه وسلم يقولمسعت حممدا صل: والدي ؛ أنه مسع مسرة بن جندب يقول

  ".ال يغرن أحدكم نداء بالل من السحور، وال  هذا البياض حىت يستطري "
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حدثين عبداهللا بن سوادة عن أبيه، عن       . حدثنا إمساعيل بن علية   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1094 (- 42
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال

  ".حىت يستطري هكذا) لعمود الصبح(أذان بالل، وال  هذا البياض ال يغرنكم  "
حدثنا عبـداهللا بـن سـوادة       ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 1094 (- 43

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القشريي عن أبيه، عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال
  ".ذان بالل، وال  بياض األفق املستطيل هكذا، حىت يستطري هكذاال يغرنكم من سحوركم أ "

  .يعين معترضا: وحكاه محاد بيديه قال
مسعت مسـرة بـن     : حدثنا شعبة عن سوادة، قال    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1094 (- 44

  :جندب رضي اهللا عنه وهو خيطب حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال
  ".حىت ينفجر الفجر) أو قال(يغرنكم نداء بالل، وال  هذا البياض حىت يبدو الفجر ال  "
: قـال . أخربين سوادة بن حنظلة القـشريي     . أخربنا شعبة . حدثنا أبو داود  . وحدثناه ابن املثىن  ) 1094(

  .فذكر هذا. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت مسرة بن جندب رضي اهللا عنه يقول
ح . أخربنا هشيم عن عبدالعزيز بن صـهيب، عـن أنـس          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1095 (- 45

وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري ابن حرب عن ابن علية، عن عبدالعزيز، عن أنس رضـي اهللا عنـه ح                      
قال : ا أبو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب، عن أنس رضي اهللا عنه قال             حدثن. وحدثنا قتيبة بن سعيد   

  ".تسحروا فإن يف السحور بركة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا ليث عن موسى بن علي، عن أبيه، عن أيب قيس مـوىل             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1096 (- 46

  :هللا صلى اهللا عليه وسلم قالعمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول ا
  ".فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر "
أخربنا . ح وحدثنيه أبو الطاهر   . مجيعا عن وكيع  . وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1096 (

  .كالمها عن موسى بن علي، ذا اإلسناد. ابن وهب

        ب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطرب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطرب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطرب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطربابابابا) ) ) ) 9 ( ( ( (
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حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1097 (- 47
  .مث قمنا إىل الصالة. تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثابت رضي اهللا عنه قال

  .مخسني آية: كم كان قدر ما بينهما ؟ قال: قلت
حدثنا سـامل   . ىنح وحدثنا ابن املث   . أخربنا مهام . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 1097 (

  .كالمها عن قتادة، ذا اإلسناد. حدثنا عمر بن عامر. بن نوح
أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد رضي            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1098 (- 48

  :اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر "
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عـن      . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا يعقوب . دثناه قتيبة وح) 1098(

  .مبثله. كالمها عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. سفيان
، أخربنا أبو معاوية عن األعمش    : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريب حممد بن العالء        ) 1099 (- 49

رجالن من  ! فقلنا يا أم املؤمنني     . دخلت أنا ومسروق على عائشة    : عن عمارة بن عمري، عن أيب عطية، قال       
واآلخر يؤخر اإلفطار ويـؤخر     . أحدمها يعجل اإلفطار ويعجل الصالة    . أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم     

: قالـت ) يعين ابن مـسعود (هللا عبدا: أيهما الذي يعجل اإلفطار ويعجل الصالة ؟ قال قلنا        : قالت.  الصالة
  .كذلك كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .واآلخر أبو موسى: زاد أبو كريب
: قال. أخربنا ابن أيب زائدة عن األعمش، عن عمارة، عن أيب عطية          . وحدثنا أبو كريب  ) 1099 (- 50

  :فقال هلا مسروق. دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي اهللا عنها
. أحدمها يعجل املغرب واإلفطار   . كالمها ال يألو عن اخلري    . ن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم       رجالن م 

هكـذا كـان    : فقالت. عبداهللا: فقالت من يعجل املغرب واإلفطار ؟  قال       . واآلخر يؤخر املغرب واإلفطار   
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-540 

أخربنـا أبـو    : قال حيىي (واتفقوا يف اللفظ    . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريب وابن منري       ) 1100 (- 51
مجيعا عن هشام  ابن عروة، عن أبيه،        ) حدثنا أبو أسامة  : وقال أبو كريب  . حدثنا أيب : وقال ابن منري  . معاوية

  :هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: عن عاصم بن عمر، عن عمر رضي اهللا عنه ؛ قال
  ".إذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم "

  ".فقد"مل يذكر ابن منري 
أخربنا هشيم عن أيب إسحاق الشيباين، عن عبداهللا بـن أيب أوىف            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1101 (- 52

فلما غابت الشمس   .  شهر رمضان  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر يف          : قال. رضي اهللا عنه  
  :قال
. فرتل فجدح: قال" انزل فاجدح لنا"قال . إن عليك ارا! يا رسول اهللا : قال" انزل فاجدح لنا ! يا فالن    "

إذا غابت الشمس من ههنا، وجاء الليل من ههنا،         "مث قال بيده    . فشرب النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فأتاه به 
  ".فقد أفطر الصائم

حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباين، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1101 (- 53
فلما غابت الشمس قال    . كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر         : قال. ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه     

. إن علينـا ـارا    : قال" انزل فاجدح لنا  "قال  ! لو أمسيت   ! يا رسول اهللا    : فقال" انزل فاجدح لنا  "لرجل  
  :مث قال. فرتل فجدح له فشرب

  ".فقد أفطر الصائم) وأشار بيده حنو املشرق(إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا  "
مسعت عبداهللا ابن أيب أوىف     : قال. حدثنا سليمان الشيباين  . حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل  ) 1101(

يا فالن "فلما غربت الشمس قال .  اهللا عليه وسلم وهو صائم   سرنا مع رسول اهللا صلى    : رضي اهللا عنه يقول   
  .مثل حديث ابن مسهر وعباد ابن العوام" انزل فاجدح لنا! 

كالمها عـن   . أخربنا جرير . ح وحدثنا إسحاق  . أخربنا سفيان . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1101 (- 54
حدثنا حممد بـن    . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . الشيباين، عن ابن أيب أوىف    

مبعىن . حدثنا شعبة عن الشيباين، عن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                : قاال. جعفر

        ارارارارباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النه) ) ) ) 10 ( ( ( (
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وجاء الليل "وال  قوله    . يف شهر رمضان  : وليس يف حديث أحد منهم    . حديث ابن مسهر وعباد وعبدالواحد    

  . وحدهإال يف رواية هشيم" من ههنا
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ؛ أن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1102 (- 55

إين أطعـم   . إين لـست كهيئـتكم    "قال  . إنك تواصل : قالوا. النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الوصال       
  ".وأسقى
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . بن أيب شيبة  وحدثناه أبو بكر    ) 1102 (- 56

. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واصل يف رمضان                 
  : أنت تواصل ؟ قال: قيل له. فنهاهم. فواصل الناس

  ".إين أطعم وأسقى. إين لست مثلكم "
حدثين أيب عن جدي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمـر            . ا عبدالوارث بن عبدالصمد   وحدثن) 1102(

  .يف رمضان: ومل يقل. مبثله. رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين أبـو   . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1103 (- 57

. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصـال         : ة رضي اهللا عنه قال    سلمة بن عبدالرمحن ؛ أن أبا هرير      
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! تواصل ! فإنك، يا رسول اهللا : فقال رجل من املسلمني

  ".وأيكم مثلي ؟ إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين "
" لو تأخر اهلـالل لـزدتكم     : "فقال. هلاللمث رأوا ا  . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل م يوما مث يوما          

  .كاملنكل هلم حني أبوا أن ينتهوا
حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة،       : قال زهري . وحدثين زهري بن حرب وإسحاق    ) 1103 (- 58

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إين أبيت يطعمين   . إنكم لستم يف ذلك مثلى    : "قال  !  رسول اهللا    فإنك تواصل، يا  : قالوا". إياكم والوصال  "

  ".ريب ويسقيين فاكلفوا من األعمال ما تطيقون

        باب النهي عن الوصال يف الصومباب النهي عن الوصال يف الصومباب النهي عن الوصال يف الصومباب النهي عن الوصال يف الصوم) ) ) ) 11 ( ( ( (
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حدثنا املغرية عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1103 (
  ".مالكم به طاقةفاكلفوا "غري أنه قال . مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن            . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1103(م  
  .مبثل حديث عمارة عن أيب زرعة. النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه ى عن الوصال

مان عن ثابـت،  حدثنا سلي. حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. حدثين زهري بن حرب  ) 1104 (- 59
  :قال. عن أنس رضي اهللا عنه

وجاء رجل آخـر فقـام   . فجئت فقمت إىل جنبه.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف رمضان         
مث دخـل   . فلما حس النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا خلفه، جعل يتجوز يف الـصالة             . حىت كنا رهطا  . أيضا

ذاك . نعـم : "فقال: أفطنت لنا الليلة ؟ قال: نا له، حني أصبحناقل: قال. رحله فصلى صالة ال يصليها عندنا  
. وذاك يف آخر الشهر   . فأخذ يواصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال". الذي محلين على الذي صنعت    

إنكم لستم  ! ما بال رجال يواصلون     : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فأخذ رجال من أصحابه يواصلون    
  ".لو متاد يل الشهر لواصلت وصاال، يدع املتعمقون تعمقهم! هللا أما وا. مثلي
حدثنا محيد عن ثابت،    ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 1104 (- 60

فواصل ناس من   . واصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أول شهر رمضان          : قال. عن أنس رضي اهللا عنه    
  :فقال. ذلكفبلغه . املسلمني

. إين لست مـثلكم   ) أو قال . (إنكم لستم مثلي  . لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاال، يدع املتعمقون تعمقهم         "
  ".إين أظل يطعمين ريب ويسقيين

أخربنا : قال إسحاق . مجيعا عن عبدة  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أيب شيبة       ) 1105 (- 61
اهم النيب صـلى اهللا     :  عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ قالت         عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة،      

  :قال! إنك تواصل : فقالوا. عليه وسلم عن الوصال رمحة هلم
  ".إين يطعمين ريب ويسقيين. إين لست كهيئتكم "
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 حدثنا سفيان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضـي             .حدثين علي بن حجر   ) 1106 (- 62
  .مث تضحك. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم: اهللا عنها قالت

قلـت  : قـال . حـدثنا سـفيان   : قاال. حدثين علي بن حجر السعدي وابن أيب عمر       ) 1106 (- 63
ائشة رضي اهللا عنها ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان             أمسعت أباك حيدث عن ع    : لعبدالرمحن بن القاسم  

  .نعم: مث قال. يقبلها وهو صائم ؟ فسكت ساعة
حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا بن عمر، عن القاسـم،           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1106 (- 64

وأيكم ميلك أربه   .  صائم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلين وهو        : قالت. عن عائشة رضي اهللا عنها    
  .كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميلك إربه

أخربنـا وقـال    : قال حيـىي  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 1106 (- 65
ح . عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود وعلقمة، عن عائشة رضي اهللا عنها           ) حدثنا أبو معاوية  : اآلخران
حدثنا األعمش عن مسلم، عن مسروق، عـن عائـشة          . حدثنا حيىي بن أيب زائدة    .  شجاع بن خملد   وحدثنا

ولكنـه  . ويباشر وهو صائم  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل وهو صائم         : قالت. رضي اهللا عنها  
  .أملككم إلربه

، عن إبـراهيم،  حدثنا سفيان عن منصور  : قاال. حدثين علي بن حجر وزهري بن حرب      ) 1106 (- 66
وكـان  . عن علقمة، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم                  

  .أملككم إلربه
حـدثنا شـعبة عـن      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1106 (- 67

؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كـان           منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة رضي اهللا عنها           
  .يباشر وهو صائم

مسعت ابن عون عن إبـراهيم، عـن        : قال. حدثنا أبو عاصم  . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1106 (- 68
أكان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : فقلنا هلا. انطلقت أنا ومسروق إىل عائشة رضي اهللا عنها : األسود، قال 

  .شك أبو عاصم. ولكنه كان أملككم إلربه أو من أملككم إلربه. نعم:  قالتوسلم يباشر وهو صائم ؟ 

        باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوتهباب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوتهباب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوتهباب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته) ) ) ) 12 ( ( ( (
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حدثنا إمساعيل عن ابن عون، عن إبراهيم، عن األسود ومـسروق ؛  . وحدثنيه يعقوب الدورقي ) 1106(
  .فذكر حنوه. أما دخال على أم املؤمنني ليسأالا

حدثنا شيبان عن حيىي ابـن أيب       . ن موسى حدثنا احلسن ب  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1106 (- 69
كثري، عن أيب سلمى ؛ أن عمر ابن عبدالعزيز أخربه ؛ أن عروة بن الزبري أخربه ؛ أن عائشة أم املؤمنني رضي       

  .اهللا عنها أخربته، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم
عن حيىي بن أيب كـثري، ـذا        ) يعين ابن سالم  (حدثنا معاوية   . وحدثنا حيىي بن بشر احلريري    ) 1106(

  .اإلسناد، مثله
وقـال  . أخربنا: قال حيىي(حدثنا حيىي بن حيىي، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1106 (- 70

: قالت. عن زياد بن عالقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي اهللا عنها            ) حدثنا أبو األحوص  : اآلخران
  .صلى اهللا عليه وسلم يقبل يف شهر الصومكان رسول اهللا 

حدثنا زياد بـن    . حدثنا أبو بكر النهشلي   . حدثنا ز بن أسد   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1106 (- 71
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل، يف : عالقة عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  .رمضان، وهو صائم
حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن علي بـن         . حدثنا عبدالرمحن .  حممد بن بشار   وحدثنا) 1106 (- 72

  .احلسني، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 1107 (- 73

. عن األعمش، عن مسلم، عن شتري بن شكل، عن حفصة رضـي اهللا عنـها              ) عاويةحدثنا أبو م  : اآلخران
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل وهو صائم: قالت

ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسـحاق بـن           . حدثنا أبو عوانة  . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1107(
 شتري بن شكل، عن حفصة رضي اهللا عنـها، عـن        كالمها عن منصور، عن مسلم، عن     . إبراهيم عن جرير  

  .مبثله. النيب صلى اهللا عليه وسلم
) وهو ابن احلـارث   (أخربين عمرو   . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1108 (- 74

عن عبدربه بن سعيد، عن عبداهللا بن كعب احلمريي، عن عمر بن أيب سلمة ؛ أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا                     
فأخربتـه ؛ أن    ) ألم سلمة " (سل هذه "أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : وسلمعليه  
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قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك ومـا          ! يا رسول اهللا    : فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك       
  :فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. تأخر

  ".هللا، وأخشاكم لهإين ألتقاكم ! أما واهللا  "
ح وحدثين حممد ابن رافع     . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . حدثين حممد بن حامت   ) 1109 (- 75

أخربين عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن عن        . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق ابن مهام   ) واللفظ له (
. من أدركه الفجر جنبا فـال يـصم     : مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقص، يقول يف قصصه         : قالأيب بكر،   

حىت دخلنا على . فانطلق عبدالرمحن وانطلقت معه. فأنكر ذلك) ألبيه(فذكرت ذلك لعبدالرمحن بن احلارث   
لنيب صـلى اهللا    كان ا : قال فكلتامها قالت  . فسأهلما عبدالرمحن عن ذلك   . عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما     

فـذكر لـه ذلـك      . فانطلقنا حىت دخلنا على مروان    : قال. عليه وسلم يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم        
فجئنا أبـا   : قال. فقال مروان  عزمت عليك إال ماذهبت إىل أيب هريرة، فرددت عليه ما يقول             . عبدالرمحن

. نعم: أمها قالتاه لك ؟ قال    : و هريرة فقال أب . فذكر له عبدالرمحن  : قال. وأبو بكر حاضر ذلك كله    . هريرة
مسعت ذلك  : فقال أبو هريرة  . مث رد أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن العباس            . مها أعلم : قال

  .ومل أمسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم. من الفضل
  .فرجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك: قال

  .كان يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم. قال كذلكيف رمضان ؟ : أقالتا: قلت لعبدامللك
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن . أخربنا ابن وهب . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1109 (- 76

قد كان رسول اهللا صلى     : الزبري وأيب بكر بن عبدالرمحن ؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت              
  .رمضان وهو جنب، من غري حلم فيغتسل ويصوماهللا عليه وسلم يدركه الفجر يف 

) وهو ابن احلـارث   (أخربين عمرو   . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1109 (- 77
عن عبدربه، عن عبداهللا بن كعب احلمريي ؛ أن أبا بكر حدثه ؛ أن مروان أرسله إىل أم سلمة رضـي اهللا                      

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا مـن           : التأيصوم ؟ فق  . عنها، يسأل عن رجل يصبح جنبا     
  .مجاع، ال من حلم، مث ال يفطر وال  يقضي

        باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبباب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبباب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبباب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) ) ) ) 13 ( ( ( (
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قرأت على مالك عن عبدربه بن سعيد، عن أيب بكـر بـن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1109 (- 78
         إن : ما قالتـا عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة، زوجي النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أ
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصبح جنبا من مجاع، غري احتالم، يف رمضان، مث يصوم

. حدثنا إمساعيل بـن جعفـر     : قال ابن أيوب  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1110 (- 79
ا يونس موىل عائشة أخربه     أن أب ) وهو بن معمر بن حزم األنصاري أبو طوالة       (أخربين عبداهللا بن عبدالرمحن     

عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتيه، وهي تـسمع مـن وراء                      
  :أفأصوم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. تدركين الصالة وأنا جنب! يا رسول اهللا : الباب، فقال

قد غفر اهللا لك ما تقدم مـن        ! يا رسول اهللا    . لست مثلنا : فقال" وأنا تدركين الصالة وأنا جنب، فأصوم      "
  :فقال. ذنبك وما تأخر

  ".إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم مبا أتقى! واهللا  "
أخربين حممد بـن    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا أبو عاصم  . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1109 (- 80

: أيصوم ؟ قالـت . عن الرجل يصبح جنبا: سلمة رضي اهللا عنهايوسف عن سليمان بن يسار ؛ أنه سأل أم          

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا، من غري احتالم، مث يصوم
كلهم عن ابـن    . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري             ) 1111 (- 81
أخربنا سفيان ابن عيينة عن الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا نه                : قال حيىي . عيينة
: قـال " وما أهلكك ؟  "قال  !  يا رسول اهللا     .هلكت: فقال. جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال

  :قال. وقعت على امرأيت يف رمضان
فهل : "قال. ال: قال" فهل تستطيع أن تصوم شهريني متتابعني ؟      : "قال. ال: قال" هل جتد ما تعتق رقبة ؟      "

: فقـال . رفأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه مت        . مث جلس : قال. ال: قال" جتد ماتطعم ستني مسكينا ؟    
فضحك النيب صلى اهللا عليه وسـلم     . أفقر منا ؟ فما بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا          : قال" تصدق ذا "

  ".اذهب فأطعمه أهلك"مث قال . حىت بدت أنيابه

باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكربى فيه باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكربى فيه باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكربى فيه باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكربى فيه ) ) ) ) 14 ( ( ( (
        عسر حىت يستطيععسر حىت يستطيععسر حىت يستطيععسر حىت يستطيعوبياا، وأا جتب على املوسر واملعسر، وتثبت يف ذمة املوبياا، وأا جتب على املوسر واملعسر، وتثبت يف ذمة املوبياا، وأا جتب على املوسر واملعسر، وتثبت يف ذمة املوبياا، وأا جتب على املوسر واملعسر، وتثبت يف ذمة امل
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أخربنا جرير عن منصور، عن حممد بن مـسلم الزهـري، ـذا             . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1111 (
فضحك النيب صلى اهللا عليـه      : ومل يذكر . وهو الزنبيل . بعرق فيه متر  : وقال. يينةمثل رواية ابن ع   . اإلسناد

  .وسلم حىت بدت أنيابه
حدثنا ليث  . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1111 (- 82

 أن رجال وقع بامرأته يف      عن ابن شهاب، عن محيد ابن عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ؛               
  :فقال. فاستفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك. رمضان

  ".فأطعم ستني مسكينا: "قال. ال: قال" وهل تستطيع صيام شهرين ؟:"قال. ال: قال" هل جتد رقبة ؟ "
أخربنا مالك عن الزهـري، ـذا       . حدثنا إسحاق بن عيسى   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1111 (- 83

مث ذكر مبثل   . فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة          . إلسناد ؛ أن رجال أفطر يف رمضان      ا
  .حديث ابن عيينة

حدثين ابن شهاب عـن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 1111 (- 84
عليه وسلم أمر رجال أفطـر يف رمـضان، أن   محيد بن عبدالرمحن ؛ أن أبا هريرة حدثه ؛ أن النيب صلى اهللا       

  .يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستني مسكينا
أخربنا عبدالرزاق ز أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، حنو حديث           . حدثنا عبد بن محيد   ) 1111 (

  .ابن عيينة 
يد، عن عبدالرمحن بـن     أخربنا الليث عن حيىي بن سع     . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1112 (- 85

القاسم، عن حممد بن جعفر ابن الزبري، عن عباد بن عبداهللا بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنـها ؛ أـا                      
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . احترقت: فقال. جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت

  : قال" مل ؟"
فجـاءه  . فأمره أن جيلـس   . ما عندي شيء  : قال". تصدق. تصدق " قال.  وطئت امرأيت يف رمضان ارا    

  .فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتصدق به. عرقان فيهما طعام
: مسعت حيىي بن سعيد يقـول     : قال. أخربنا عبدالوهاب الثقفي  . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1112 (- 86

ن الزبري أخربه ؛ أن عباد بن عبداهللا بن الزبري حدثه ؛ أنه             أخربين عبدالرمحن بن القاسم ؛ أن حممد بن جعفر ب         
  : مسع عائشة رضي اهللا عنها تقول
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". تـصدق . تصدق"وليس يف أول احلديث     . فذكر احلديث .  أتى رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .ارا: وال  قوله
احلارث ؛ أن عبدالرمحن بـن      أخربين عمرو بن    . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 1112 (- 87

القاسم حدثه ؛ أن حممد بن جعفر بن الزبري حدثه ؛ أن عباد بن عبداهللا بن الزبري حدثه ؛ أنه مسـع عائـشة     
  : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول

. احترقـت ! يا رسـول اهللا     : فقال.  أتى رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد يف رمضان            
! واهللا  : فقال" تصدق"قال. أصبت أهلي : فقال" ما شأنه ؟  " فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .احترقت

فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق محارا،        . فجلس" اجلس"قال  . وما أقدر عليه  . ما يل شيء  ! يا نيب اهللا    
فقال رسول اهللا صـلى     . الرجلفقام  " أين احملترق آنفا ؟   : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . عليه طعام 

  ".فكلوه"قال . مالنا شيء. إنا جلياع! أغرينا ؟ فواهللا ! يا رسول اهللا : فقال" تصدق ذا"اهللا عليه وسلم 
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثين حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1113 (- 88

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أنه أخـربه ؛                    
وكـان  . مث أفطـر  . فصام حىت بلغ الكديد   . مضانأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح يف ر           

  .صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبعون األحدث فاألحدث من أمره
حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان، عن                 ) 1113 (

وكان يؤخذ باآلخر   : من قول من هو ؟  يعين      ال أدرى   : قال سفيان : قال حيىي . الزهري، ذا اإلسناد، مثله   
  .من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال الزهري . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد     . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 1113(
: ال الزهري ق. وإمنا يؤخذ من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باآلخر فاآلخر           . وكان الفطر آخر األمرين   

  .فصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة لثالث عشرة ليلة خلت، من رمضان

باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره ) ) ) ) 15 ( ( ( (
        ملن يشق عليه أن يفطرملن يشق عليه أن يفطرملن يشق عليه أن يفطرملن يشق عليه أن يفطرمرحلتني فأكثر، وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ومرحلتني فأكثر، وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ومرحلتني فأكثر، وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ومرحلتني فأكثر، وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم، و
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أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثـل         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1113 (
  .ويرونه الناسخ احملكم. قال ابن شهاب  فكانوا يتبعون األحدث فاألحدث من أمره. حديث الليث

أخربنا جرير عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن عبـاس            . وحدثنا إسخق بن إبراهيم   ) 1113(
  :قال. رضي اهللا عنهما

فـشربه  . مث دعا بإنء فيه شراب    . فصام حىت بلغ عسفان   .  سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان        
  .حىت دخل مكة . مث أفطر. لرياه الناس. ارا

فمن شاء صام، ومن شـاء      . فصام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأفطر       :  اهللا عنهما  قال ابن عباس رضي   
  .أفطر
حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالكرمي، عن طاوس، عـن ابـن            . وحدثنا أبو كريب  ) 1113 (- 89

  : عباس رضي اهللا عنهما ؛ قال
  .م، يف السفر، وأفطرقد صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل.  ال تعب على من صام وال  من أفطر

حدثنا جعفر عن أبيـه،     ) يعين ابن عبدايد  (حدثنا عبدالوهاب   . حدثين حممد بن املثىن   ) 1114 (- 90
عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفـتح إىل مكـة يف                       

مث . حىت نظر الناس إليـه    . بقدح من ماء فرفعه   مث دعا   . فصام الناس . فصام حىت بلغ كراع الغميم    . رمضان
  :فقال. إن بعض الناس قد صام: فقيل له بعد ذلك. شرب

  ".أولئك العصاة . أولئك العصاة " 
. عن جعفر، ذا اإلسناد   ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 1114 (- 91
  : فقيل له: وزاد

  .فدعا بقدح من ماء بعد العصر. وإمنا ينظرون فيما فعلت. يام إن الناس قد شق عليهم الص
قال . مجيعا عن حممد بن جعفر    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 1115 (- 92

حدثنا غندر عن شعبة، عن حممد بن عبدالرمحن بن سعد، عن حممد بن عمرو بن احلسن، عـن                  : أبو بكر   
  :قال.  اهللا عنهجابر بن عبداهللا رضي

: فقال. وقد ضلل عليه  . فرأى رجال قد اجتمع الناس عليه     .   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفره        
  ".ليس من الرب أن تصوموا يف السفر: "فقال رسول اهللا عليه وسلم. رجل صائم: قالوا" ماله ؟"
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مسعت حممد بن : قال. مد بن عبدالرمحنحدثنا شعبة عن حم. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ  ) 1115 (
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو بن احلسن حيدث ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه يقول           

  .مبثله. رجال
: وزاد. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، حنـوه     . حدثنا أبو داود  . وحدثناه أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1115(م  

ويف هذا اإلسـناد أنـه قـال        . لغين عن حيىي بن أيب كثري أنه كان يزيد يف هذا احلديث           وكان يب : قال شعبة 
  .فلما سألته، مل حيفظه: قال" عليكم برخصة اهللا الذي رخص لكم"

حدثنا قتادة عن أيب نضرة، عن أيب سعيد        . حدثنا مهام بن حيىي   . حدثنا هداب بن خالد   ) 1116 (- 93
  :اخلدري رضي اهللا عنه قال

. فمنا من صام ومنا من أفطـر      .  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان             غزونا
  .فلم يعب الصائم على املفطر وال  املفطر على الصائم

ح وحدثناه حممـد    . حدثنا حيىي بن سعيد عن التيمي     . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 1116 (- 94
: وقال ابن املـثىن   . حدثنا هشام . حدثنا أبو عامر  . وقال ابن املثىن  . ةحدثنا شعب . حدثنا ابن مهدي  . بن املثىن 

حدثنا حممد بن بـشر     . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ). يعين ابن عامر  (حدثنا عمر   . حدثنا سامل بن نوح   
غري أن يف حديث التيمي وعمر بـن عـامر          . كلهم عن قتادة، ذا اإلسناد، حنو حديث مهام       . عن سعيد   

  .لسبع عشر أو تسع عشرة : وشعبة. يف ثنيت عشرة: ويف حديث سعيد. ثمان عشرة خلتل: وهشام
عن أيب مسلمة، عن أيب     ) يعين ابن املفضل  (حدثنا بشر   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1116 (- 95

  : نضرة، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال
وال  على املفطر    . عاب على الصائم صومه   فما ي .  كنا نسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان          

  .إفطاره
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري، عن أيب نضرة، عـن أيب            . حدثين عمرو الناقد  ) 1116 (- 96

  : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
فال جيد الـصائم علـى      .  كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر              

يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضـعفا       . وال  املفطر على الصائم    . ملفطرا
  .فأفطر فإن ذلك حسنا
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حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحـسني بـن               ) 1117 (- 97
عت أبا نضرة حيدث عن     قال مس . أخربنا مروان بن معاوية عن عاصم     : قال سعيد . كلهم عن مروان  . حريث

  : قاال. أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه
  .فال يعيب بعضهم على بعض. فيصوم الصائم ويفطر املفطر.  سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سئل أنس رضي اهللا عنه عـن       : قال. أخربنا أبو خيثمة عن محيد    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1118 (- 98
  : يف السفر ؟ فقال: م رمضانصو

فلم يعب الصائم على املفطـر وال  املفطـر علـى    .  سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان 
  .الصائم
خرجت فصمت  : قال. حدثنا أبو خالد  األمحر عن محيد      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1118 (- 99

  :قال فقلت. أعد: فقالوا يل. 
ين ؛ أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يسافرون فال يعيب الـصائم علـى                    إن أنسا أخرب  

  .فلقيت ابن أيب مليكة فأخربين عن عائشة رضي اهللا عنها مبثله. املفطر، وال  املفطر على الصائم
نا أبو معاوية عن عاصم عن مورق، عن أنس رضي          أخرب. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1119 (- 100
  :قال. اهللا عنه

أكثرنا . فرتلنا مرتال يف يوم حار    : قال. فمنا الصائم ومنا املفطر   .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر        
وقام املفطرون فـضربوا األبنيـة      . فسقط الصوام : قال. ظال صاحب الكساء  ومنا من يتقي الشمس بيده        

  ".ذهب املفطرون اليوم باألجر"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .  الركابوسقوا
حدثنا حفص عن عاصم األحول، عن مورق، عن أنس رضـي           . وحدثنا أبو كريب  ) 1119 (- 101

  : اهللا عنه قال
وعملوا وضعف  . فتحزم املفطرون . فصام بعض وأفطر بعض   .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر        

  ".ذهب املفطرون اليوم باألجر"فقال يف ذلك : قال. صوام عن بعض العملال

        باب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العملباب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العملباب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العملباب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العمل) ) ) ) 16 ( ( ( (
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. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة         . حدثين حممد بن حامت   ) 1120 (- 102
  : قال. حدثين قزعة: قال

 أسألك عما   إين ال : فلما تفرق الناس عنه، قلت    .  أتيت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وهو مكسور عليه         
سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة          : سألته  عن الصوم يف السفر ؟ فقال       . يسألك هؤالء عنه  

إنكم قد دنومت من عدوكم والفطـر       : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فرتلنا مرتال : قال. وحنن صيام 
إنكـم مـصبحوا    : "فقـال .  نزلنا مرتال آخر   مث. فمنا من صام ومنا من أفطر     . فكانت رخصة ". أقوى لكم 

رأيتنا نصوم، مع رسول اهللا صلى اهللا : مث قال. فأفطرنا. وكانت عزمة" والفطر أقوى لكم، فأفطروا . عدوكم

  .عليه وسلم بعد ذلك، يف السفر
م بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا حدثنا ليث عن هشا. حدثنا قتيبة بن سعيد  ) 1121 (- 103

عن الصيام يف الـسفر ؟      : سأل محزة ابن عمرو األسلمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : عنها ؛ أا قالت   
  .فقال

  ".إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر "
عن حدثنا هشام عن أبيه،     ). وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1121 (- 104

يا رسـول   : عائشة رضي اهللا عنها أن محزة ابن عمرو األسلمي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال                
  ".صم إن شئت وأفطر إن شئت"أفصوم يف السفر ؟ . إين رجل أسرد الصوم: اهللا

أخربنا أبو معاوية عن هشام، ذا اإلسناد، مثل حديث محاد          . وحدثناه حيىي ابن حيىي   ) 1121 (- 105
  .إين رجل أسرد الصوم: ن زيدب

: وقال أبـو بكـر    . حدثنا ابن منري  : قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1121 (- 106
إين رجل أصوم أفأصـوم يف      : حدثنا عبدالرحيم بن سليمان كالمها عن هشام، ذا اإلسناد ؛ أن محزة قال            

  .السفر ؟
: وقال أبو الطاهر  . حدثنا: قال هارون (سعيد األيلي   وحدثين أبو الطاهر وهارون بن      ) 1121 (- 107

أخربين عمرو بن احلارث عن أيب األسود، عن عروة بن الزبري عن أيب مراوح، عن محـزة              ) أخربنا ابن وهب  

        باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفرباب التخيري يف الصوم والفطر يف السفرباب التخيري يف الصوم والفطر يف السفرباب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر) ) ) ) 17 ( ( ( (
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فهـل علـي    . أجد يب قوة على الصيام يف السفر      : يا رسول اهللا  : أنه قال : بن عمرو األسلمي رضي اهللا عنه     
  : صلى اهللا عليه وسلمجناح ؟، فقال رسول اهللا

: قال هارون يف حديثـه    ". ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه      . هي رخصة من اهللا فمن أخذ ا فحسن        "
  .ومل يذكر  من اهللا" هي رخصة"

حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز، عن إمساعيل          . حدثنا داود بن رشيد   ) 1122 (- 108
  :أيب الدرداء رضي اهللا عنه ؛ قالبن عبيداهللا، عن أم الدرداء  عن 

حىت إن كان أحدا ليضع يـده       .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شهر رمضان يف حر شديد             
  .وما فينا صائم، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبداهللا بن رواحة. على رأسه من شدة احلر

دثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي ح. حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب ) 1122 (- 109
  :قال أبو الدرداء: عن أم الدرداء قالت

حىت إن الرجل ليضع يده .  لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره يف يوم شديد احلر     

  . بن رواحةعلى رأسه من شدة احلر وما منا أحدا صائم، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبداهللا
قرأت على مالك عن أيب النضر، عن عمري موىل عبداهللا بن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1123 (-110

عباس، عن أم الفضل بنت احلارث ؛ أن ناسا متاروا عندها، يوم عرفة، يف صيام رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     
فأرسلت إليه بقدح لنب، وهو واقف على بعريه . ليس بصائم: وقال بعضهم .  صائم هو: فقال بعضهم . وسلم

  .بعرفة، فشربه
  .حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر عن سفيان، عن أيب النضر، ذا اإلسناد) 1123 (

  .عن عمري موىل أم الفضل: وقال. وهو واقف على بعريه: ومل يذكر
ثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن سامل أيب النضر، ـذا            حد. حدثين زهري بن حرب   ) 1123(م  

  .عن عمري موىل أم الفضل: وقال. حنو حديث ابن عيينة. اإلسناد

باب استحباب الفطر للحاج يوم باب استحباب الفطر للحاج يوم باب استحباب الفطر للحاج يوم باب استحباب الفطر للحاج يوم ) ) ) ) 18 ( ( ( (
        عرفةعرفةعرفةعرفة
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أخربين عمرو ؛ أن أبـا النـضر    . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1123 (- 111
  :أم الفضل رضي اهللا عنها تقولحدثه ؛ أن عمريا موىل ابن عباس رضي اهللا عنه حدثه ؛ أنه مسع 

وحنن ا مع رسول اهللا صـلى       .  شك ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صيام يوم عرفة             
  .فأرسلت إليه بقعب فيه لنب، وهو بعرفة، فشربه. اهللا عليه وسلم

بـن  أخربين عمرو عن بكـري      . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1124 (- 112
األشج، عن كريب موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم ؛ أـا                     

  :قالت
. فأرسلت إليه ميمونة حبالب اللـنب     .   إن الناس شكوا يف صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة            

  .والناس ينظرون إليه. فشرب منه. وهو واقف يف املوقف
حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي           . حدثنا زهري بن حرب   ) 1125 (- 113

. وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه       . كانت قريش تصوم عاشوراء يف اجلاهلية     : اهللا عنها ؛ قالت   
  :فلما فرض شهر رمضان قال. فلما هاجر إىل املدينة، صامه وأمر بصيامه

  ".من شاء صامه، ومن شاء تركه "
ـذا  . حدثنا ابن منري عن هـشام     : قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1125 (- 114
: ومل يذكر يف أول احلديث  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه وقال يف أخر احلـديث                  . اإلسناد

  .له من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم كرواية جريرفمن شاء صامه ومن شاء تركه ومل جيع. وترك عاشوراء
حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن يوم              . حدثين عمرو الناقد  ) 1125(

  .فلما جاء الإلسلما، من شاء صامه ومن شاء تركه. عاشوراء كان يصام يف اجلاهلية
أخربين عروة  . أخربين يونس عن ابن شهاب    .  وهب أخربنا بن . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 1125 (- 115

  : بن الزبري ؛ أن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان، كان من شاء                   

  .صام يوم عاشوراء، ومن شاء أفطر

        وم يوم عاشوراءوم يوم عاشوراءوم يوم عاشوراءوم يوم عاشوراءباب صباب صباب صباب ص) ) ) ) 19 ( ( ( (
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  :قال ابن رمح. يعا عن الليث بن سعدمج. حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح) 1125 (- 116
 أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب ؛ أن عراكا أخربه ؛ أن عروة أخربه ؛ أن عائشة أخربته ؛ أن قريـشا                       
كانت تصوم عاشوراء يف اجلاهلية مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيامه حىت فرض رمضان فقـال                   

  "اء فليصمه ومن شاء فليفطرهمن ش"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) واللفظ لـه  (ح وحدثنا بن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1126 (- 117

أخربين عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه ؛ أن أهل اجلاهلية كانوا يصومون . حدثنا عبيداهللا عن نافع  . حدثنا أيب 
فلمـا  , قبل أن يفتـرض رمـضان  .   عليه وسلم صامه، واملسلمونوأن رسول اهللا صلى اهللا    . يوم عاشوراء 

  :افترض رمضان، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إن عاشوراء يوم من أيام اهللا "
ح وحدثنا أبو بكـر     ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وزهري بن حرب      ) 1125(

  .يف هذا اإلسناد. مبثله. كالمها عن عبيداهللا. حدثنا أبو أسامة.  شيبةبن أيب
أخربنا الليث عن نافع، عن . ح وحدثنا ابن رمح. حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد ) 1125 (- 118

فقال رسول اهللا صلى    . ابن عر رضي اهللا عنهما ؛ أنه ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء                
  : عليه وسلماهللا
  ".ومن كره فليدعه. فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه. كان يوما يصومه أهل اجلاهلية "

حـدثين نـافع ؛ أن      ) يعين ابن كثري  (حدثنا أبو أسامة عن الوليد      . حدثنا أبو كريب  ) 1125 (- 119
إن "ل، يف يوم عاشوراء عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما حدثه ؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو        

وكـان  ". ومن أحب أن يتركه فليتركـه     . فن أحب أن يصوه فليصمه    . هذا يوم كان يصومه أهل اجلاهلية     
  .عبداهللا رضي اهللا عنه ال يصومه، إال أن يوافق صيامه

حدثنا أبو مالك عبيـداهللا بـن       . حدثنا روح . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1125 (- 120
  :قال.  نافع عن عبداهللا ابن عمر رضي اهللا عنهماأخربين. األخنس

  .فذكر مثل حديث الليث بن سعد، سواء.  ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم صوم يوم عاشوراء
حدثنا عمر بن حممد بـن زيـد        . حدثنا أبو عاصم  . وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1125 (- 121

  : قال. عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهماحدثين . حدثنا سامل بن عبداهللا. العسقالين
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فمـن  . ذاك يوم كان يصومه أهل اجلاهلية     : "فقال.  ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء         
  ".شاء صامه، ومن شاء تركه

حدثنا : قال أبو بكر  . مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1127 (- 122
  :قال.  عن األعمش، عن عمارة، عن عبدالرمحن بن يزيدأبو معاوية

أوليس اليوم  : فقال. ادن إىل الغداء  ! يا أبا حممد    : فقال. وهو يتغدى .  دخل األشعث بن قيس على عبداهللا     
إمنا هو يوم كان رسول اهللا صـلى        : وما هو ؟ قال   : قال. يوم عاشوراء ؟ قال  وهل تدري ما يوم عاشوراء         

  .تركه: وقال أبو كريب. فلما نزل شهر رمضان ترك. ومه قبل أن يرتل شهر رمضاناهللا عليه وسلم يص
. حدثنا جرير عن األعمش، ذا اإلسـناد      : قاال. وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة       ) 1127 (

  .فلما نزل رمضان تركه: وقاال
ح . لقطان عن سـفيان   حدثنا وكيع وحيىي بن سعيد ا     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1127 (- 123

حدثين زبيد اليامي عن عمارة بن      . حدثنا سفيان . حدثنا حيىي بن سعيد   ). واللفظ له (وحدثين حممد بن حامت     
يا أبا  : فقال. وهو يأكل . عمري، عن قيس بن سكن ؛ أن األشعث بن قيس دخل على عبداهللا، يوم عاشوراء              

  .ترككنا نصومه، مث : قال. إين صائم: قال. ادن فكل! حممد 
عن . حدثنا اسرائيل عن منصور   . حدثنا إسحاق بن منصور   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1127 (- 124

يا أبا  : فقال. وهو يأكل، يوم عاشوراء   . دخل األشعث بن قيس على ابن مسعود      : قال. إبراهيم، عن علقمة  
فإن .  نزل رمضان، تركفلما. قد كان يصام قبل أن يرتل رمضان      : فقال. إن اليوم يوم عاشوراء   ! عبدالرمحن  

  .كنت فطرا فاطعم
أخربنا شيبان عن أشعث بن     . حدثنا عبيداهللا بن موسى   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1128 (- 125

  : قال. أيب الشعثاء، عن جعفر بن أيب ثور، عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه
فلما فـرض  . ويتعاهدنا عنده. ثنا عليهوحي.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء      

  .رمضان، مل يأمرنا، ومل ينهنا، ومل يتعاهدنا عنده
أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1129 (- 126

 يـوم   خطبـهم ) يعين يف قدمة قدمها   (محيد بن عبدالرمحن ؛ أنه مسع معاوية بن أيب سفيان، خطيبا باملدينة             
  )هلذا اليوم(مسعت رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يقول ! أين علماؤكم ؟ يا أهل املدينة : عاشوراء فقال
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ومـن  . فمن أحب منكم أن يصوم فليـصم . وأنا صائم. ومل يكتب اهللا عليكم صيامه   . هذا يوم عاشوراء   "
  ".أحب أن يفطر فليفطر

أخربين مالك بن أنس عن ابن شهاب، يف هـذا          . بحدثنا عبداهللا بن وه   . حدثين أبو الطاهر  ) 1129 (
  .اإلسناد، مبثله

مسع النيب صـلى اهللا     . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، ذا اإلسناد       . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1129(م  
ومل يذكر باقي حديث مالـك      " فمن شاء أن يصوم فليصم    . إين صائم "عليه وسلم يقول يف مثل هذا اليوم        

  .ويونس
أخربنا هشيم عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس            . حدثين حيىي بن حيىي   ) 1130 (- 127

  : قال. رضي اهللا عنه
: فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك ؟ فقالوا         .  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة       

فقال النيب صلى اهللا . نحن نصومه تعظيما لهف. هذا اليوم الذي أظهر اهللا فيه موسى وبين إسرائيل على فرعون         
  .فأمر بصومه". حنن أوىل مبوسى منكم: "عليه وسلم

مجيعا عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب بشر، ذا            . وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع      ) 1130 (
  .فسأهلم عن ذلك: وقال. اإلسناد
ن أيوب، عن عبداهللا بن سعيد بن جبري، عـن          حدثنا سفيان ع  . وحدثين ابن أيب عمر   ) 1130 (- 128

فوجد اليهود صياما،   . أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة                
  :فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يوم عاشوراء

. وغرق فرعون وقومه  . ه موسى وقومه  أجنى اهللا في  . هذا يوم عظيم  : فقالوا" ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟        "
فنحن أحـق وأوىل مبوسـى      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فنحن نصومه . فصامه موسى شكرا  

  .وأمر بصيامه. فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" منكم
إال أنـه   . حدثنا معمر عن أيوب، ذا اإلسناد     . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1130 (

  .مل يسمه. عن ابن سعيد بن جبري: قال
حدثنا أبو أسامة عن أيب عميس، عـن        : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1131 (- 129

كان يوم عاشوراء يوما تعظمـه      : قال. قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب موسى رضي اهللا عنه            
  ".صوموه أنتم" صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا. اليهود، وتتخذه عيدا
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. أخربين قـيس  . حدثنا أبو العميس  . حدثنا محاد بن أسامة   . وحدثناه أمحد بن املنذر   ) 1131 (- 130
فحدثين صدقة بن أيب عمران عن قيس بن مـسلم، عـن            : قال أبو أسامة  : وزاد. فذكر، ذا اإلسناد، مثله   

يتخذونـه  . كان أهل خيرب يصومون يوم عاشـوراء      : لقا. طارق بن شهاب، عن أيب موسى رضي اهللا عنه        
  ".فصوموه أنتم"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارم. عيدا

حدثنا ابن : قال أبو بكر. مجيعا عن سفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد  ) 1132 (- 131
مـا  : فقال. وسئل عن صيام يوم عاشوراء    . مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما     . عيينة عن عبيداهللا بن أيب يزيد     

وال  شـهرا إال هـذا   . علمت أن رسول اهللا عليه وسلم صام يوما، يطلب فضله على  األيام، إال هذا اليوم               
  .يعين رمضان. الشهر

 أيب يزيد، يف هذا أخربين عبيداهللا بن. أخربنا ابن جريج. حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حمد بن رافع   ) 1132(

  .اإلسناد، مبثله
حدثنا وكيع بن اجلراح عن حاجب بن عمـر، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1133 (- 132

  : قال. احلكم بن األعرج
. شـوراء أخربين عن صوم عا   : فقلت له . وهو متوسد رداءه يف زمزم    .  انتهيت إىل ابن عباس رضي اهللا عنه      

هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : قلت. وأصبح يوم التاسع صائما   . إذا رأيت هالل حمرم فأعدد    : فقال
  .نعم: وسلم يصومه ؟ قال

حدثين احلكم بن   . عن معاوية بن عمرو   . حدثنا حيىي بن سعيد القطان    . وحدثين حممد بن حامت   ) 1133 (
مبثـل  . وهو متوسد رداءه عند زمزم، عن صوم عاشـوراء        سألت ابن عباس رضي اهللا عنه،       : قال. األعرج

  .حديث حاجب بن عمر
حـدثين  . حدثنا حيىي بن أيـوب    . حدثنا ابن أيب مرمي   . وحدثنا احلسن بن علي احللواين    ) 1134 (133

مسعت عبداهللا بن عباس رضـي اهللا عنـهما         : إمساعيل بن أمية ؛ أنه مسع أبا غطفان بن طريف املري يقول           
  : يقول

        باب أي يوم يصام يف عاشوراءباب أي يوم يصام يف عاشوراءباب أي يوم يصام يف عاشوراءباب أي يوم يصام يف عاشوراء) ) ) ) 20 ( ( ( (
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إنه يوم تعظمه   ! يا رسول اهللا    : ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا           حني ص 
فإذا كان العام املقبل إن شاء اهللا، صـمنا اليـوم    : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . اليهود والنصارى 

  .ليه وسلمفلم يأت العام املقبل، حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا ع: قال. التاسع
حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب، عن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1134 (- 134

قال رسول  : قال) عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما      : لعله قال . (القاسم بن عباس، عن عبداهللا ابن عمري      
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يعين يوم عاشوراء: قال:  رواية أيب بكرويف.  لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع
عن يزيد بن أيب عبيد، عـن       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1135 (- 135

يـوم  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال مـن أسـلم             : سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه ؛ أنه قال        
  :فأمره أن يؤذن يف الناس. عاشوراء

  .ومن كان أكل، فليتم صيامه إىل الليل.  من كان مل يصم، فليصم
حدثنا خالد بـن    . حدثنا بشر بن املفضل بن الحق     . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1136 (-136

  :قالت. ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء
من كان أصـبح  : م غداة عاشوراء إىل قرى األنصار، اليت حول املدينة     أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

ونصوم صـبياننا   . فكنا، بعد ذلك، نصومه   . ومن كان أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه      . صائما، فليتم صومه  
فإذا بكى أحدهم على الطعام،     . فنجعل هلم اللعبة من العهن    . ونذهب إىل املسجد  . الصغار منهم، إن شاء اهللا    

  .ناها إياه عند اإلفطارأعطي
سـألت  : قال. حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان       . وحدثناه حيىي بن حيىي   ) 1136 (- 137

  : الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء ؟ قالت
ونصنع : غري أنه قال  . فذكر مبثل حديث بشر   .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسله يف قرى األنصار          

  .حىت يتموا صومهم. فإذا سألونا الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم. فنذهب به معنا. العهنهلم اللعبة من 

        باب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومهباب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومهباب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومهباب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه) ) ) ) 21 ( ( ( (
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قرأت على مالك عن ابن شهاب ،عن أىب عبيد موىل ابن           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1137 (- 138
  :أزهر ؛ أنه قال

إن هذين : فقال. مث انصرف فخطب الناس. فجاء فصلى.طاب رضي اهللا عنه   شهدت العيد مع عمر بن اخل    
يوم فطركم من صيامكم، واآلخر يوم تـأكلون        : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيامهما        . يومان

  .فيه من نسككم
قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبـان، عـن            : قال. وحدثنا  حيىي بن حيىي    ) 1138 (- 139

يـوم  : رج، عن أىب هريرة  رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن صيام يـومني                    األع
  .األضحى ويوم الفطر

عن قزعة، عـن أىب     ) وهو ابن عمري  (حدثنا جرير عن عبدامللك     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 827 (- 140
مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا       آنت  : فقلت له . مسعت منه حديثا فأعجبين   : قال. سعيد رضي اهللا عنه     

  مسعته يقول: فأقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل أمسع ؟ قال: عليه وسلم ؟  قال
  " .يوم األضحى ويوم الفطر، من رمضان: ال يصلح الصيام يف يومني" 

بن حيىي عن   حدثنا عمرو   . حدثنا عبدالعزيز بن املختار   . وحدثنا أبو كامل اجلحدري     ) 1138 (-141
يوم : أبيه، عن أىب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن صيام يومني                      

  .الفطر ويوم النحر 
  : قال. حدثنا وكيع عن ابن عون، عن زياد بن جبري. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1139 (-142

فقال . فوافق يوم أضحى أوفطر     .إىن نذرت أن أصوم يوما      : فقال.  جاء رجل إىل ابن عمر رضي اهللا عنهما       
وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم هـذا           . أمر اهللا تعاىل بوفاء النذر    : ابن عمر رضي اهللا عنهما    

  .اليوم
أخربتين عمرة عن عائشة رضي     . حدثنا سعد بن سعيد     . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1140 (- 143
  : تقال. اهللا عنها

  .يوم الفطر ويوم األضحى:  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صومني

        باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحىباب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحىباب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحىباب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى) ) ) ) 22 ( ( ( (
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أخربنا خالد عن أيب امللـيح، عـن نبيـشة    . حدثنا هشيم. وحدثنا سريج بن يونس   ) 1141 (- 144
  : قال. اهلذيل

  ".ل وشربأيام التشريق أيام أك"  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثين أبـو   . عن خالد احلذاء) يعين ابن علية(حدثنا إمساعيل . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري    ) 1141(

  :قال خالد. قالبة عن أيب املليح ، عن نبيشة
وزاد فيـه  . مبثل حديث هشيم. فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . فحدثين به. فسألته.  فلقيت أبا املليح 

  ".وذكر هللا"
حدثنا إبراهيم بن طهمان عـن  . حدثنا حممد بن سابق . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1142 (- 145

أيب الزبري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه ؛ أنه حدثه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه وأوس ابن         
  ".م أكل وشربوأيام مىن أيا. أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن" فنادى . احلدثان أيام التشريق

حدثنا إبراهيم بن طهمان، ـذا      . حدثنا أبو عامر عبدامللك بن عمرو     . وحدثناه عبد بن محيد   ) 1142 (

  .فناديا: غري أنه قال. اإلسناد
بـن  حدثنا سفيان بن عيينة عن عبداحلميد بن جبري، عن حممد           . حدثنا عمرو الناقد  ) 1143 (- 146

  : عباد بن جعفر ؛ سألت جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما، وهو يطوف بالبيت
  !ورب هذا البيت. نعم:  أى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيام يوم اجلمعة ؟ فقال

أخربين عبداحلميد بن جبري بـن      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1143(
عن النيب صلى   . مبثله. أخربه حممد بن عباد بن جعفر ؛ أنه سأل جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما              شيبة ؛ أنه    

  .اهللا عليه وسلم
ح وحـدثنا   . حدثنا حفص وأبو معاوية عن األعمش     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1144 (- 147

  : قال. ن أيب هريرة رضي اهللا عنهأخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، ع) واللفظ له(حيىي بن حيىي 
  ".إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده. ال يصم أحدكم يوم اجلمعة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        باب حترمي صوم أيام التشريقباب حترمي صوم أيام التشريقباب حترمي صوم أيام التشريقباب حترمي صوم أيام التشريق) ) ) ) 23 ( ( ( (

        باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفرداباب كراهة صيام يوم اجلمعة منفرداباب كراهة صيام يوم اجلمعة منفرداباب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا) ) ) ) 24 ( ( ( (
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عن زائدة، عن هشام، عـن ابـن        ) يعين اجلعفي (حدثنا حسني   . وحدثين أبو كريب  ) 1144 (- 148
  : قال.  عليه وسلمسريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا

إال أن يكون يف    . وال  ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام        . ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل        "

  ".صوم يصومه أحدكم
عن عمرو بن احلارث، عن بكري،      ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   .  سعيد حدثنا قتيبة بن  ) 1145 (- 149

وعلى الذين يطيقونه   : ملا نزلت هذه اآلية   : قال. عن يزيد موِىل سلمة، عن سلمة ابن األكوع رضي اهللا عنه          
حىت نزلت اآلية اليت بعدها     . كان من أراد أن يفطر ويفتدي     ] 184اآلية  / البقرة   / 2[فدية طعام مسكني    

  .تهافنسخ
أخربنا عمرو بن احلـارث  . أخربنا عبداهللا بن وهب. حدثين عمرو بن سواد العامري  ) 1145 (- 150

  : عن بكري بن األشج، عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه ؛ أنه قال
 فافتدى بطعـام    ومن شاء أفطر  . من شاء صام  .  كنا يف رمضان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ].185اآلية / البقرة  / 2. [فمن شهد منكم الشهر فليصمه: حىت أنزلت هذه اآلية. مسكني
. حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب سلمة      . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1146 (- 151

فما أستطيع أن أقضيه إال يف      . ن على الصوم من رمضان    كان يكو : مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول     : قال
  .أو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الشغل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. شعبان

حـدثنا  . حدثين سليمان بن بالل   . أخربنا بشر بن عمر الزهراين    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1146 (
  .وذلك ملكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لغري أنه قا. حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد

حدثين حيىي بن سـعيد، ـذا   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 1146(م  
  .حيىي يقوله. فظننت أن ذلك ملكاا من النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال. اإلسناد

فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر : : : : وعلى الذين يطيقونه فدية، بقولهوعلى الذين يطيقونه فدية، بقولهوعلى الذين يطيقونه فدية، بقولهوعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: : : : باب بيان نسخ قوله تعاىلباب بيان نسخ قوله تعاىلباب بيان نسخ قوله تعاىلباب بيان نسخ قوله تعاىل) ) ) ) 25 ( ( ( (
        فليصمهفليصمهفليصمهفليصمه

        باب قضاء رمضان يف شعبانباب قضاء رمضان يف شعبانباب قضاء رمضان يف شعبانباب قضاء رمضان يف شعبان) ) ) ) 26 ( ( ( (
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كالمهـا  . حدثنا سفيان . ح وحدثنا عمرو الناقد   . ابحدثنا عبدالوه . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1146(م  
  .الشغل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكرا يف احلديث. عن حيىي، ذا اإلسناد

حدثنا عبدالعزيز بن حممد الدراوردى عن يزيد بن        . وحدثين حممد بن أيب عمر املكي     ) 1146 (- 152
  :  أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا قالتعبداهللا بن اهلاد، عن حممد ابن إبراهيم، عن

فما تقدر على أن تقضيه مع رسـول اهللا    .  إن كانت إحدانا لتفطر يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  .صلى اهللا عليه وسلم، حىت يأيت شعبان
أخربنـا  . حدثنا ابن وهب  : قاال.  األيلي، وأمحد بن عيسى    وحدثين هارون بن سعيد   ) 1147 (- 153

عمرو بن احلارث عن عبيداهللا بن أيب جعفر، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا                    
  عنها ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".من مات وعليه صيام، صام عنه وليه "
حدثنا األعمش عـن مـسلم      . أخربنا عيسى بن يونس   . راهيموحدثنا إسحاق بن إب   ) 1148 (- 154

البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                     
  : فقالت

قـال  . نعم: قالت" أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه ؟       : " فقال.  إن أمي ماتت وعليها صوم شهر     
  ".حق بالقضاءفدين اهللا أ"

حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن سليمان، عن         . وحدثين أمحد بن عمر الوكيعي    ) 1148 (- 155
  : قال. مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

أفأقضيه . إن أمي ماتت وعليها صوم شهر     ! يا رسول اهللا      :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
  ".فدين اهللا أحق أن يقضى"قال . نعم: قال" لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها ؟ "عنها ؟ فقال 
: فقـاال . وحنن جلوس حني حدث مسلم ذا احلـديث       . فقال احلكم وسلمة بن كهيل مجيعا     : قال سليمان 

  .مسعنا جماهدا يذكر هذا عن ابن عباس

        باب قضاء الصيام عن امليتباب قضاء الصيام عن امليتباب قضاء الصيام عن امليتباب قضاء الصيام عن امليت) ) ) ) 27 ( ( ( (
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حدثنا األعمش عن سلمة بن كهيل واحلكم       . لد األمحر حدثنا أبو خا  . وحدثنا أبو سعيد األشج   ) 1148(
بن عتيبة ومسلم البطني، عن سعيد بن جبري وجماهد وعطاء، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى                   

  .اهللا عليه وسلم، ذا احلديث
مجيعا عن زكريـاء بـن   . وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أيب خلف وعبد بن محيد  ) 1148 (- 156
حدثنا احلكم بن   . أخربنا عبيداهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة        . حدثين زكرياء ابن عدي   : قال عبد . عدي

  :قال. عتيبة عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
. إن أمي ماتت وعليها صوم نذر     ! يا رسول اهللا    : فقالت.  جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. نعـم : قالـت " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنـها ؟            " قال   أفأصوم عنها ؟  
  ".فصومي عن أمك"قال

حدثنا علي بن مسهر أبو احلسن عن عبداهللا بـن          . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 1149 (- 157
  :قال. عطاء، عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه رضي اهللا عنه

. إين تصدقت على أمي جباريـة     : فقالت. إذ أتته امرأة  . لى اهللا عليه وسلم    بينا أنا جالس عند رسول اهللا ص      
إنه كان عليها صـوم     ! يا رسول اهللا    : قالت" وردها عليك املرياث  . وجب أجرك : "فقال. قال. وإا ماتت 

  ".حجي عنها "أفأحج عنها ؟ قال . إا مل حتج قط: قالت" صومي عنها: "أفأصوم عنها ؟ قال. شهر
حدثنا عبداهللا بن منري عن عبداهللا بن عطـاء، عـن           . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1149 (- 158

  :قال. عبداهللا بن بريدة، عن أبيه رضي اهللا عنه
  .صوم شهرين: غري أنه قال. مبثل حديث ابن مسهر.  كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

ربنا الثورى عن عبداهللا بن عطاء، عن ابن بريـدة،          أخ. أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1149(
  :قال. عن أبيه رضي اهللا عنه

  .صوم شهر: وقال. فذكر مبثله.  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
صوم : وقال. أخربنا عبيداهللا بن موسى عن سفيان، ذا اإلسناد       . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 1149(م  

  .شهرين
حدثنا عبدامللك بن أيب سـليمان عـن        . حدثنا إسحاق بن يوسف   . ابن أيب خلف  وحدثين  ) 1149(م  

  :قال. عبداهللا بن عطاء املكى، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي اهللا عنهه
  .صوم شهر: وقال. مبثل حديثهم.  أتت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
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حدثنا سفيان بن   : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1150( - 159
وقـال  . روايـة : قال أبو بكر بن أيب شيبة     (عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه             

  :قال) وقال زهري  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمرو

  ".إين صائم: إذا دعي أحدكم إىل طعام، وهو صائم، فليقل "
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب         . حدثين زهري بن حرب   ) 1151 (- 160

  :قال. رواية. هريرة رضي اهللا عنه
إين . إين صـائم  : فإن امرؤ شامته أو قاتله، فليقـل      . إذا أصبح أحدكم يوما صائما، فال يرفث وال  جيهل          "

  ".صائم
. أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 1151 (- 161

أخربين سعيد بن املسيب ؛ أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه قال ؛ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                      
  : ليقو
فوالذي نفس حممد بيده خللفـة   . هو يل وأنا أجزي به    . كل عمل ابن آدم له إال الصيام      : قال اهللا عز وجل    "

  ".فم الصائم أطيب عند اهللا، من ريح املسك
وهـو  (حـدثنا املغـرية     : قال. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد        ) 1151 (- 162
قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : ج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   عن أيب الزناد، عن األعر    ) احلزامي
  :وسلم

  ".الصيام جنة "

        إين صائمإين صائمإين صائمإين صائم: : : : باب الصائم يدعى لطعام فليقلباب الصائم يدعى لطعام فليقلباب الصائم يدعى لطعام فليقلباب الصائم يدعى لطعام فليقل) ) ) ) 28 ( ( ( (

        باب حفظ اللسان للصائمباب حفظ اللسان للصائمباب حفظ اللسان للصائمباب حفظ اللسان للصائم) ) ) ) 29 ( ( ( (

        باب فضل الصيامباب فضل الصيامباب فضل الصيامباب فضل الصيام) ) ) ) 30 ( ( ( (
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أخربين عطاء عـن أيب     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1151 (- 163
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل الزيات ؛ أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

فإذا كان يـوم    . والصيام جنة . فإنه يل وأنا أجزي به    . كل عمل ابن آدم له إال الصيام      : قال اهللا عز وجل   " 
والذي نفس  . إين امرؤ صائم  : فإن سابه أحدا أو قاتله، فليقل     . صوم أحدكم فال يرقث يومئذا وال  يسخب       

إذا : وللصائم فرحتان يفرحهما  . خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا، يوم القيامة، من ريح املسك          . حممد بيده 
  ".وإذا لقي ربه فرح بصومه. أفطر فرح بفطره

ح وحـدثنا   . حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1151 (- 164
حـدثنا  . حدثنا وكيع ) واللفظ له (ح وحدثنا أبو سعيد األشج      . حدثنا جرير عن األعمش   . زهري بن حرب  
  : قال.  صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنهاألعمش عن أيب

.  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عشرة أمثاهلا إال سبعمائة ضـعف                  
فرحة : للصائم فرحتان . يدع شهوته وطعامه من أجلي    . فإنه يل وأنا أجزي به    . إال الصوم : قال اهللا عز وجل   

  ".وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ريح املسك. بهعند فطره ، وفرحة عند لقاء ر
حدثنا حممد بن فضيل عن أيب سنان، عن أيب صـاحل،           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1151 (- 165

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال. عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما
. وإذا لقي اهللا فرح. إذا أفطر فرح: إن للصائم فرحتني. إن الصوم يل وأنا أجزي به   : إن اهللا عز وجل يقول     "

  ".خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك! والذي نفس حممد بيده 
حدثنا ضرار بن   ) يعين ابن مسلم  (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنيه إسحاق بن عمر بن سليط اهلذيل      ) 1151(

  ".ا لقي اهللا فجزاه، فرحإذ"وقال : قال. ذا اإلسناد) وهو ابن سنان(مرة 
عن سليمان بـن    ) وهو القطواين (حدثنا خالد بن خملد     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1152 (- 166

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حدثين أبو حازم عن سهل ابن سعد رضي اهللا عنه. بالل
أين : يقال. ال يدخل معهم أحد غريهم    .  القيامة يدخل منه الصائمون يوم   . إن يف اجلنة بابا يقال له الريان       "

  ".أغلق فلم يدخل منه أحد. فإذا دخل آخرهم. الصائمون ؟ فيدخلون منه
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 أيب أخربين الليث عن ابن اهلاد، عن سـهيل بـن  . وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر ) 1153 (- 167
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : صاحل، عن النعمان بن أيب عياش، عن  أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال              

  وسلم
  ".إال باعد اهللا، بذلك اليوم، وجهه عن النار سبعني خريفا. ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا "
  .عن سهيل، ذا اإلسناد) ردىيعين الدراو(حدثنا عبدالعزيز . وحدثناه قتيبة بن سعيد) 1153 (

. حدثنا عبـدالرزاق  : قاال. وحدثين إسحاق بن منصور وعبدالرمحن بن بشر العبدي       ) 1153 (- 168
أخربنا ابن جريج عن حيىي بن سعيد وسهيل بن أيب صاحل ؛ أما مسعا النعمان بن أيب عياش الزرقي حيـدث                     

  :هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول ا: قال. عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

  ".من صام يوما يف سبيل اهللا، باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا "
 طلحة بن حيىي  حدثنا. حدثنا عبدالواحد بن زياد   . وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسني     ) 1154 (- 169

  : قالت. حدثتين عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها. بن عبيداهللا
يا رسول : قالت فقلت" هل عندكم شيء ؟ ! يا عائشة " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذات يوم    

أو (فأهديت لنا هدية    . ه وسلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا علي     : قالت" فإين صائم "قال  . ما عندنا شيء  ! اهللا  
أو (أهديت لنا هديـة     ! يا رسول اهللا    : فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت        : قالت). جاءنا زور 
قـد  " مث قال   . فجئت به فأكل  " هاتيه"قال  . حيس: قلت" ما هو ؟    "قال. وقد خبأت لك شيئا   ) جاءنا زور 

ذاك مبرتلة الرجل خيرج الـصدقة      : ذا احلديث فقال    فحدثت جماهدا   : قال طلحة ". كنت  أصبحت صائما   
  .فإن شاء  أمضاها وإن شاء أمسكها. من ماله 
حدثنا وكيع عن طلحة بن حيىي ، عن عمته عائـشة            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       ) 1154 (- 170

  :قالت. بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني 

        باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه، بال ضرر وال  تفويت حقباب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه، بال ضرر وال  تفويت حقباب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه، بال ضرر وال  تفويت حقباب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه، بال ضرر وال  تفويت حق) ) ) ) 31 ( ( ( (

باب  جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفال من غري باب  جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفال من غري باب  جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفال من غري باب  جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفال من غري ) ) ) ) 32 ( ( ( (
        عذرعذرعذرعذر
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" فإىن إذن صائم  "قال  . ال: فقلنا" هل عندكم شيء ؟     " فقال    دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم        

  .فأكل " فلقد أصبحت صائما. أرينيه" فقال. أهدي لنا حيس ! مث أتانا يوما آخر  فقلنا   يا رسول اهللا 
يم عن هشام القردوسي، عن     حدثنا إمساعيل بن إبراه   . وحدثين عمرو بن حممد الناقد    ) 1155 (- 171

  :قال. حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
فإمنا أطعمـه اهللا    . من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وسقاه
. أخربنا يزيد بن زريع عن سعيد اجلريري، عن عبداهللا بن شقيق          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1156 (- 172

  : قلت لعائشة رضي اهللا عنها: قال
إن صـام معلومـا     ! واهللا  :  هل كان التيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان ؟ قالت             

  .يصيب منهوال  أفطره حىت . حىت مضى لوجهه. سوى رمضان
قلت : قال. حدثنا كهمس عن عبداهللا بن شقيق    . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1156 (- 173

  :لعائشة رضي اهللا عنها
وال  . ما علمته صام شهرا كله إال رمضان      :  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم شهرا كله ؟ قالت           

  .ى اهللا عليه وسلمأفطره كله حىت يصوم منه حىت مضى لسبيله صل
حدثنا محاد عن أيوب وهشام، عن حممد، عن عبداهللا بن    . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 1156 (- 174
  :قال) وأظن أيوب قد مسعه من عبداهللا بن شقيق: قال محاد(شقيق 

. امقد ص: كان يصوم حىت نقول: فقالت.  سألت عائشة رضي اهللا عنها عن صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم    
وما رأيته صام شهرا كامال، من قدم املدينة، إال أن          : قالت. قد أفطر . قد أفطر : ويفطر حىت نقول  . قد صام 

  .يكون رمضان 

        باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطرباب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطرباب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطرباب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر) ) ) ) 33 ( ( ( (

باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان، واستحباب أن ال خيلى شهرا عن باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان، واستحباب أن ال خيلى شهرا عن باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان، واستحباب أن ال خيلى شهرا عن باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان، واستحباب أن ال خيلى شهرا عن ) ) ) ) 34 ( ( ( (
        ومومومومصصصص
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. سألت عائشة رضي اهللا عنها    : قال. حدثنا محاد عن أيوب، عن عبداهللا بن شقيق       . وحدثنا قتيبة ) 1156(
  .ومل يذكر يف اإلسناد هشاما وال  حممدا. مبثله

قرأت على مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيداهللا، عن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1156 (- 175
  :أيب سلمة بن عبدالرمحن  عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها ؛ أا قالت

وما رأيت  . ال يصوم : و يفطر حىت نقول   . ال يفطر :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت نقول         
وما رأيته يف شهر أكثر منه صـياما يف  .  صلى اهللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إال رمضان     رسول اهللا 

  .شعبان
حدثنا : قال أبو بكر. مجيعا عن ابن عيينة. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 1156 (- 176

  :سفيان بن عيينة عن ابن لبيد  عن أيب سلمة، قال
قد : كان يصوم حىت نقول   : ها عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت          سألت عائشة رضي اهللا عن    

كـان يـصوم    . ومل أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان          . قد أفطر : ويفطر حىت نقول  . صام
  .كان يصوم شعبان إال قليال. شعبان كله
. أيب عن حيىي بن أيب كـثري      حدثين  . أخربنا معاذ بن هشام   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 782 (- 177

  :قالت. حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها
:  وكـان يقـول  .  مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشهر من السنة أكثر صياما منه يف شـعبان              

  ".فإن اهللا لن ميل حىت متلوا. خذوا من األعمال ما تطيقون"
  ".م عليه صاحبه، وإن قلأحب العمل  إىل اهللا ما داو: "وكان يقول
حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن            . حدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1157 (- 178

  :قال. عباس رضي اهللا عنهما
ال، : وكان يصوم، إذا صام، حىت يقول القائل      .  ما صام رسول اهللا عليه وسلم شهرا كامال قط غري رمضان          

  .ال يصوم! ال، واهللا : ر ، إذا أفطر، حىت يقول القائل ويفط. ال يفطر! واهللا 
. وحدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر، عن شعبة، عن أيب بشر، ـذا اإلسـناد                  ) 1157(

  .شهرا متتابعا منذ قدم املدينة: وقال
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1157 (- 179

. سألت سعيد بن جبري عن صوم رجب ؟ وحنن يومئذ يف رجـب            : قال. حدثنا عثمان بن حكيم األنصاري    
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ال : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت نقـول          : مسعت ابن عباس رضي اهللا عنها يقول      : فقال
  .ال يصوم: ويفطر حىت نقول. يفطر

أخربنا عيسى بن . ح وحدثين إبراهيم بن موسى    . ي بن مسهر  حدثنا عل . وحدثنيه علي بن حجر   ) 1157(
  .مبثله. كالمها عن عثمان بن حكيم، يف هذا اإلسناد. يونس
حدثنا محاد عن . حدثنا روح بن عبادة: قاال. وحدثين زهري بن حرب وابن أيب خلف ) 1158 (- 180

حـدثنا  . حدثنا محـاد . حدثنا ز) واللفظ له(ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه     
  .ثابت عن أنس رضي اهللا عنه

قد أفطر،  : ويفطر حىت يقال  . قد صام، قد صام   :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم حىت يقال          

  .قد أفطر
. مسعت عبداهللا بن وهب حيدث عن يونس، عن ابن شهاب         : قال. حدثين أبو الطاهر  ) 1159 (- 181

أخربين سعيد بن املسيب وأبو     . أخربين يونس عن ابن شهاب    . ح وحدثين حرملة بن حيىي  أخربنا ابن وهب        
  : سلمة بن عبدالرمحن ؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال

فقال رسول اهللا   . ألقومن الليل وألصومن النهار، ما عشت     : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يقول       أخرب رسول   
فقال رسول اهللا صلى    ! قد قلته، يا رسول اهللا      : فقلت له " آنت الذي تقول ذلك ؟      "صلى اهللا عليه وسلم       

فـإن احلـسنة    .  أيام وصم من الشهر ثالثة   . ومن وقم . فصم وأفطر . فإنك ال تستطيع ذلك   : "اهللا عليه وسلم  
" صم يوما وأفطر يومني   : "قال. فإين أطيق أفضل من ذلك    : قال قلت " وذلك مثل صيام الدهر   . بعشر أمثاهلا 

عليه (وذلك صيام داود    . صم يوما وأفطر يوما   : "قال! فإين أطيق أفضل من ذلك، يا رسول اهللا         : قال قلت 
ال أفضل من   : "قال رسول اهللا عليه وسلم    . ن ذلك فإين أطيق أفضل م   : قال قلت " وهو أعدل الصيام  ) السالم
  ".ذلك

ألن أكون قبلت الثالثة األيام اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،             : قال عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنه      
  .أحب إيل من أهلي ومايل

باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو مل يفطر العيدين والتشريق، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو مل يفطر العيدين والتشريق، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو مل يفطر العيدين والتشريق، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو مل يفطر العيدين والتشريق، ) ) ) ) 35 ( ( ( (
         يوم وإفطار يوم يوم وإفطار يوم يوم وإفطار يوم يوم وإفطار يوموبيان تفضيل صوموبيان تفضيل صوموبيان تفضيل صوموبيان تفضيل صوم
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ابـن  وهـو   (حدثنا عكرمة   .حدثنا النضر بن حممد   . وحدثنا عبداهللا بن حممد الرومي    ) 1159 (- 182
. فخرج علينا . فأرسلنا إليه رسوال  . انطلقت أنا وعبداهللا بن يزيد حىت نأيت أبا سلمة        : حدثنا حيىي قال  ) عمار

  : قال. وإذا عند باب داره مسجد
: قال فقلنا . إن تشاؤوا، أن تدخلوا، وإن تشاؤوا، أن تقعدوا ههنا        : فقال.  فكنا يف املسجد حىت خرج إلينا     

كنت أصـوم   : قال. حدثين عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما        : قال. افحدثن. بل نقعد ههنا  . ال
: " فقال يل . فإما ذكرت للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وإما أرسل إيل فأتيته          : قال. الدهر واقرأ القرآن كل ليلة    

: قـال .  إال اخلريومل أرد بذلك! بلى يا نيب اهللا : فقلت" أمل أخرب أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة ؟   
فـإن  "قـال     . إين أطيق أفضل من ذلك    ! يا نيب اهللا    : قلت" فإن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام        "

صلى اهللا عليه   (فصم صوم داود نيب اهللا      " وجلسدك عليك حقا  . وإن لزورك عليك حقا   . لزوجك عليك حقا  
" كان يصوم يوما ويفطر يوما    "م داود ؟ قال     وما صو ! يا نيب اهللا    : قال قلت ". فإنه كان أعبد الناس   ) وسلم
فـاقرأة يف كـل     : "قال. إين أطيق أفضل من ذلك    ! يا نيب اهللا    : قال قلت " واقرأ القرآن يف كل شهر    " قال  

! يا نيب اهللا    : قال قلت " فاقرأه يف كل عشر   : "قال. إين أطيق أفضل من ذلك    ! يا نيب اهللا    : قال قلت " عشرين
  :الق. إين أطيق أكثر من ذلك

وجلسدك عليـك   . ولزورك عليك حقا  . فإن لزوجك عليك حقا   . فاقرأه يف كل سبع، وال  تزد على ذلك        "
  ".حقا
إنك ال تدري لعلك يطـول بـك        " وقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم        : قال. فشدد علي . فشددت: قال
  ".عمر
أين كنت قبلت رخصة نيب اهللا      فلما كربت وددت    . فصرت إىل الذي قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم         : قال

  .صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا حسني املعلم عن حيىي بن أيب       . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 1159 (- 183

فذلك . فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهلا     ": "من كل شهر ثالثة أيام    "وزاد فيه، بعد قوله     . كثري، ذا اإلسناد  
  : قلت: يثوقال يف احلد". الدهر كله

وإن "ومل يقـل    . ومل يذكر يف احلديث من قراءة القرآن شيئا       " نصف الدهر " وما صوم نيب اهللا داود ؟ قال        
  ".وإن لولدك عليك حقا"ولكن قال " لزورك عليك حقا
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حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن حيىي، عن حممد          . حدثين القاسم بن زكرياء   ) 1159 (- 184
عن عبـداهللا بـن     ) وأحسبين قد مسعته أنا من أيب سلمة      : ( بين زهرة، عن أيب سلمة قال      بن عبدالرمحن موىل  

  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عمرو رضي اهللا عنهما
. إين أجد قوة  : قال قلت " فاقرأه يف عشرين ليلة     : " قال. إين أجد قوة  : قال قلت " اقرأ القرآن يف كل شهر     "

  ".سبع وال  تزد على ذلكفاقرأه يف : " قال
. حدثنا عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي قـراءة        . وحدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 1159 (- 185

حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن عمرو    . حدثين حيىي بن أيب كثري عن ابن احلكم بن ثوبان         : قال
  :  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قال. بن العاص رضي اهللا عنهما

  ".كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ال تكن مبثل فالن! يا عبداهللا  "
مسعـت عطـاء     : قال. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1159 (- 186

  :يزعم أن أبا العباس أخربه ؛ أنه مسع عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما يقول
أمل أخـرب   : "فقال. فإما أرسل إيل وإما لقيته    . لى اهللا عليه وسلم أين أصوم أسرد، وأصلي الليل         بلغ النيب ص  

فـصم  . وألهلك حظا . ولنفسك حظا . فإن لعينك حظا  . أنك تصوم وال  تفطر، وتصلي الليل ؟ فال تفعل         
ك، يا نيب   إين أجدين أقوى من ذل    : قال" ولك أجر تسعة  . وصم من كل عشرة أيام يوما     . وصل ومن . وأفطر

كان يـصوم   : "قال! وكيف كان داود يصوم  يا نيب اهللا         : قال)" عليه السالم (فصم صيام داود    : "قال! اهللا  
فال أدري كيـف ذكـر   : قال عطاء! (من يل  ذه ؟ يا نيب اهللا : قال" وال  يفر إذا القى . يوما ويفطر يوما  

ال صام مـن    . ال صام من صام األبد    .  صام األبد  ال صام من  : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) صيام األبد 
  ".صام األبد

إن أبـا   : وقال. أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد    . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 1159 (
  .العباس الشاعر أخربه

  .أبو العباس السائب بن فروخ، من أهل مكة، ثقة عدل): قال مسلم(
مسع . مسع أبا العباس  . حدثنا شعبة عن حبيب   . وحدثين أيب .  بن معاذ  وحدثنا عبيداهللا ) 1159 (- 187

إنك ! يا عبداهللا بن عمرو     "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما     
صوم . ال صام من صام األبد    . وكت. وإنك، إذا فعلت ذلك، هجمت له العني      . لتصوم الدهر وتقوم الليل   

  :ثة أيام من الشهر، صوم الشهر كلهثال
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  ".وال  يفر إذا القى. كان يصوم يوما ويفطر يوما. فصم صوم داود"قال . فإين أطيق أكثر من ذلك: قلت "
. حدثنا حبيب بن أيب ثابت، ـذا اإلسـناد        . حدثنا ابن بشر عن مسعر    . وحدثناه أبو كريب  ) 1159 (

  ".ونفهت النفس"وقال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أيب العباس، عن          . بو بكر بن أيب شيبة    حدثنا أ ) 1159 (- 188

  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
فإنك، إذا فعلت ذلك، هجمـت      : "قال. إين أفعل ذلك  : قلت" أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟          "

  ".وصم وأفطر. قم ومن. وألهلك حق. ولنفسك حق. ينك حقونفهت نفسك  لع. عيناك
حدثنا سفيان بن عيينة عن     : قال زهري . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1159 (- 189

قال رسول اهللا صلى اهللا     : قال. عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما      . عمرو بن دينار، عن عمرو ابن أوس      
  :عليه وسلم

كان ينام نـصف    ). عليه السالم (وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود       . يام إىل اهللا صيام داود    إن أحب الص   "
  ".وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وينام سدسه. ويقوم ثلثه. الليل

أخربين عمرو بن دينار    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1159 (- 190
 عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم                ؛ أن عمرو بن أوس أخربه عن      

  : قال
وأحب الصالة إىل اهللا عز وجل صـالة داود         . كان يصوم نصف الدهر   . أحب الصيام إىل اهللا صيام داود      "
قلت لعمرو  قال  ". يقوم ثلث الليل بعد شطره    . مث يرقد آخره  . مث يقوم . كان يرقد شطر الليل   ). عليه السالم (

  .نعم: يقوم ثلث الليل بعد شطره ؟ قال: أعمرو بن أوس كان يقوم: بن دينار
أخربين : قال. أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب قالبة        . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1159 (- 191

  :قال. أبو املليح
. يه وسلم ذكر لـه صـومي      فحدثنا ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عل       .  دخلت مع أبيك على عبداهللا بن عمرو      

. وصارت الوسادة بيين وبينـه    . فجلس على األرض  . فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف      . فدخل علي 
! يا رسول اهللا    : قلت" مخسا"قال  ! يا رسول اهللا    : قلت" أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام ؟         : " فقال يل 

! يا رسول اهللا    : قلت" أحد عشر "قال  ! ول اهللا   يا رس : قلت" تسعا"قال  ! يا رسول اهللا    : قلت" سبعا"قال  
  ".صيام يوم وإفطار يوم. شطر الدهر. ال صوم فوق صوم داود: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-574 

. ح وحدثنا حممد بـن املـثىن      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1159 (- 192
مسعت أبا عياض عن عبداهللا بن عمرو رضـي      : قال.  فياض حدثنا شعبة عن زياد بن    . حدثنا حممد بن جعفر   

  :اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
: قال" ولك أجر ما بقي   . صم ثالثة أيام  "قال  . إين أطيق أكثر من ذلك    : قال" ولك أجر ما بقي   . صم يوما  "

صـم  "قال  . إين أطيق أكثر من ذلك    : قال" ولك أجر ما بقي   . صم أربعة أيام  "إين أطيق أكثر من ذلك قال       
  ".كان يصوم يوما ويفطر يوما) عليه السالم(صوم داود . أفضل الصيام عند اهللا

حـدثنا  : قال زهري . مجيعا عن ابن مهدي   . وحدثين زهري بن حرب وحممد بن حامت      ) 1159 (- 193
قـال يل   : بداهللا بن عمرو  قال ع : قال. حدثنا سعيد بن ميناء   . حدثنا سليم بن حيان   . عبدالرمحن بن مهدي  

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ولعينـك  . فإن جلسدك عليك حظا   . فال تفعل . بلغين أنك تصوم النهار وتقوم الليل     ! يا عبداهللا بن عمرو      "

: قلت" فذلك صوم الدهر  . صم من كل شهر ثالثة أيام     . صم وأفطر . وإن لزوجك عليك حظا   . عليك حظا 
يـا  : فكان يقول ". صوم يوما وأفطر يوما   ) عليه السالم (فصم صوم داود    "قال  . وةإن يب ق  ! يا رسول اهللا    

  .أخذت بالرخصة! ليتين 
حـدثتين معـاذة   : قال. حدثنا عبدالوارث عن يزيد الرشك. حدثنا شيبان بن فروخ ) 1160 (- 194

  : العدوية ؛ أا سألت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
من أي أيـام   : فقلت هلا . نعم:  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت              

  .مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم: الشهر كان يصوم ؟ قالت
حـدثنا  ) وهو ابن ميمون  (حدثنا مهدي   . الضبعيوحدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء       ) 1161 (- 195

غيالن بن جرير عن مطرف، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ؛ أن النيب صلى اهللا علي وسلم قال له                     
فإذا أفطرت، فـصم    "قال  . ال: قال" أصمت من سرة هذا الشهر ؟       ! يا فالن   )" أو قال لرجل وهو يسمع    (

  ".يومني

        باب استحباب ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميسباب استحباب ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميسباب استحباب ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميسباب استحباب ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميس) ) ) ) 36 ( ( ( (
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أخربنا محاد  : قال حيىي . مجيعا عن محاد  . ن حيىي التيمي وقتيبة بن سعيد     وحدثنا حيىي ب  ) 1162 (- 196
  : بن زيد عن غيالن، عن عبداهللا بن معبد الزماين، عن أيب قتادة

فلمـا  . كيف تصوم ؟ فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  رجل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       
نعوذ باهللا من غضب اهللا     . اهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد نبيا     رضينا ب : رأى عمر رضي اهللا عنه غضبه قال      

! يا رسـول اهللا  : فقال عمر. فجعل عمر رضي اهللا عنه يردد هذا الكالم حىت سكن غضبه   . وغضب رسوله 
كيف من يصوم   ": قال" مل يصم ومل يفطر   )" أو قال " (الصام وال  أفطر   " كيف مبن يصوم الدهر كله ؟ قال        

ذاك صوم  " كيف من يصوم يوما ويفطر يوما ؟ قال         : قال" ويطيق ذلك أحد ؟     " يوما ؟ قال    يومني ويفطر   
مث قال رسول   " وددت أين طوقت ذلك   " كيف من يصوم يوما ويفطر يومني ؟ قال       : قال) عليه السالم (داود  

 يـوم  صـيام . فهذا صيام الدهر كله. ورمضان إىل رمضان  . ثالث من كل شهر   : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على اهللا      . والسنة اليت بعده  . عرفة، أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله        

  ".أن يكفر السنة اليت قبله
حدثنا حممـد بـن     : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1162 (- 197
 عبداهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه            مسع. حدثنا شعبة عن غيالن بن جرير     . جعفر

فقال . فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن صومه ؟ قال            
  .رضينا باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوال، وببيعتنا بيعة: عمر رضي اهللا عنه

  : ؟ فقالفسئل عن صيام الدهر: قال
ومن يطيـق   " فسئل عن صوم يومني وإفطار يوم ؟ قال         : قال) " أو ما صام وما أفطر    (ال صام وال  أفطر       "

وسئل عن صـوم  : قال" ليت أن اهللا قوانا لذلك: "وسئل عن صوم يوم وإفطار يومني ؟  قال: قال" ذلك ؟  
ذاك يوم  "ل عن صوم االثنني ؟  قال        وسئ: قال)" عليه السالم (ذاك صوم أخي داود     "يوم وإفطار يوم ؟ قال      

صوم ثالثة من كل شهر، ورمضان إىل رمـضان،         "فقال  : قال)" أو أنزل علي فيه   (ويوم بعثت   . ولدت فيه 
وسئل عن صوم يوم    : قال" يكفر السنة املاضية والباقية   "وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال        : قال" صوم الدهر 

  ".يكفر السنة املاضية"عاشوراء ؟ فقال 
وسئل عن صوم يوم االثنني واخلميس ؟ فسكتنا عن ذكر اخلميس ملا            :  هذا احلديث من رواية شعبة قال      ويف

  .نراه ومها
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ح وحدثنا  . حدثنا شبابة . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . وحدثنا عبداهللا بن معاذ   ) 1162 (
  .اإلسنادكلهم عن شعبة، ذا . أخربنا النضر بن مشيل. إسحاق بن إبراهيم

حدثنا غيالن بـن  . حدثنا أبان العطار. حدثنا حبان بن هالل. وحدثين أمحد بن سعيد الدارامي ) 1162(
  .ومل يذكر اخلميس. غري أنه ذكر فيه االثنني. مبثل حديث شعبة. جرير، يف هذا اإلسناد

ن عن  حدثنا مهدي بن ميمو   . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1162 (- 198
غيالن، عن عبداهللا بن معبد الزماين، عن أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     

  وسلم سئل عن صوم االثنني ؟ فقال

  ".وفيه أنزل علي. فيه ولدت "
ومل أفهـم   (حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن مطـرف          . حدثنا هداب بن خالد   ) 1161 (- 199

أو (عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لـه         ) مطرفا من هداب  
  ".فإذا أفطرت، فصم يومني" قال . ال: قال" أصمت من سرر شعبان ؟ )" آلخر
، حدثنا يزيد بن هارون عن اجلريري، عن أيب العـالء         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1161 (- 200

هل صمت  "عن مطرف، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل                   
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال: قال" من سرر هذا الشهر شيئا ؟ 

  ".فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومني مكانه "
حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بـن       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1162 (- 201
مسعت مطرفا حيدث عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                  : قال. الشخري

  :قال لرجل
إذا أفطرت رمضان، فصم    : "قال فقال له  . ال: قال. يعين شعبان " هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟          "

  .وأظنه قال يومني: قال) شعبة الذي شك فيه" (يوما أو يومني
حدثنا عبداهللا بـن    . أخربنا شعبة . أخربنا النضر : قاال. وحدثين حممد بن قدامة وحيىي اللؤلؤي     ) 1162 (

  .هانئ بن أخي مطرف، يف هذا اإلسناد، مبثله

        باب صوم سرر شعبانباب صوم سرر شعبانباب صوم سرر شعبانباب صوم سرر شعبان) ) ) ) 37 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-577 

بـدالرمحن  حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن محيـد بـن ع           . حدثين قتيبة بن سعيد   ) 1163 (- 202
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلمريي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ".وأفضل الصالة، بعد الفريضة، صالة الليل. أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر اهللا احملرم  "
حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري، عن حممد بن املنتشر،          . وحدثين زهري بن حرب   ) 1163 (- 203
  :قال. يرفعه. يد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنهعن مح
أفضل الصالة، بعـد   " أي الصالة أفضل بعد املكتوبة ؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال               :  سئل

  ".وأفضل الصيام، بعد شهر رمضان، صيام شهر اهللا احملرم. الصالة املكتوبة، الصالة يف جوف الليل
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، ـذا            .  بكر بن أيب شيبة    وحدثنا أبو ) 1163(

  .اإلسناد، يف ذكر الصيام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
قال ابـن   . اعيلمجيعا عن إمس  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 1164 (- 204
أخربين سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن احلارث اخلزرجـي،              . حدثنا إمساعيل بن جعفر   : أيوب

  عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه ؛ أنه حدثه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".كان كصيام الدهر. مث أتبعه ستا من شوال. من صام رمضان "
. أخربنا عمر بن ثابت   . حدثنا سعد بن سعيد، أخو حيىي بن سعيد       . حدثنا أيب .  ابن منري  وحدثنا) 1164 (

  .مبثله. يقول. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخربنا أبو أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال
 عمـر   مسعت: قال. حدثنا عبداهللا بن املبارك عن سعد بن سعيد       . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1164(

  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا أيوب رضي اهللا عنه يقول: بن ثابت قال

        باب فضل صوم احملرمباب فضل صوم احملرمباب فضل صوم احملرمباب فضل صوم احملرم) ) ) ) 38 ( ( ( (

        باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضانباب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضانباب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضانباب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان) ) ) ) 39 ( ( ( (
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قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي     ) 1165 (- 205
فقال رسول  . يف السبع األواخر  .  رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أروا ليلة القدر يف املنام             ؛ أن 

  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فمن كان متحريها، فليتحرها يف السبع األواخر.  أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر

لك عن عبداهللا بن دينار، عن ابـن عمـر          قرأت على ما  : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1165 (- 206
  :رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".حتروا ليلة القدر يف السبع األواخر " 
حدثنا سفيان بـن عيينـة عـن        : قال زهري . وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 1165 (- 207

  :قال. الزهري، عن أبيه رضي اهللا عنه
أرى رؤيـاكم يف العـشر      : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     . لقدر ليلة سبع وعشرين    رأى رجل أن ليلة ا    

  ".فاطلبوها يف الوتر منها. األواخر
أخربين يونس عن ابن شـهاب أخـربين   . أخربنا ابن وهب. وحدثين حرملة بن حيىي  ) 1165 (- 208

 صلى اهللا عليه وسلم يقول، لليلـة        مسعت رسول اهللا  : سامل بن عبداهللا بن عمر ؛ أن أباه رضي اهللا عنه قال             
  :القدر
إن ناسا منكم قد أروا أا يف السبع األول وأرى ناس منكم أا يف السبع الغوابر فالتمسوها يف العـشر                     " 

  ".الغوابر
وهـو ابـن    (حدثنا شعبة عن عقبة     . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1165 (- 209
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنها يقولمسعت ابن عمر : قال) حريث

فإن ضعف أحدكم أو عجز، فال يغلـنب علـى الـسبع            ) يعين ليللة القدر  (التمسوها يف العشر األواخر      "
  ".البواقي
مسعت : قال. حدثنا شعبة عن جبلة   . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن     )  1165 (- 210

  : عنهما حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قالابن عمر رضي اهللا
  ".من كان ملتمسها فليلتمسها يف العشر األواخر "

        وبيان حملها وأرجى أوقات طلبهاوبيان حملها وأرجى أوقات طلبهاوبيان حملها وأرجى أوقات طلبهاوبيان حملها وأرجى أوقات طلبها. . . . باب فضل ليلة القدر، واحلث على طلبهاباب فضل ليلة القدر، واحلث على طلبهاباب فضل ليلة القدر، واحلث على طلبهاباب فضل ليلة القدر، واحلث على طلبها) ) ) ) 40 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-579 

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن جبلة وحمارب،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1165 (- 211
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  ".يف التسع األواخر"أوقال " وا ليلة القدر يف العشر األواخرحتين "
أخربين يونس عن ابـن     . أخربنا ابن وهب    : قاال. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1166 (- 212

شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أىب هريرة رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                     
  :قال
  ".فنسيتها"وقال حرملة ". فالتمسوها يف العشر الغوابر. فنسيتها. مث أيقظين بعض أهلي. لقدرأريت ليلة ا "

عن ابن اهلاد، عـن حممـد بـن    ) وهو ابن مضر(حدثنا بكر  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1167 (- 213
  :قال. إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

فإذا كان مـن حـني متـضي        .  صلى اهللا عليه وسلم جياور يف العشر اليت يف وسط الشهر            كان رسول اهللا  
مث إنه أقام يف شهر،     . ورجع من كان جياور معه    . عشرون ليلة، ويستقبل إحدى وعشرين، يرجع إىل مسكنه       

ت أجـاور   إين كن : "مث قال . فأمرهم مبا شاء اهللا   . فخطب الناس . جاور  فيه تلك الليلة اليت كان يرجع فيها        
وقد رأيت  . فمن كان اعتكف معي فليبت يف معتكفه      . مث بدا يل أن أجاور هذه العشر األواخر       . هذه العشر 

  ".وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني. يف كل وتر. فالتمسوها يف العشر األواخر. هذه الليلة فأنسيتها
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   فوكف املسجد يف مصلى . مطرنا ليلة إحدى وعشرين: قال أبو سعيد اخلدري  

  .ووجهه مبتل طينا وماء. فنظرت إليه وقد انصرف من صالة الصبح. وسلم
عن يزيد، عن حممد بـن      ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1167 (- 214

رسول اهللا صلى   كان  : إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ؛ أنه قال               
  :غري أنه قال. وساق احلديث مبثله. اهللا عليه وسلم جياور، يف رمضان، العشر اليت يف وسط الشهر

  .وجبينه ممتلئا طينا وماء: وقال". فليثبت يف معتكفه "
قال . حدثنا عمارة بن غزية األنصاري    . حدثنا املعتمر . وحدثين حممد بن عبداألعلى   ) 1167 (- 215

إن رسـول اهللا    : قـال . إبراهيم حيدث عن أيب سلمة، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه           مسعت حممد بن    
يف قبة تركية على سدا     . مث اعتكف العشر األوسط   . صلى اهللا عليه وسلم اعتكف العشر األول من رمضان        

  : فقال.فدنوا منه. مث أطلع رأسه فكلم الناس. فأخذ احلصري بيده فنحاها يف ناحية القبة: قال. حصري
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إـا يف   : فقيـل يل  . مث أتيت . مث اعتكفت العشر األوسط   . ألتمس هذه الليلة  . إين اعتكفت العشر األول    "
وإين أريتها ليلة وتـر،     : "قال. فاعتكف الناس معه  " فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف     . العشر األواخر 

. فمطرت السماء . ام إىل الصبح  فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد ق      " وأين أسجد صبيحتها يف طني وماء     
فخرج حني فرغ من صالة الصبح، وجبينه وروثة أنفه فيهما الطني           . فأبصرت الطني واملاء  . فوكف املسجد 

  .وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر األواخر. واملاء
ـ . حدثنا هشام عن حيىي، عن أيب سلمة      . حدثنا أبو عامر  . حدثنا حممد بن النثىن   ) 1167 (- 216 ال ق

أال خترج بنا إىل النخل     : فقلت. فأتيت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وكان يل صديقا         . تذاكرنا ليلة القدر  
. نعـم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر ليلة القدر ؟ فقـال : فقلت له. ؟ فخرج وعليه مخيصة 

فخطبنـا  .  فخرجنا صبيحة عشرين   .اعتكفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان           
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وإين أريت أين   . فالتمسوها يف العشر األواخر من كل وتر      ) أو أنسيتها (وإين نسيتها   . إين أريت ليلة القدر    "
فرجعنا وما نرى   : قال". فمن كان اعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلريجع          . أسجد يف ماء وطني   

وأقيمت . وكان من جريد النخل   . حىت سال سقف املسجد   . وجاءت سحابة فمطرنا  : قال. يف السماء قزعة  
  .حىت رأيت أثر الطني يف جبهته: فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني قال. الصالة

داهللا بـن عبـدالرمحن     ح وحدثنا عب  . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1167 (
ويف . كالمها عن حيىي بن أيب كثري، ـذا اإلسـناد، حنـوه           . حدثنا األوزاعي . أخربنا أبو املغرية  . الدارمي
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني انصرف، وعلى جبهته وأرنبته أثر الطني: حديثهما
حدثنا سعيد عـن  . حدثنا عبداألعلى: قاال. حدثنا حممد بن املثىت وأبو بكر بن خالد       ) 1167 (- 217

  : قال. أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
فلما . يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له.  اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر األوسط من رمضان          

: فقال. مث خرج على الناس. دفأمر بالبناء فأعي . مث أبينت له أا يف العشر األواخر      . انقضني أمر بالبناء فقوض   
فجاء رجالن حيتقـان معهمـا      . إا كانت أبينت يل ليلة القدر وإين خرجت ألخربكم ا         ! يا أيها الناس    "

قال "التمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة      . فالتمسوها يف العشر األواخر من رمضان     . فنسيتها. الشيطان
مـا التاسـعة    : قال قلـت  . حنن أحق بذلك منكم   . أجل: قال. ناإنكم أعلم بالعدد م   ! يا أبا سعيد    : قلت
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فإذا مضت  . إذا مضت واحدة وعشرين فاليت تليها ثنتني وعشرين وهي التاسعة         : والسابعة واخلامسة ؟  قال    
  .فإذا مضى مخس وعشرون فاليت تليها اخلامسة. ثالث وعشرون فاليت تليها السابعة

  .نخيتصما): مكان حيتقان(وقال ابن خالد 
وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي               ) 1168 (- 218

وقال ابن خشرم عن الـضحاك بـن   (حدثين الضحاك بن عثمان . حدثنا أبو ضمرة  : قاال. وعلي بن خشرم  
 اهللا صلى   عن أيب النضر موىل عمر بن عبيداهللا، عن بسر بن سعيد، عن عبداهللا بن أنيس ؛ أن رسول                 ) عثمان

  :اهللا عليه وسلم قال
فمطرنا ليلة ثالث وعشرين فصلى     : قال" وأراين صبحها أسجد يف ماء وطني     . أريت ليلة القدر مث أنسيتها     "

وكان عبداهللا بن   : قال. فانصرف وإن أثر املاء والطني على جبهته وأنفه       . بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .ثالث وعشرين: أنيس يقول
حدثنا ابن منري ووكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائـشة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1169 (- 219

  :قال: قالت. رضي اهللا عنها
حتروا ليلة القدر يف العشر األواخـر  ) وقال وكيع(التمسوا )" قال ابن منري. ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  ".من رمضان
حـدثنا  : قال ابن حـامت   . كالمها عن ابن عيينة   . أيب عمر وحدثنا حممد بن حامت وابن      ) 762 (- 220

  : مسعا زر بن حبيش يقول. سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم ابن أيب النجود
. من يقم احلول يصب ليلة القـدر      : إن أخاك ابن مسعود يقول    : فقلت.  سألت أيب بن كعب رضي اهللا عنه      

وأا ليلة  . وأا يف العشر األواخر   .  قد علم أا يف رمضان     أما إنه . أراد أن ال يتكل الناس    ! رمحه اهللا   : فقال
! بأي شيء تقول ذلك ؟  يا أبا املنـذر           : فقلت. أا ليلة سبع وعشرين   . مث حلف ال يستثىن   . سبع وعشرين 

  .بالعالمة، أو باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أا تطلع يومئذ، ال شعاع هلا: قال
مسعت عبدة بن أيب    : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 762 (- 221

  :قال. لبابة حيدث عن زر بن حبيش، عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه
وأكرب علمي هي الليلة اليت أمرنا رسول اهللا صـلى          : قال شعبة . إين ألعلمها ! واهللا  :  قال أيب، يف ليلة القدر    

هي الليلة اليت أمرنـا ـا       : وإمنا شك شعبة يف هذا احلرف     . هي ليلة سبع وعشرين   .  بقيامها اهللا عليه وسلم  
  .وحدثين ا صاحب يل عنه: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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عن يزيـد   ) وهو الفزارى (حدثنا مروان   : قاال. وحدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 1170 (- 222
تذاكرنا ليلة القدر عنـد رسـول اهللا        : قال.   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       عن أيب حازم  ) وهو ابن كيسان  (

  ".أيكم يذكر، حني طلع القمر  وهو مثل شق جفنة ؟: "فقال. صلى اهللا عليه وسلم
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         كتاب االعتكاف كتاب االعتكاف كتاب االعتكاف كتاب االعتكاف----    14
اعيل عن موسى بن عقبة، عن نـافع،        حدثنا حامت بن امس   . حدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 1171 (- 1

  .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشر األواخر من رمضان
أخربين يونس بن يزيد ؛ أن نافعا حدثه عن عبداهللا         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1171 (- 2

قال .  اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضانبن عمرو رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا صلى        
وقد أراين عبداهللا رضي اهللا عنه املكان الذي كان يعتكف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مـن                   : نافع

  .املسجد
حدثنا عقبة بن خالد السكوين عن عبيداهللا بـن عمـر، عـن             . وحدثنا سهل بن عثمان   ) 1172 (- 3

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : قالت. اسم، عن أبيه  عن عائشة رضي اهللا عنهاعبدالرمحن بن الق 
  .يعتكف العشر األواخر من رمضان

أخربنا حفص بـن    . ح وحدثنا سهل بن عثمان    . أخربنا أبو معاوية  . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1172 (- 4
حدثنا ابن منري عن  : قاال) اللفظ هلما و(ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          . مجيعا عن هشام  . غياث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكـف         : هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها  قالت           
  .العشر األواخر من رمضان

حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي           . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1172 (- 5
. حىت توفاه اهللا عز وجل    .  صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان          اهللا عنها ؛ أن النيب    

  .مث اعتكف أزواجه من بعده

        باب اعتكاف العشر األواخر من رمضانباب اعتكاف العشر األواخر من رمضانباب اعتكاف العشر األواخر من رمضانباب اعتكاف العشر األواخر من رمضان) ) ) ) 1 ( ( ( (
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أخربنا أبو معاوية عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضـي             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1172 (- 6
. مث دخل معتكفه  .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر            كان: قالت. اهللا عنها 

وأمر . فأمرت زينب خببائها فضرب   . أراد االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان      . وإنه أمر خببائه فضرب   
سلم الفجر، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  . غريها من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خببائه فضرب         

وترك االعتكاف يف شهر رمضان  حىت اعتكف        . فأمر خببائه فقوض  " آلرب تردن ؟    " فقال  . نظر فإذا األخبية  
  .يف العشر األول من شوال

أخربنـا  . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين عمرو بن سواد    . حدثنا سفيان . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 1172 (
. ح وحدثين سلمة بن شبيب    . حدثنا سفيان .  حدثنا أبو أمحد   .ح وحدثين حممد بن رافع    . عمرو بن احلارث  
حدثنا . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا األوزاعي . حدثنا أبو املغرية  

كل هؤالء عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النيب صـلى                 . أيب عن ابن إسحاق   
ويف حديث ابن عيينة وعمرو بن احلارث وابن إسـحاق ذكـر            . ىن حديث أيب معاوية   مبع. اهللا عليه وسلم  

  .أن ضربن األخبية لالعتكاف. عائشة وحفصة وزينب رضي اهللا عنهن
ـ . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وابن أيب عمر       ) 1174 (- 7 : ال إسـحاق  ق

  :قالت. أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب يعفور، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا دخل العشر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر

: قـال قتيبـة  . احد بن زيادكالمها عن عبدالو. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري      ) 1175 (- 
قالـت  : مسعت األسود بن يزيد يقول    : مسعت إبراهيم يقول  : قال. حدثنا عبدالواحد عن احلسن ابن عبيداهللا     

  : عائشة رضي اهللا عنها
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخر، ما ال جيتهد يف غريه

باب مىت يدخل من أراد االعتكاف يف باب مىت يدخل من أراد االعتكاف يف باب مىت يدخل من أراد االعتكاف يف باب مىت يدخل من أراد االعتكاف يف ) ) ) ) 2 ( ( ( (
        معتكفهمعتكفهمعتكفهمعتكفه

        باب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضانباب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضانباب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضانباب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان) ) ) ) 3 ( ( ( (
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: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق          ) 1176 (- 9
مـا رأيـت    : قالت. عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها          ) حدثنا أبو معاوية  

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صائما يف العشر قط
حدثنا سفيان عن األعمش، عـن   . حدثنا عبدالرمحن . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1176 (- 10

  .إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصم العشر

        باب صوم عشر ذي احلجةباب صوم عشر ذي احلجةباب صوم عشر ذي احلجةباب صوم عشر ذي احلجة) ) ) ) 4 ( ( ( (
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         كتاب احلج كتاب احلج كتاب احلج كتاب احلج----    15
  باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة، وما ال يباح، وبيان حترمي الطيب عليه-1
 على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضـي اهللا عنـهما ؛ أن               قرأت: قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1177 (

ما يلبس احملرم من الثياب ؟ فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              : رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  :وسلم

إال أحد ال جيد النعلني،     . ال تلبسوا القمص، وال  العمائم، وال  السراويالت، وال  الربانس، وال  اخلفاف               "
  ".وال  تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران وال  الورس. وليقطعهما أسفل من الكعبني. بس اخلفنيفليل
: قـال حيـىي   . كلهم عن ابن عيينة   . وحدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد وزهري بن حرب        ) 1177 (- 2

:  صلى اهللا عليه وسلم    سئل النيب : قال. أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا عنه            
  :ما يلبس احملرم ؟ قال

ال يلبس احملرم القميص، وال  العمامة، وال  الربنس، وال  السراويل، وال  ثوبا مسه ورس وال  زعفران وال        "
  ".إال أن جيد نعلني فليقطعهما، حىت يكونا أسفل من الكعبني. اخلفني
الك بن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر رضي اهللا          قرأت على م  : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1177 (- 3

  : عنهما ؛ أنه قال
من مل جيد نعلني    "وقال  .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلبس احملرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس              

  ".وليقطعهما أسفل من الكعبني. فليلبس اخلفني
: قـال حيـىي   . مجيعا عن محاد  . وقتيبة بن سعيد  حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع الزهراين        ) 1178 (- 4

مسعت رسـول اهللا  : قال. أخربنا محاد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما            
  :صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب يقول

  .يعين احملرم" واخلفان، ملن مل جيد النعلني. السراويل، ملن مل جيد اإلزار "
. حدثنا ز . ح وحدثين أبو غسان الرازي    ) يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . د بن بشار  حدثنا حمم ) 1178(

حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد ؛ أنه مسع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم خيطـب                    : قاال مجيعا 
  .فذكر هذا احلديث. بعرفات
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. أخربنا هشيم. حدثنا حيىي بن حيىي   ح و . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1177(م  
أخربنا عيسى بن يونس عن ابن  . ح وحدثنا علي بن خشرم    . حدثنا وكيع عن سفيان   . ح وحدثنا أبو كريب   

. كل هؤالء عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد       . حدثنا إمساعيل عن أيوب   . ح وحدثين علي بن حجر    . جريج
  .دهخيطب بعرفات، غري شعبة وح: ومل يذكر أحد منهم

. حدثنا أبو الزبري عن جابر رضي اهللا عنه       . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1179 (- 5
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ".ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل. من مل جيد نعلني فليلبس خفني "
بن أيب رباح عن صفوان بن يعلى بـن         حدثنا عطاء   . حدثنا مهام . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1180 (- 6

  :أمية، عن أبيه رضي اهللا عنه  قال
: فقال) أو قال أثر صفرة   (عليه جبة وعليها خلوق     .  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باجلعرانة         

وكان . فستر بثوب . وأنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي       : كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت ؟ قال       
أيسرك أن تنظر إىل    : قال فقال . وددت أين أرى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي           : يعلى يقول 

قال . (فنظرت إليه له غطيط. النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ؟  قال فرفع عمر طرف الثوب
العمرة ؟ اغسل عنك أثر الـصفرة       أين السائل عن    " فلما سري عنه قال     : قال. كغطيط البكر ) وأحسبه قال 

  ".واصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك. واخلع عنك جبتك) أو قال أثر اخللوق(
حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن  : قال. وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1180 (- 7
  : قال. أبيه

وعليـه مقطعـات   .  النيب صلى اهللا عليه وسلم   وأنا عند . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل وهو باجلعرانة        
فقال له  . وأنا متضمخ باخللوق  . إين أحرمت بالعمرة وعلي هذا    : فقال. وهو متضمخ باخللوق  ). يعين جبة (

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم
فقال له النيب صـلى  . وأغسل عين هذا اخللوق. أنزع عين هذه الثياب: قال" ما كنت صانعا يف حجك ؟        "

  ".ما كنت صانعا يف حجك، فاصنعه يف عمرتك: "عليه وسلماهللا 
أخربنا حممد  . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 1180 (- 8

. أخربنا عيسى عن ابن جـريج     ). واللفظ له (ح وحدثنا علي بن خرشم      . أخربنا ابن جريج  : قاال. بن بكر 
ان بن يعلى بن أمية أخربه ؛ أن يعلى كان يقول لعمر بن اخلطاب رضـي اهللا                 أخربين عطاء ؛ أن صفو    : قال
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. فلما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة       . ليتين أرى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني يرتل عليه          : عنه
ه رجـل   إذ جاء . فيهم عمر . معه ناس من أصحابه   . وعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه          

كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعد ما تضمخ       ! يا رسول   : فقال. متضمخ بطيب . عليه جبة صوف  
فأشار عمر بيده إىل يعلى بـن  . فجاءه الوحي. مث سكت. فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ساعة  . بطيب

مث سـري  . يغط سـاعة  . ر الوجه فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم حمم      . فأدخل رأسه . فجاء يعلى . تعال: أمية
فقال الـنيب صـلى اهللا عليـه    . فالتمس الرجل، فجيء به" أين الذي سألين عن العمرة آنفا ؟    : " فقال. عنه

مث اصنع يف عمرتك، ما تصنع يف       . وأما اجلبة، فانزعها  . أما الطيب الذي بك، فاغسله ثالث مرات      : " وسلم
  ".حجك
حدثنا وهب بن   : قاال) واللفظ البن رافع  (ي وحممد بن رافع     وحدثنا عقبة بن مكرم العم    ) 1180 (- 9

مسعت قيسا حيدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي       : قال. حدثنا أيب . جرير بن حازم  
. وهو مصفر حليته ورأسه   . قد أهل بالعمرة  . اهللا عنه ؛ أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باجلعرانة            

واغسل عنك  . انزع عنك اجلبة  "فقال  . وأنا كما ترى  . إين أحرمت بعمرة  ! يا رسول اهللا    : فقال. وعليه جبة 
  ".وما كنت صانعا يف حجك، فاصنعه يف عمرتك. الصفرة
حدثنا رباح بن أيب    . أخربنا أبو علي عبيداهللا بن عبدايد     . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1180 (- 10

  :قال. ين صفوان بن يعلى عن أبيه رضي اهللا عنهأخرب: مسعت عطاء قال: قال. معروف
إين ! يا رسول اهللا    : فقال. ا أثر من خلوق   . فأتاه رجل عليه جبة   .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله       . فلم يرجع إليه  . فكيف أفعل ؟ فسكت عنه    . أحرمت بعمرة 
فلما نزل عليه،   . إين أحب، إذا أنزل عليه الوحي، أن أدخل رأسي معه يف الثوب           : نهفقلت لعمر رضي اهللا ع    

: فلما سري عنه قـال    . فنظرت إليه . فجئته فأدخلت رأسي معه يف الثوب     . مخرة عمر رضي اهللا عنه بالثوب     
. ي بـك  واغسل أثر اخللوق الذ   . انزع عنك جبتك  "فقال  . فقام إليه الرجل  " أين السائل آنفا عن العمرة ؟     "

  ".وافعل يف عمرتك، ما كنت فاعال يف حجك
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: قال حيـىي  . مجيعا عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة         ) 1181 (- 11
 وقت رسول اهللا: قال. أخربنا محاد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما           

وألهـل  . وألهل جند، قرن املنـازل    . وألهل الشام، اجلحفة  . صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة، ذا احلليفة       
  :قال. اليمن، يلملم

وكـذا  . فمن كان دون فمن أهلـه     . ممن أراد احلج والعمرة   . وملن أتى عليهن من غري أهلهن     . فهن هلن  "
  ".حىت أهل مكة يهلون منها. فكذلك
حدثنا وهيب  حدثنا عبـداهللا بـن        . حدثنا حيىي بن آدم   . ا أبو بكر بن أيب شيبة     حدثن) 1181 (- 12

طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينـة ذا          
كل آ ت   ول. هن هلم " وقال. وألهل اليمن، يلملم  . وألهل جند، قرن املنازل   . وألهل الشام، اجلحفة  . احلليفة

حىت أهل مكة، من    . ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ      . ممن أراد احلج والعمرة   . أتى عليهن من غريهن   
  ".مكة
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛            : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1182 (- 13

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وبلغـين أن  : قال عبداهللا". وأهل جند، من قرن   . وأهل الشام، من اجلحفة   . ليفةيهل أهل املدينة من ذى احل      "

  ".ويهل أهل اليمن من يلملم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا سفيان عن الزهـري،     : قال ابن أيب عمر   . وحدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 1182 (- 17

  :ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن سامل، عن أبيه رضي اهللا عنه ؛ أن رسو
قال ابـن عمـر   ". ويهل أهل جند من قرن. ويهل أهل الشام من اجلحفة. يهل أهل املدينة من ذي احلليفة    "

ويهل أهـل الـيمن مـن    : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ) ومل أمسع (وذكر يل   : رضي اهللا عنهما  
  ".يلملم
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن        .  أخربنا ابن وهب   .وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1182 (- 14

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. عبداهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، عن أبيه

        باب مواقيت احلجة والعمرةباب مواقيت احلجة والعمرةباب مواقيت احلجة والعمرةباب مواقيت احلجة والعمرة) ) ) ) 2 ( ( ( (
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قال عبداهللا بن   ". ومهل أهل جند قرن   . ومهل أهل الشام مهيعة، وهي اجلحفة     . مهل أهل املدينة ذو احلليفة     "
ومهل أهـل   "قال  ) ومل أمسع ذلك منه   (وزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  عنهما عمر رضي اهللا  

  ".اليمن يلملم
. أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر              ) 1182 (- 15

أمر : عمر رضي اهللا عنهما قال    عن عبداهللا بن دينار ؛ أنه مسع ابن         ) حدثنا إمساعيل بن جعفر   : وقال اآلخرون 
وأهل جند،  . وأهل الشام، من اجلحفة   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة            

  .من قرن
  :وأخربت أنه قال: وقال عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  ".ويهل أهل اليمن من يلملم "
أخربين أبو الزبري   . حدثنا ابن جريج  .  روح بن عبادة   أخربنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1183 (- 16

النيب ) أراه يعين : مث انتهى فقال  (مسعت  : ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما يسأل عن املهل ؟ فقال             
  .صلى اهللا عليه وسلم

أخربنـا  : قال عبـد . كالمها عن حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت وعبد بن محيد      ) 1183 (- 18
أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما يسأل عن املهـل ؟                 . أخربنا ابن جريج  . مدحم

  :فقال) أحسبه رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم(مسعت : فقال
ومهل أهـل   . ومهل أهل العراق من ذات عرق     . والطريق اآلخر اجلحفة  . مهل أهل املدينة من ذي احلليفة      "

  ".ومهل أهل اليمن من يلملم. نجند من قر
قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بـن عمـر           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمى    ) 1184 (- 19

  :رضي اهللا عنهما ؛ أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان : قال". لنعمة لك وامللك ال شريك لك     إن احلمد وا  . لبيك ال شريك لك لبيك    . لبيك! لبيك اللهم    "

لبيك والرغبـاء إليـك     . واخلري بيديك . وسعديك. لبيك لبيك : عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يزيد فيها       
  .والعمل

        باب التلبية وصفتها ووقتهاباب التلبية وصفتها ووقتهاباب التلبية وصفتها ووقتهاباب التلبية وصفتها ووقتها) ) ) ) 3 ( ( ( (
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عن موسى بن عقبة، عن سامل بن       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 1184 (- 20
 عبداهللا، ومحزة بن عبداهللا، عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ؛ أن رسول اهللا        عبداهللا بن عمر، ونافع موىل    

  :صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة، أهل فقال
وكان : قالوا". إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك       . لبيك ال شريك لك لبيك    . لبيك! لبيك اللهم    "

كان عبـداهللا   : قال نافع . هذه تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : هللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول      عبدا
  .والرغباء إليك والعمل. واخلري بيديك لبيك. وسعديك. لبيك لبيك: رضي اهللا عنهما يزيد مع هذا

ين نافع عن ابن عمـر      أخرب. عن عبيداهللا ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   : وحدثين حممد بن املثىن   ) 1184 (
  .فذكر مبثل حديثهم. تلقفت التلبية من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. رضي اهللا عنهما

فـإن  : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1184 (- 21
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهـل        مسعت  : أخربين عن أبيه رضي اهللا عنه، قال      . سامل بن عبداهللا بن عمر    

  :ملبدا يقول
ال يزيـد   ". وامللك ال شريك لك   . إن احلمد والنعمة لك   . لبيك ال شريك لك لبيك    . لبيك! لبيك اللهم    "

كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : وإن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول        . على هؤالء الكلمات  
. مث إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد احلليفة، أهل ؤالء الكلمـات . وسلم يركع بذي احلليفة ركعتني   

كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يهل بإهالل رسـول اهللا      : وكان عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول       
واخلري يف يـديك    . لبيك وسعديك . لبيك! لبيك اللهم   : ويقول. صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء الكلمات      

  .ك والرغباء إليك والعمللبي
حدثنا عكرمـة   . حدثنا النضر بن حممد اليمامي    . وحدثين عباس بن عبدالعظيم العنربي    ) 1185 (- 22

لبيـك ال   : كان املشركون يقولون  : قال. حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما        ) يعين ابن عمار  (
  :قال فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. شريك لك

  .يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. متلكه وما ملك. إال شريكا هو لك: فيقولون" قد. قد! يلكم و "
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قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبداهللا ؛            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1186 (- 23
  :ه يقولأنه مسع أباه رضي اهللا عن

ما أهل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   .  بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها          
  .وسلم إال من عند املسجد  يعين ذا احلليفة

عن موسى بن عقبـة، عـن       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 1186 (- 24
  :قال. سامل

البيداء اليت تكذبون فيها على رسـول       : اإلحرام من البيداء، قال   :  اهللا عنهما إذا قيل له      كان ابن عمر رضي   

  .حني قام به بعريه. ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من عند الشجرة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبيد            :قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1187 (- 25

  : بن جريج ؛ أنه قال لعبداهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما
: قال! ما هن ؟ يا ابن جريج       : قال. رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها        !  يا أبا عبدالرمحن    

ورأيتك، إذا  . ورأيتك تصبغ بالصفرة  . عال السبتية ورأيتك تلبس الن  . رأيتك ال متس من األركان إال اليمانيني      
أمـا  . فقال عبداهللا بن عمـر    . كنت مبكة، أهل الناس إذا رأوا اهلالل، ومل لل أنت حىت يكون يوم التروية             

وأما النعال السبتية، فـإين رأيـت       . األركان، فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميس إال اليمانيني            
وأمـا  . فأنا أحب أن ألبسها   . ويتوضأ فيها . اهللا عليه وسلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر        رسول اهللا صلى    

وأما اإلهالل فإين مل    . فأنا أحب أن أصبغ ا    . الصفرة، فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبغ ا          
  .أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته

  
حدثين أبو صخر عن ابن قسيط، عن . حدثنا ابن وهب. ثين هارون بن سعيد األيلي    حد) 1187 (- 26

  : قال. عبيد بن جريج

        باب أمر أهل املدينة باإلحرام من عند مسجد ذى احلليفةباب أمر أهل املدينة باإلحرام من عند مسجد ذى احلليفةباب أمر أهل املدينة باإلحرام من عند مسجد ذى احلليفةباب أمر أهل املدينة باإلحرام من عند مسجد ذى احلليفة) ) ) ) 4 ( ( ( (

        باب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلةباب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلةباب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلةباب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلة) ) ) ) 5 ( ( ( (
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فقلت يا أبا   . ثنتني عشرة مرة  . بني حج وعمرة  .  حججت مع عبداهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما         
 اإلهالل فإنـه خـالف   إال يف قصة. وساق احلديث، ذا املعىن  . لقد رأيت منك أربعة خصال    ! عبدالرمحن  

  .فذكره مبعىن سوى ذكره إياه. رواية املقربي
حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1187 (- 27

  : قال. عمر رضي اهللا عنهما
أهـل مـن ذي      كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وضع رجله يف الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة،                 

  .احلليفة
أخربين صاحل . قال ابن جريج : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1187 (- 28

بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛ إنه كان خيرب ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل حني                       
  .استوت به ناقته قائمة

أخربين يونس عن ابن شهاب ؛ أن سامل بن         . أخربنا ابن وهب  . ىيوحدثين حرملة بن حي   ) 1187 (- 29
  :عبداهللا أخربه ؛ أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

  .مث يهل حني تستوي به قائمة.  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب راحلته بذي احلليفة
أخربنا ابن  : وقال حرملة . حدثنا: قال أمحد ( بن حيىي وأمحد بن عيسى       وحدثين حرملة ) 1188 (- 30
أخربي يونس عن ابن شهاب ؛ أن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر أخربه عن عبداهللا بن عمر رضـي اهللا       ) وهب

  :عنه ؛ أنه قال

  .وصلى يف مسجدها.  بات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة مبدأه
أخربنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائـشة رضـي اهللا            . حدثنا حممد بن عباد   ) 1189 (- 31
  .وحلله قبل أن يطوف بالبيت. طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلرمه حني أحرم: قالت. عنها

باب الصالة يف مسجد ذي باب الصالة يف مسجد ذي باب الصالة يف مسجد ذي باب الصالة يف مسجد ذي ) ) ) ) 6 ( ( ( (
        احلليفةاحلليفةاحلليفةاحلليفة

        للمحرم عند اإلحرامللمحرم عند اإلحرامللمحرم عند اإلحرامللمحرم عند اإلحرامباب الطيب باب الطيب باب الطيب باب الطيب ) ) ) ) 7 ( ( ( (
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 القاسم بن حممد، عـن      حدثنا أفلح بن محيد عن    . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1189 (- 32
  :عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  .قبل أن يطوف بالبيت. وحلله حني أحل.  طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي حلرمه حني أحرم
قرأت على مالك عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن          : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1189 (- 33

  :ائشة رضي اهللا عنها ؛ أا قالتع
  .وحلله قبل أن يطوف بالبيت.  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن حيرم

مسعت القاسم عن عائـشة     : قال. حدثنا عبيداهللا بن عمر   . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1189 (- 34
  . وسلم حلله وحلرمهطيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالت. رضي اهللا عنها

حدثنا حممد  : وقال ابن حامت  . أخربنا: قال عبد (وحدثين حممد بن حامت وعبد بن محيد        ) 1189 (- 35
أخربين عمر بن عبداهللا بن عروة ؛ أنه مسع عروة والقاسم خيربان عـن عائـشة                . أخربنا ابن جريج  ) بن بكر 

  :قالت. رضي اهللا عنها
  .للحل واإلحرام. يف حجة الوداع. م بيدي بذريرة طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

حدثنا : قال زهري . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1189 (- 36
  : حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه، قال. سفيان

بأطيب : قالتبأي شيء طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند حرمه ؟           :  سألت عائشة رضي اهللا عنها    
  .الطيب
مسعـت  : قـال . حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن عثمان بن عروة        . وحدثنا أبو كريب  ) 1189 (- 37

  :قالت. عروة حيدث عن عائشة رضي اهللا عنها
  .مث حيرم. قبل أن حيرم.  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه

أخربنا الضحاك عن ابن أيب الرجال، عن       . دثنا ابن أيب فديك   ح. وحدثنا حممد بن رافع   ) 1189 (- 38
  :أمه، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا قالت

  . طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلرمه حني أحرم، وحلله قبل أن يفيض، بأطيب ما وجدت
يبة بن سـعيد    وحدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقت            ) 1190 (- 39

عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة        ) حدثنا محاد بن زيد   : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي (
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ومل . كأين أنظر إيل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم              : رضي اهللا عنها قالت   
  .وذاك طيب إحرامه: ولكنه قال. وهو حمرم: يقل خلف

وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 1190 (- 40
لكأين : قالت. عن األعمش، عن إبراهيم عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها    ) حدثنا أبو معاوية  : اآلخران

  .أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يهل
. حدثنا وكيع : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو سعيد األشج           ) 1190 (- 41

  :حدثنا األعمش عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  . كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،و وهو يليب

وعن مسلم عن   .  حدثنا األعمش عن إبراهيم، عن األسود      .حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1190(
  .مبثل حديث وكيع. لكأين أنظر: مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

حـدثنا شـعبة عـن      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1190 (- 42
  : عنها ؛ أا قالتمسعت إبراهيم حيدث عن األسود، عن عائشة رضي اهللا: قال. احلكم

  . كامنا أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو حمرم
حدثنا مالك بن مغول عن عبدالرمحن بن األسـود، عـن           . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1190 (- 43

  :قالت. أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو حمرم إن كنت ألنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق ر

حدثنا إبراهيم بـن    ) وهو السلويل (حدثين إسحاق بن منصور     . وحدثين حممد بن حامت   ) 1190 (- 44
مسع ابن األسود يذكر عـن      . عن أبيه، عن أيب إسحاق    ) وهو ابن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي      (يوسف  

  : قالت. أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها
مث أرى وبيص الـدهن يف      . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد أن حيرم، يتطيب بأطيب ما جيد              كان رس 

  .رأسه وحليته، بعد ذلك
حدثنا إبـراهيم عـن     . حدثنا عبدالواحد عن احلسن بن عبيداهللا     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1190 (- 45

  : قالت عائشة رضي اهللا عنها: قال. األسود
  . املسك يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو حمرم كأين أنظر إىل وبيص
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حدثنا سفيان عن احلسن بن     . أخربنا الضحاك بن خملد أبو عاصم     . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1190(
  .عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله 

 أخربنا منـصور عـن    . حدثنا هشيم : قاال. وحدثين أمحد بن منيع ويعقوب الدورقي     ) 1191 (- 46
  :قالت. عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها

  . كنت أطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن حيرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك
حدثنا أبو عوانة   : قال سعيد . مجيعا عن أيب عوانة   . حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل     ) 1192 (- 47

  : ن حممد بن املنتشر، عن أبيه، قالعن إبراهيم ب
ما أحب أن أصبح حمرما     :  سألت عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن الرجل يتطيب مث يصبح حمرما ؟ فقال              

فدخلت على عائشة رضي اهللا عنها فأخربا ؛        . ألن أطلي بقطران أحب إيل من أن أفعل ذلك        . أنضح طيبا 
. ألن أطلي بقطران أحب إيل من أن أفعـل ذلـك          .  أنضخ طيبا  ما أحب أن أصبح حمرما    : أن ابن عمر قال   

  .مث أصبح حمرما. مث طاف يف نسائه. أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند إحرامه: فقالت عائشة
حدثنا شعبة عن إبراهيم    ) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1191 (- 48

  : مسعت أيب حيدث عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا قالت: قال. بن حممد بن املنتشر
  .مث يصبح حمرما ينضخ طيبا. مث يطوف على نسائه.  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر،           . وحدثنا أبو كريب  ) 1191 (- 49
  :رضي اهللا عنهما يقولمسعت ابن عمر : قال. عن أبيه

قال فدخلت على عائشة رضـي اهللا       .  ألن أصبح مطليا بقطران، أحب إيل من أن أصبح حمرما أنضخ طيبا           

  .مث أصبح حمرما. طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطاف يف نسائه: فقالت. فأخربا بقوله. عنها
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبـداهللا،           : قال.  حيىي حدثنا حيىي بن  ) 1193 (- 50

. عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي ؛ أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محـارا وحـشيا    
فلما أن رأى رسول اهللا صلى اهللا       : قال. فرده عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ) أو بودان (وهو باألبواء   

  ".إنا مل نرده عليك، إال أنا حرم" ليه وسلم ما يف وجهي، قال ع

        باب حترمي الصيد للمحرمباب حترمي الصيد للمحرمباب حترمي الصيد للمحرمباب حترمي الصيد للمحرم) ) ) ) 8 ( ( ( (
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ح وحدثنا عبـد  . مجيعا عن الليث بن سعد. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح وقتيبة      ) 1193 (- 51
. حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب . ح وحدثنا حسن احللواين   . أخربنا عبدالرزاق  أخربنا معمر    . بن محيد 

ويف حديث الليث وصـاحل ؛ أن       . أهديت له محار وحش كما قال مالك      . ، ذا اإلسناد  كلهم عن الزهري  
  .الصعب بن جثامة أخربه

حدثنا سفيان بن عيينة  : قالوا. وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد          ) 1193 (- 52
  .أهديت له من حلم محار وحش: عن الزهري، ذا اإلسناد  وقال

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1194 (- 53
  : قال. حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

لوال أنا  "وقال  . فرده عليه .  أهدي الصعب بن جثامة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم محار وحش، وهو حمرم             
  ".لناه منكحمرمون، لقب

مسعت منصورا حيـدث عـن      : قال. أخربنا املعتمر بن سليمان   . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1194 (- 54
ح . حدثنا شعبة عـن احلكـم     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      . احلكم

 بن جبري، عن ابـن عبـاس   مجيعا عن حبيب، عن سعيد . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   
أهدي الصعب بن جثامة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل           : يف رواية منصور عن احلكم    . رضي اهللا عنهما  

  .عجز محار وحش يقطر دما: ويف رواية شعبة عن احلكم. محار وحش
  .أهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم شق محار وحش فرده: ويف رواية شعبة عن حبيب

أخربين احلسن بن   : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثين زهري بن حرب   ) 1195 (- 55
  :قال. مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

كيف أخربتين عن حلم صيد أهدي إىل رسـول اهللا          : فقال له عبداهللا بن عباس يستذكره     .  قدم زيد بن أرقم   
إنـا  . إنا ال نأكلـه   "فقال  . دي له عضو من حلم صيد فرده      أه: صلى اهللا عليه وسلم وهو حرام ؟ قال قال        

  ".حرم
ح وحدثنا ابن أيب عمـر      . حدثنا سفيان عن صاحل بن كيسان     . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1196 (- 56

  : قال. حدثنا صاحل بن كيسان. حدثنا سفيان). واللفظ له(
. ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        خرجن: مسعت أبا قتادة يقول   :  مسعت أبا حممد موىل أيب قتادة يقول      

فنظـرت فـإذا محـار    . إذ بصرت بأصحايب يتراءون شيئا. فمنا احملرم ومنا غري احملرم. حىت إذا كنا بالقاحة 
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: فقلت ألصحايب، وكانوا حمرمني   . مث ركبت  فسقط مين سوطي     . فأسرجت فرسي وأخذت رحمي   . وحش
فأدركت احلمار من خلفه    . مث ركبت . فرتلت فتناولته . ه بشيء ال نعينك علي  ! واهللا  : فقالوا. ناولوين السوط 
. وقال بعضهم  ال تاكلوه    . كلوه: فقال بعضهم . فأتيت به أصحايب  . فطعنته برحمي فعقرته  . وهو وراء أكمة  

  ".فكلوه . هو حالل" فقال . فحركت فرسي فأدركته.  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمامنا
ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيمـا قـرئ     . قرأت على مالك  : قال.  بن حيىي  وحدثنا حيىي ) 1196 (- 57

عليه، عن أيب النضر، عن نافع موىل أيب قتادة، عن أيب قتادة رضي اهللا عنه ؛ أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا                
فـرأى محـارا   . وهو غري حمـرم . عليه وسلم حىت إذا كان ببعض طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني      

. فأخذه. فأبوا عليه. فسأهلم رحمه. فأبوا عليه . فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه    .  فاستوى على فرسه   .وحشيا
فأدركوا رسول . وأىب بعضهم. فأكل منه بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. مث شد على احلمار فقتله    
  ".هللاإمنا هي طعمة أطعمكموها ا"فسألوه عن ذلك ؟ فقال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب قتادة رضي اهللا                 ) 1196 (- 58
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه      : غري أن يف حديث زيد بن أسلم      . يف محار الوحش مثل حديث أيب النضر      . عنه

  : وسلم قال
  ".هل معكم من حلمه شيء ؟ "

حدثين أيب عن حيىي بـن أيب       . حدثنا معاذ بن هشام   . ار السلمي وحدثنا صاحل بن مسم   ) 1196 (- 59
  :قال. حدثين عبداهللا بن أيب قتادة. كثري

وحدث رسـول اهللا    . فأحرم أصحابه ومل حيرم   .  إنطلق أيب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية          
. فبينما أنا مع أصحابه   :  وسلم قال  فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه     . صلى اهللا عليه وسلم ؛ أن عدوا بغيقة       

فاستعنتهم فـأبوا   . فطعنته فأثبته . فحملت عليه . إذا نظرت فإذا أنا حبمار وحش     . يضحك بعضهم إىل بعض   
فانطلقت أطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أرفـع           . وخشينا أن نقتطع  . فأكلنا من حلمه  . أن يعينوين 

أين لقيت رسول   : فقلت.  رجال من بين غفار يف جوف الليل       فلقيت. شأوا وأسري شأوا  ) أرفع فرسي (فرسي  
إن ! يـا رسـول اهللا      : فقلـت . فلحقته. وهو قائل السقيا  . تركته بتعهن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال      

: فقلت. فانتظرهم. انتظرهم. وإم قد خشوا أن يقتطعوا دونك     . أصحابك يقرؤون عليك السالم ورمحة اهللا     
  .وهم حمرمون" كلوا"أصدت ومعي منه فاضلة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للقوم يا رسول اهللا إين 
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حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبداهللا بن موهب، عـن           . حدثين أبو كامل اجلحدري   ) 1196 (- 60
  :قال. عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه رضي اهللا عنه

فقال . فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة     : قال. عهوخرجنا م .  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجا       
فلما انصرفوا قبل رسول اهللا صلى اهللا علـه         . فأخذوا ساحل البحر  : قال" خذوا ساحل البحر حىت تلقوين    "

فحمل عليها أبـو    . فبينما هم يسريون إذ رأوا محر وحش      . فإنه مل حيرم  . إال أبا قتادة  . وسلم، أحرموا كلهم  
فحملوا ما بقي   : قال. أكلنا حلما وحنن حمرمون   : قال فقالوا . فرتلوا فأكلوا من حلمها   . افعقر منها أتان  . قتادة

وكان أبـو   . إنا كنا أحرمنا  ! يا رسول اهللا    : فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا        . من حلم األتان  
: فقلنـا . لنا فأكلنا من حلمهـا    فرت.  فعقر منها أتانا  . فحمل عليها أبو قتادة   . قتادة مل حيرم فرأينا محر وحش     
هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بـشيء   " فقال  . فحملنا ما بقي من حلمها    ! نأكل حلم صيد وحنن حمرمون      

  .فكلوا ما بقي من حلمها" قال. ال: قال قالوا" ؟
ح وحدثين القاسم بـن     . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1196 (- 61
. يف رواية شـيبان   . مجيعا عن عثمان بن عبداهللا بن موهب، ذا اإلسناد        . حدثنا عبيداهللا عن شيبان   . رياءزك

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
". أشرمت أو أعنتم أو أصـدمت ؟      " ويف رواية شعبة قال     ". أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها ؟          "

  ال أدري قال: قال شعبة
  ".أصدمت" أو "  تمأعن" 

وهو ابن  (حدثنا معاوية   . أخربنا حيىي بن حسان   . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1196 (- 62
أخربين عبداهللا بن أيب قتادة ؛ أن أباه رضي اهللا عنه أخربه ؛ أنه غزا مع رسول اهللا صلى                   . أخربين حيىي ) سالم

  :قال. اهللا عليه وسلم غزوة احلديبية
مث أتيت رسـول اهللا     . فأطعمت أصحايب وهم حمرمون   . فاصطدت محار وحش  : قال. عمرة، غريي  فأهلوا ب 

  .وهو حمرمون" كلوه"فقال . صلى اهللا عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من حلمه فاضلة
حدثنا أبو حازم عـن     . حدثنا فضيل بن سليمان النمريي    . حدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 1196 (- 63

. ادة، عن أبيه رضي اهللا عنه ؛ أم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم حمرمون                 عبداهللا بن أيب قت   
فأخذها رسول  : قال. معنا رجله : قالوا" هل معكم منه شيء ؟    "فقال  : وفيه. وساق احلديث . وأبو قتادة حمل  

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلها
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ح وحدثنا قتيبة وإسـحاق عـن       .  أبو األحوص  حدثنا. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1196 (- 64
وأبـو  . كان أبو قتادة يف نفر حمرمني     : قال. كالمها عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبداهللا بن أيب قتادة         . جرير

  : وفيه. واقتص احلديث. قتادة حمل
  ".فكلوا"قال ! يا رسول اهللا . ال: قالوا" هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟" قال
أخربين حممد بن املنكدر    . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . حدثين زهري بن حرب   ) 1197 (- 65

  :قال. عن معاذ بن عبدالرمحن بن عثمان التيمي، عن أبيه
فلمـا  . ومنا من تورع  . فمنا من أكل  . وطلحة راقد . فأهدي له طري  .  كنا مع طلحة بن عبيداهللا وحنن حرم      

  .أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لوقا. استيقظ طلحة وفق من أكله
أخربين خمرمة  . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 1198 (- 66

مسعت عائـشة زوج    :  حممد يقول  مسعت القاسم بن  : مسعت عبيداهللا بن مقسم يقول    : قال. بن بكري عن أبيه   
  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول

قـال فقلـت    ". احلدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقـور     : يقتلن يف احلل واحلرم   . أربع كلهن فاسق   " 
  .تقتل بصغر هلا: أفرأيت احلية ؟ قال: للقاسم
. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا غندر عن شعبة   .  بكر بن أيب شيبة    وحدثنا أبو ) 1198 (- 67
مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب، عن عائشة رضي          : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال

  :اهللا عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال
  ".اب األبقع، والفارة، والكلب العقور، واحلديااحلية، والغر: مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم "

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،      ) وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1198 (- 68
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. عن عائشة رضي اهللا عنها

  ".والغراب، والكلب العقورالعقرب، والفارة، واحلديا، : مخس فواسق يقتلن يف احلرم "
  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد. حدثنا ابن منري: قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب) 1198(

        باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرمباب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرمباب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرمباب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم) ) ) ) 9 ( ( ( (
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حدثنا معمر عن الزهـري،     . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1198 (- 69
  :هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: قالت. عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها

  ".الفارة، والعقرب، والغراب، واحلديا، والكلب العقور: مخس فواسق يقتلن يف احلرم "
. أخربنا معمر عن الزهري، ـذا اإلسـناد       . أخربنا عبدالرزاق . وحدثناه عبد بن محيد   ) 1198 (- 70
  :قالت

مث ذكر مبثل حديث يزيد بـن       .  واحلرم  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل مخس من فواسق يف احلل            
  .زريع
أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1198 (- 71

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. عن عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها
  ".، واحلدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارةالغراب: تقتل يف احلرم. مخس من الدواب كلها فواسق "

حدثنا سـفيان   : قال زهري . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 1199 (- 72
  :قال. بن عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

". الفارة، والعقرب، والغراب، واحلدأة، والكلب العقور     : حراممخس ال جناح على من قتلهن يف احلرم واإل         "
  ".يف احلرم واإلحرام"وقال ابن أيب عمر يف روايته 

أخربين سامل  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1200 (- 73
قـال  : ج النيب صلى اهللا عليه وسلم     قالت حفصة زو  : بن عبداهللا ؛ أن عبداهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما قال          

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
العقرب، والغراب، واحلدأة، والفـارة، والكلـب       : مخس من الدواب كلها فاسق الحرج على من قتلهن         "

  ".العقور
ما : حدثنا زيد بن جبري ؛ أن رجال سأل ابن عمر         . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1200 (- 74

  :م من الدواب ؟ فقاليقتل احملر
 أخربتين إحدى نسوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، واحلدأة،                   

  .والكلب العقور، والغراب
  : قال. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري) 1200 (- 75
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حدثتين إحدى نسوة النيب صلى اهللا عليه      : هو حمرم ؟ قال   ما يقتل الرجل من الدواب و     :  سأل رجل ابن عمر   
  .ويف الصالة أيضا: قال. وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، واحلديا، والغراب، واحلية

قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛            : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1199 (- 76
  : عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا

الغراب، واحلدأة، والعقـرب، والفـارة، والكلـب        : مخس من الدواب، ليس على احملرم يف قتلهن جناح         "
  ".العقور
: قلت لنـافع  : قال. حدثنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1199 (- 77

  :قال عبداهللا:  نافعماذا مسعت ابن عمر حيل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال يل
الغـراب،  : مخس من الدواب ال جناح، على من قتلهن، يف قتلهن   "  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  ".واحلدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور
يعـين  (حدثنا جريج . ح وحدثنا شيبان بن فروخ    . وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 1199(

. ح وحدثنا ابـن منـري     . حدثنا علي بن مسهر   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . يعا عن نافع  مج) ابن حازم 
. ح وحدثنا ابـن املـثىن     . حدثنا أيوب . حدثنا محاد . ح وحدثين أبو كامل   . مجيعا عن عبيداهللا  . حدثنا أيب 

عنهما، عن النيب   كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا          . أخربنا حيىي بن سعيد   . حدثنا يزيد بن هارون   
عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا       : ومل يقل أحد منهم   . مبثل حديث مالك وابن جريج    . صلى اهللا عليه وسلم   

وقد تابع ابن جريج، علـى ذلـك، ابـن          . إال ابن جريج وحده   . عنهما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .إسحاق
أخربنا حممد بن إسحاق عـن نـافع        . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنيه فضل بن سهل   ) 1199 (- 78

  : قال. وعبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .فذكر مبثله" مخس ال جناح يف قتل ما قتل منهن يف احلرم "  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

.  أخربنـا  :قال حيىي بن حيـىي    (وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1199 (- 79
عن عبداهللا بن دينار ؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنـهما              ) حدثنا إمساعيل ابن جعفر   : وقال اآلخرون 

  :يقول
العقرب، والفارة،  : من قتلهن وهو حرام فال جناح عليه فيهن       . مخس"  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ). بن حيىيواللفظ ليحىي" (والكلب العقور، والغراب، واحلديا 
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ح وحدثين  . عن أيوب ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1201 (- 80
يب ليلى، عن كعب بن     مسعت جماهدا حيدث عن عبدالرمحن بن أ      : قال. حدثنا أيوب . حدثنا محاد . أبو الربيع 

  : قال. عجرة رضي اهللا عنه
وقال أبـو  . قدر يل: قال القواريري( أتى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية وأنا أوقد حتت        

. فاحلق" قال  . نعم: قال قلت " أيؤذيك هوام رأسك ؟   " فقال  . والقمل يتناثر على وجهي   ) برمة يل : الربيع
  .فال أدري بأي ذلك بدأ: قال أيوب". أو أنسك نسيكة . أطعم ستة مساكنيأو . وصم ثالثة أيام

مجيعا عن ابن علية، عن     . حدثين علي بن حجر السعدي وزهري بن حرب ويعقوب بن إبراهيم          ) 1201 (
  .مبثله. أيوب، يف هذا اإلسناد

عن عبدالرمحن  حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، عن جماهد،          . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1201 (- 81
فمن كان منكم مريـضا أو      { : يفّ أنزلت هذه اآلية   : قال. بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه         

ادنه " فقال  . فأتيته: قال] 196اآلية  / البقرة   / 2[} به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك          
  فقال صلى اهللا عليه وسلم. فدنوت" ادنه " فقال . فدنوت" 
فأمرين بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، مـا  : قال. نعم: وأظنه قال: قال ابن عون". أيؤذيك هوامك ؟  "

  .تيسر 
حـدثين  : مسعـت جماهـدا يقـول     : قال. حدثنا سيف . حدثنا أيب، . وحدثنا ابن منري  ) 1201 (- 82

 عليه وسلم وقـف     حدثين كعب بن عجرة رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا            . عبدالرمحن بن أيب ليلى   
  فقال. عليه ورأسه يتهافت قمال

فمن كـان مـنكم     {: ففي نزلت هذه اآلية   : قال" فاحلق رأسك   " قال  . نعم: قلت" أيؤذيك هوامك ؟   "
فقـال يل   ]  196اآليـة   / البقرة   / 2[} مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك            

  ".أو انسك ما تيسر. أو تصدق بفرق بني ستة مساكني. أيامرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صم ثالثة 
حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح وأيوب ومحيد وعبدالكرمي،         . وحدثنا حممد بن أيب عمر    ) 1201 (- 83

عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو                       
  :فقال. خل مكة، وهو حمرم، وهو يوقد حتت قدر، والقمل يتهافت على وجههباحلديبية، قبل أن يد

        باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرهاباب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرهاباب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرهاباب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية حللقه، وبيان قدرها) ) ) ) 10 ( ( ( (
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والفرقـة ثالثـة   . (وأطعم فرقا بني ستة مساكني. فاحلق رأسك"قال  . نعم: قال" أيؤذيك هوامك هذه ؟    "
  ".أو أذبح شاة " قال ابن أيب جنيح " أو انسك نسيكة . أو صم ثالثة أيام)" آصع
أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب قالبة، عن عبدالرمحن           . ن حيىي وحدثنا حيىي ب  ) 1201 (- 84

فقال . بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر زمن احلديبية        
  :له

أو . نسكامث اذبح شاة    . احلق رأسك "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . نعم: قال" آذاك هوام رأسك ؟    " 
  ".أو أطعم ثالثة آصع من متر، على ستة مساكني. صم ثالثة أيام

حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . وحدثنا منحمد بن املثىن وابن بشار     ) 1201 (- 85
  :قال. عن عبدالرمحن بن األصبهاين، عن عبداهللا بن معقل
ففدية من صيام أو صـدقة أو       { : سألته عن هذه اآلية   ف.  قعدت إىل كعب رضي اهللا عنه، وهو يف املسجد        

فحملت إىل رسول اهللا صـلى اهللا       . كان يب أذى من رأسي    . نزلت يف : فقال كعب رضي اهللا عنه    } نسك ؟ 
" ما كنت أرى أن اجلهد بلغ منك ما أرى أجتـد شـاة ؟               " فقال  . عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي     

صوم ثالثة أيام، أو إطعام ستة      : قال. }ية من صيام أو صدقة أو نسك        ففد{ : فرتلت هذه اآلية  . ال: فقلت
  .فرتلت يف خاصة، وهي لكم عامة: قال. مساكني  نصف صاع، طعاما لكل مسكني

حـدثنا  . حدثنا عبداهللا بن منري عن زكرياء بن أيب زائدة        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1201 (- 86
حدثين كعب بن عجرة رضي اهللا عنه ؛ أنه خرج مـع            . اهللا بن معقل  حدثين عبد . عبدالرمحن بن األصبهاين  

فدعا . فأرسل إليه . فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم      . النيب صلى اهللا عليه وسلم حمرما فقمل رأسه وحليته        
فأمره أن يصوم ثالثة أيام، أو يطعم       . ما أقدر عليه  : قال" هل عندك نسك ؟   "مث قال له    . احلالق فحلق رأسه  

فمن كان منكم مريضا أو بـه أذى        { : فأنزل اهللا عز وجل فيه خاصة     . ستة مساكني، لكل مسكينني صاع    
  .مث كانت للمسلمني عامة]. 196اآلية / البقرة  / 2[} من رأسه
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: قـال إسـحاق   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم             )  1202 (- 87
عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عبـاس رضـي اهللا            ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخران . أخربنا

  .عنهما ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم
حدثنا سليمان بن بالل عـن      . حدثنا املعلى بن منصور   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1203 (- 88

الرمحن األعرج، عن ابن حبينة ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم بطريـق               علقمة بن أيب علقمة، عن عبد     

  .مكة، وهو حمرم، وسط رأسه
قـال  . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1204 (- 89

  :قال. أيوب بن موسى عن نبيه بن وهبحدثنا . حدثنا سفيان بن عيينة: أبو بكر
فلما كنا بالروحـاء اشـتد      . حىت إذا كنا مبلل، اشتكى عمر بن عبيداهللا عينيه        .  خرجنا مع أبان بن عثمان    

فإن عثمان رضي اهللا عنه حدث      . فأرسل إليه أن أضمدمها بالصرب    . فأرسل إىل أبان بن عثمان يسأله     . وجعه
  .يف الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو حمرم، ضمدمها بالصربعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

. حـدثين أيب  . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1204 (- 90
فأراد أن يكحلها . حدثين نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيداهللا بن معمر رمدت عينه          . حدثنا أيوب بن موسى   

ه أن يضمدها بالصرب  وحدث عن عثمان بن عفان، عن النيب صـلى اهللا عليـه                 وأمر. فنهاه أبان بن عثمان   

  .وسلم ؛ أنه فعل ذلك
: قـالوا . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وقتيبة بن سعيد             ) 1205 (- 91

فيما . وهذا حديثة عن مالك بن أنس     . ا قتيبة بن سعيد   ح وحدثن . حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم       

        باب جواز احلجامة للمحرمباب جواز احلجامة للمحرمباب جواز احلجامة للمحرمباب جواز احلجامة للمحرم) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب جواز مداواة احملرم عينيهباب جواز مداواة احملرم عينيهباب جواز مداواة احملرم عينيهباب جواز مداواة احملرم عينيه) ) ) ) 12 ( ( ( (

        باب جواز غسل احملرم بدنه ورأسهباب جواز غسل احملرم بدنه ورأسهباب جواز غسل احملرم بدنه ورأسهباب جواز غسل احملرم بدنه ورأسه) ) ) ) 13 ( ( ( (
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قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبداهللا ابن حنني، عن أبيه، عن عبداهللا بن عباس واملسور بـن    
  : وقال املسور. يغسل احملرم رأسه: خمرمة ،أما اختلفا باألبواء فقال عبداهللا بن عباس

فوجدته يغتـسل بـني     . ين ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري أسأله عن ذلك         فأرسل.  ال يغسل احملرم رأسه   
أرسلين إليك  . أنا عبداهللا بن حنني   : من هذا ؟ فقلت   : فقال. فسلمت عليه : قال. وهو يستتر بثوب  . القرنني

أسألك كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم ؟ فوضع أبـو                 . عبداهللا بن عباس  
فصب على  . اصبب: مث قال إلنسان يصب   . فطأطأه حىت بدا يل رأسه    . رضي اهللا عنه يده على الثوب     أيوب  
  .هكذا رأيته صلى اهللا عليه وسلم يفعل: مث قال. فأقبل ما وأدبر. مث حرك رأسه بيديه. رأسه
ابن حدثنا . أخربنا عيسى بن يونس: قاال. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم ) 1205 (- 92

  :وقال. أخربين زيد بن أسلم، ذا اإلسناد. جريج
ال : فقال املسور البـن عبـاس     . فأقبل ما وأدبر  . على مجيع رأسه  .  فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه مجيعا      

  .أماريك أبدا
عمرو، عن سعيد بن جبري، عن    حدثنا سفيان بن عيينة عن      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1206 (- 93

  :فقال. خر رجل من بعريه، فوقص، فمات. ابن عباس رضي اهللا عنهما  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا. وكفنوه يف ثوبه وال  ختمروا رأسه.  اغسلوه مباء وسدر

عمرو بن دينار وأيوب، عن سـعيد بـن         حدثنا محاد عن    . وحدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1206 (- 94
  :قال. جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

أو (فأوقصته    : قال أيوب . إذ وقع من راحلته   .  بينما رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة          
. اغسلوه مبـاء وسـدر    : "فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       . فوقصته: وقال عمرو ) قال فأقعصته 

وقـال  . (فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيـا      ) قال أيوب . (وال  ختمروا رأسه   . وال  حتنطوه  . وكفنوه يف ثوبني  
  ".فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يلىب) عمرو

        باب ما يفعل باحملرم إذا ماتباب ما يفعل باحملرم إذا ماتباب ما يفعل باحملرم إذا ماتباب ما يفعل باحملرم إذا مات) ) ) ) 14 ( ( ( (
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نبئت عن سعيد بـن  : قال. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب. وحدثنيه عمرو الناقد ) 1206 (- 95
فذكر . عنهما ؛ أن رجال كان واقفا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم             جبري، عن ابن عباس رضي اهللا       

  .حنو ما ذكر محاد عن أيوب
أخربين عمرو  . عن ابن جريج  ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . وحدثنا علي بن خشرم   ) 1206 (- 96

  :قال. بن دينار عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
فقـال رسـول اهللا    . فخر من بعريه، فوقص وقصا، فمات     .  النيب صلى اهللا عليه وسلم      أقبل رجل حراما مع   
  :صلى اهللا عليه وسلم

  ".فإنه يأيت يوم القيامة يلىب. وال  ختمروا رأسه. اغسلوه مباء وسدر وألبسوه ثوبيه "
ين عمرو  أخرب. أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر الربساين    . وحدثناه عبد بن محيد   ) 1206 (- 97

  : بن دينار ؛ أن سعيد بن جبري أخربه أخربه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال
". فإنه يبعث يوم القيامـة ملبيـا      "غري أنه قال    . مبثله.  أقبل رجل حرام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .مل يسم سعيد بن جبري حيث خر: وزاد
 سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري،          حدثنا وكيع عن  . وحدثنا أبو كريب  ) 1206 (- 98

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  أن رجال أو قصته راحلته، وهو حمرم، فمات              
  عليه وسلم

  ".فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وال  ختمروا رأسه وال  وجهه. وكفنوه يف ثوبيه. اغسلوه مباء وسدر "
حدثنا سعيد بن جبري عن ابن      . أخربنا أبو بشر  . حدثنا هشيم . نا حممد بن الصباح   وحدث) 1206 (- 99

أخربنا هشيم عن أيب بشر، عن سـعيد بـن          ). واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . عباس رضي اهللا عنهما   
 فوقـصته . جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أن رجال كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرما                  

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ناقته، فمات
فإنه يبعث يـوم القيامـة      . وال  ختمروا رأسه   . وال  متسوه بطيب   . وكفنوه يف ثوبيه  . اغسلوه مباء وسدر   "

  ".ملبدا
حدثين أبو عوانة عن أيب بشر، عـن        . وحدثين أبو كامل فضيل بن حسني احلجدري      ) 1206 (- 100

اس رضي اهللا عنهما ؛ أن رجال وقصه بعريه وهو حمرم مع رسول اهللا صـلى اهللا                 سعيد بن جبري، عن ابن عب     
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. وال  خيمر رأسه   . وال  ميس طيبا   . فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يغسل مباء وسدر           . عليه وسلم 
  .فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا

. حدثنا شعبة . أخربنا غندر : نافعقال ابن   . وحدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 1206 (- 101
  : قال

 مسعت أبا بشر حيدث عن سعيد بن جبري ؛ أنه مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما حيدث ؛ أن رجال أتى النيب                      
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يغـسل مبـاء           . فوقع من ناقته فأقعصته   . صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم     

  .خارج رأسه. ميس طيباوال  . وأن يكفن يف ثوبني. وسدر
  .خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا: مث حدثين به بعد ذلك: قال شعبة
: قـال . حدثنا األسود بن عامر عن زهري، عن أيب الـزبري         . حدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1206 (- 102

  : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: مسعت سعيد بن جبري يقول
فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . ،  وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      وقصت رجال راحلته  

  .فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل . ورأسه) حسبته قال. (أن يغسلوه مباء و سدر  وأن يكشفوا وجهه
حدثنا إسرائيل عن منصور، عـن      . أخربنا عبيداهللا بن موسى   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1206 (- 103
  :قال. بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهماسعيد 

" فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم        . فوقصته ناقته، فمات  .  كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل        

  ".فإنه يبعث يليب. وال  تغطوا وجهه. وال  تقربوه طيبا. اغسلوه
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن        . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين      ) 1207 (- 154

  :قالت. عائشة رضي اهللا عنها
ما ! واهللا  : قالت" أردت احلج ؟    " فقال هلا   .  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري          

  .وكانت حتت املقداد" حملي حيث حبستين ! للهم ا: وقويل. حجي واشترطي" فقال هلا . أجدين إال وجعة
أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن       . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1207 (- 105

  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

        باب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوهباب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوهباب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوهباب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه) ) ) ) 15 ( ( ( (
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إين أريـد   ! يا رسول اهللا    : فقالت.  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب           
  "حجي، واشترطي أن حملي حيث حبستين " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . وأنا شاكية. احلج

أخربنا معمر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة          . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1207(
  .رضي اهللا عنها، مثله

وأبو عاصم وحممد بن بكـر     حدثنا عبدالوهاب بن عبدايد     . وحدثنا حممد بن بشار   ) 1208 (- 106
أخربين . أخربنا اين جريج  . أخربنا حممد بن بكر   ) واللفظ  له  (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم      . عن ابن جريج  

أبو الزبري ؛ أنه مسع طاوسا وعكرمة موىل ابن عباس عن ابن عباس ؛ أن ضباعة بنت الزبري بن عبـداملطلب                     
فما تأمرين ؟   . وإين أريد احلج  . إىن إمرأة ثقيلة  : فقالت. وسلمرضي اهللا عنها أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه          

  :قال
  .فأدركت: قال". أهلى باحلج ، واشترطى أن حملى حيث حتبسىن "

حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو . حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا هارون بن عبداهللا) 1208 (- 107
فأمرهـا  . ي اهللا عنهما ؛ أن ضباعة أرادت احلـج   بن هرم، عن سعيد بن جبري وعكرمة، عن ابن عباس رض          

  .ففعلت ذلك عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تشترط
. أخربنا: قال إسحاق (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأيوب الغيالين وأمحد بن خراش          ) 1208 (- 108

عن عطاء،  ) وهو ابن أيب معروف   (حدثنا رباح   ). ن عمرو حدثنا أبو عامر، وهو عبدامللك ب     : وقال اآلخران   
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لضباعة رضي اهللا عنها

  .أمر ضباعة: ويف رواية إسحاق". حجي، واشترطي أن حملي حيث حتبسين "
قال . كلهم عن عبدة  . حدثنا هناد بن السري وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة          ) 1209 (- 109

حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيداهللا بن عمر، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضـي   : زهري
  :قالت. اهللا عنها

 صلى اهللا عليه وسلم أبـا بكـر،         فأمر رسول اهللا  .  نفست أمساء بنت عميس مبحمد بن أيب بكر، بالشجرة        
  .يأمرها أن تغتسل ول

        باب إحرام النفساء، واستجاب اغتساهلا لإلحرام، وكذا احلائضباب إحرام النفساء، واستجاب اغتساهلا لإلحرام، وكذا احلائضباب إحرام النفساء، واستجاب اغتساهلا لإلحرام، وكذا احلائضباب إحرام النفساء، واستجاب اغتساهلا لإلحرام، وكذا احلائض) ) ) ) 16 ( ( ( (
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حدثنا جرير بن عبداحلميد عن حيىي بن سعيد، عن         . حدثنا أبو غسان حممد بن عمرو     ) 1210 (- 110
يف حديث أمساء بنت عميس، حني نفست       . جعفر بن حممد ، عن أبيه، عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما            

  . صلى اهللا عليه وسلم أمر أبا بكر رضي اهللا عنه، فأمرها أن تغتسل ولبذى احلليفة ؛ أن رسول اهللا
  :قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمى) 1211 (- 111

خرجنا مع رسول اهللا    : شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا قالت           قرأت على مالك عن ابن      
من كـان   : "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فأهللنا بعمرة . صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع      

 مل. فقدمت مكة وأنا حـائض    : قالت". مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا      . معه هدي فليهل باحلج مع العمرة     
  :فقال. فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أطف بالبيت، وال  بني الصفا واملروة

فلما قضينا احلج أرسلين رسـول اهللا       . قالت ففعلت " وأهلي باحلج ودعي العمرة   . انقضي رأسك وامتشطي  "
فطاف، " كان عمرتك هذه م : "فقال. فاعتمرت. صلى اهللا عليه وسلم مع عبدالرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم          

. مث طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من مىن حلجهم         . مث حلوا . الذين أهلوا بالعمرة، بالبيت وبالصفا واملروة     
  .وأما الذين كانوا مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا

ن خالد  حدثين عقيل ب  . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي         ) 1211 (- 112
  :عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أا قالت

حىت . فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج       .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع          
ومن أحرم بعمرة،   . فليحللمن أحرم بعمرة، ومل يهد،      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . قدمنا مكة 

فلم . فحضت: قالت عائشة رضي اهللا عنها    " ومن أهل حبج، فليتم حجة    . وأهدي، فال حيل حىت ينحر هديه     
فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن أنقـض           . ومل أهلل إال بعمرة   . أزل حائضا حىت كان يوم عرفة     

حىت إذا قضيت حجيت، بعـث معـي        .  ذلك ففعلت: ققالت. رأسي، وأمتشط، وأهل حبج، وأترك العمرة     
مكان عمريت، الـيت    . وأمرين أن أعتمر من التنعيم    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبدالرمحن بن أيب بكر         

  .أدركين احلج ومل أحلل منها

باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، وجواز إدخال احلج باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، وجواز إدخال احلج باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، وجواز إدخال احلج باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران، وجواز إدخال احلج ) ) ) ) 17 ( ( ( (
        على العمرة، ومىت حيل القارن من نسكهعلى العمرة، ومىت حيل القارن من نسكهعلى العمرة، ومىت حيل القارن من نسكهعلى العمرة، ومىت حيل القارن من نسكه
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أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن       . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1211 (- 113
  : عنها ؛ قالتعائشة رضي اهللا

فقال النيب  . ومل أكن سقت اهلدي   . فأهللت بعمرة .  خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع         
". من كان معه هدي، فليهلل باحلج مع عمرته، مث ال حيل حىت حيل منـهما مجيعـا  "صلى اهللا عليه وسلم        

فكيف أصنع حبجيت ؟ .  كنت أهللت بعمرة   إين! يا رسول اهللا    : فلما دخلت ليلة عرفة، قلت    . قالت فحضت 
فلما قضيت حجـيت أمـر      : قالت" وأهلي باحلج   . وأمسكي عن العمرة  . وامتشطي. انقضي رأسك : "قال

  .مكان عمريت اليت أمسكت عنها. عبدالرمحن بن أيب بكر، فأردفين، فأعمرين من التنعيم
ن عروة، عن عائـشة رضـي اهللا        ع. حدثنا سفيان عن الزهري   . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1211 (- 114

  : قالت. عنها
ومن أراد  . من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة، فليفعل       : "فقال.  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فأهل رسول اهللا صـلى  : قالت عائشة رضي اهللا عنها" أن يهل حبج، فليهل  ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل       
وكنت فـيمن أهـل     . وأهل ناس بالعمرة واحلج وأهل ناس بعمرة      . ناس معه وأهل به   . اهللا عليه وسلم حبج   

  .بالعمرة 
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1211 (-115

. موافني هلالل ذي احلجة. خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع         : رضي اهللا عنها قالت   
فلـوال أين أهـديت     . من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل      : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت  

فكنت أنا ممن أهـل     : قالت. ومنهم من أهل باحلج   . فكان من القوم من أهل بعمرة     : قالت" ألهللت بعمرة   
فشكوت ذلـك إىل    . فأدركين يوم عرفة وأنا حائض، مل أحل من عمريت        . فخرجنا حىت قدمنا مكة   . بعمرة

: قالـت " وأهلـي بـاحلج   . وامتشطي. وانقضي رأسك . دعي عمرتك : "فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم    
فلما كانت ليلة احلصبة، وقد قضى اهللا حجنا، أرسل معي عبدالرمحن بن أيب بكر، فأردفين وخرج                . ففعلت

  .يف ذلك هدي وال  صدقة وال صومومل يكن . فقضى اهللا حجنا وعمرتنا. فأهللت بعمرة. يب إىل التنعيم
حدثنا هشام عن أبيه، عن عائـشة رضـي اهللا          . حدثنا ابن منري  . وحدثنا أبو كريب  ) 1211 (- 116

  :قالت. عنها
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . النرى إال احلج  .  خرجنا موافني مع رسول اهللا عليه وسلم هلالل ذى احلجة         

  .وساق احلديث مبثل حديث عبدة"  فليهل بعمرةمن أحب منكم أن يهل بعمرة،: "وسلم
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. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها        . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو كريب  ) 1211 (- 117
  :قالت

ومنا مـن أهـل     . منا من أهل بعمرة   .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موافني هلالل ذي احلجة           
قال : وقال فيه . وساق احلديث بنحو حديثهما   . فكنت فيمن أهل بعمرة   . ومنا من أهل حبجة   . حبجة وعمرة 

  .ومل يكن يف ذلك هدي وال صيام وال صدقة : إنه قضى اهللا حجها وعمرا  قال هشام: عروة يف ذلك 
قرأت على مالك عن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن بـن  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1211 (- 118

  : أا قالت. عائشة رضي اهللا عنهانوفل، عن عروة، عن 
ومنا من أهـل حبـج      . فمنا من أهل بعمرة   .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع          

وأما . فأما من أهل بعمرة فحل    . وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج       . ومنا من أهل باحلج   . وعمرة
  .وا، حىت كان يوم النحرمن أهل حبج أومجع احلج والعمرة، فلم حيل

قال . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1211 (- 119
: قالـت . حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنـها               : عمرو

.  حىت إذا كنا بسرف، أو قريبا منـها، حـضت          .خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال  نرى إال احلج           
  :قال. نعم: قلت) يعين احليضة قالت" (أنفست"فقال . فدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي

  ".غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي. فافضي ما يقضي احلاج. إن هذا شيء كتبه اهللا على بنات آدم "
  .ليه وسلم عن نسائه بالبقروضحى رسول اهللا صلى اهللا ع: قالت
. حدثنا أبو عامر عبدامللك بن عمـرو      . حدثين سليمان بن عبداهللا أبو أيوب الغيالين      ) 1211 (- 120

. حدثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنـها                 
  : قالت

فدخل علي رسول . حىت جئنا سرف فطمثت.  نذكر إال احلج خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 
. لوددت أين مل أكن خرجت العـام      ! واهللا  : فقلت" ما يبكيك ؟  "فقال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي      

افعلي ما يفعل احلاج غـري  . هذا شيء كتبه على بنات آدم: "قال. نعم: قلت" مالك ؟ لعلك نفست ؟ "قال  
فلما قدمت مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصـحابه            : قالت" ت حىت تطهري  أن ال تطويف بالبي   

فكان اهلدي مع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   : قالت. فأحل الناس إال من كان معه اهلدي     " اجعلوها عمرة "
ل اهللا فأمرين رسو. فلما كان يوم النحر طهرت  : قالت. مث أهلوا حني راحوا   . وأيب بكر وعمر وذوي اليسارة    
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أهدي رسول اهللا صـلى اهللا  : ما هذا ؟ فقالوا  : فقلت. فأتينا بلحم بقر  : قالت. صلى اهللا عليه وسلم فأفضت    
يرجع الناس حبجة وعمرة وأرجع     ! يا رسول اهللا    : عليه وسلم عن نسائه البقر  فلما كانت ليلة احلصبة قلت          

فإين ألذكر، وأنا جاريـة حديثـة       :  قالت .فأمر عبدالرمحن بن أيب بكر، فأردفين على مجله       : حبجة ؟ قالت  
جزاء بعمرة الناس   . فأهللت منها بعمرة  . حىت جئنا إىل التنعيم   . السن، أنعس فتيصيب وجهي مؤخرة الرحل     

  .اليت اعتمروا
حدثنا محاد عن عبدالرمحن عن أبيـه، عـن         . حدثنا ز . وحدثين أبو أيوب الغيالين   ) 1211 (- 121

   :قالت. عائشة رضي اهللا عنها
وسـاق  . فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي         . حىت إذا كنا بسرف حضت    .  لبينا باحلج 

فكان اهلدي مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : غري أن محادا ليس يف حديثه     . احلديث بنحو حديث املاجشون   
ديثة السن أنعـس فتـصيب      وأنا جارية ح  : وال  قوهلا  . وأيب بكر وعمر وذوي اليسارة مث أهلوا حني راحوا        

  .وجهي مؤخرة الرحل
. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثين خايل مالك بن أنس    . حدثنا إمساعيل بن أيب أويس    ) 1211 (- 122

قرأت على مالك عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن رسول اهللا صلى                   : قال
  .اهللا عليه وسلم أفرد احلج

حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن محيد، عـن  . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري ) 1211 (- 123
  : قالت. القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها

حىت . وليايل احلج . ويف حرم احلج  . يف أشهر احلج  .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني باحلج         
ومن . ن معه منكم هدي فأحب أن جيعلها عمرة، فليفعل        من مل يك  : "فخرج إىل أصحابه فقال   . نزلنا بسرف 

فأما رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . ممن مل يكن معه هدي    . فمنهم اآلخذ ا والتارك هلا    " كان معه هدي، فال   
فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنـا  . ومع رجال من أصحابه هلم قوة  . وسلم فكان معه اهلدي   

قـال  ) فمنعت العمـرة  (مسعت كالمك مع أصحابك فسمعت بالعمرة       : قلت" ك ؟ ما يبكي : "فقال. أبكى
وإمنا أنـت مـن     . فعسى اهللا أن يرزقكيها   . فال يضرك فكوين يف حجك    : "قال. ال أصلي : قلت" ومالك ؟ "

مث طفنـا   . فخرجت يف حجيت حىت نزلنا مىن فتطهرت      : قالت" كتب اهللا عليك ما كتب عليهن     . بنات آدم 
اخرج بأختك  : "فدعا عبدالرمحن بن أيب بكر فقال     . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احملصب      ونزل رس . بالبيت

مث طفت بالبيـت    . فخرجنا فأهللت : قالت" فإين أنتظركما ههنا  . مث لتطف بالبيت  . من احلرم فلتهل بعمرة   
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" هل فرغت ؟  "فقال  . فجئنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مرتله من جوف الليل            . وبالصفا واملروة 
  .مث خرج إىل املدينة. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح. فآذن يف أصحابه بالرحيل. نعم: قلت

حدثنا عبيداهللا بن عمـر عـن       . حدثنا عباد بن عباد املهليب    . حدثين حيىي بن أيوب   ) 1211 (- 124
ومنا . ومنا من قرن  . أهل باحلج مفردا  منا من   : القاسم بن حممد، عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت          

  .من متتع
أخربين عبيداهللا بن عمـر عـن       . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . حدثنا عبد بن محيد   ) 1211(

  .جاءت عائشة حاجة: قال. القاسم بن حممد
هو و(عن حيىي   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1211 (- 125

  : قالت  مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول. عن عمرة) ابن سعيد
وال  نرى إال أنه احلـج حـىت إذا   .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس بقني من ذي القعدة         

دنونا من مكة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وبـني الـصفا                      
: ما هذا ؟ فقيـل    : فقلت. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر     : قالت عائشة رضي اهللا عنها    . حيلواملروة، أن   

: فقال. فذكرت هذا احلديث للقاسم بن حممد     : قال حيىي . ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أزواجه        
  .باحلديث على وجهه! أتتك، واهللا 

أخربتين عمرة أا   : مسعت حيىي بن سعيد يقول    : الق. حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1211(
  .حدثنا سفيان عن حيىي، ذا اإلسناد، مثله. ح وحدثناه ابن أيب عمر. مسعت عائشة رضي اهللا عنها

حدثنا ابن علية عن ابن عون، عـن إبـراهيم، عـن            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1211 (- 126
  :قلت: قالت.  عن أم املؤمننيح وعن القاسم،. األسود، عن أم املؤمنني

فإذا طهـرت فـاخرجي إىل      . انتظرى: "قال. يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك واحد     !  يا رسول اهللا    
  ".نفقتك) قال(ولكنها على قدر نصبك أو ) قال أظنه قال غدا(مث القينا عند كذا وكذا . فأهلي منه. التنعيم
ال : قال. يب عدي عن ابن عون، عن القاسم وإبراهيم       حدثنا ابن أ  . وحدثنا ابن املثىن  ) 1211 (- 127

  :أعرف حديث أحدمها من اآلخر ؛ أن أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت
  .فذكر احلديث. يصدر الناس بنسكني!  يا رسول اهللا 

أخربنا : وقال إسحاق . حدثنا: قال زهري (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1211 (- 128
  :نصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها قالتعن م)   جرير
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فـأمر  . فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت    .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال  نرى إال أنه احلج             
. فحل من مل يكن سـاق اهلـدي       : قالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن ساق اهلدي أن حيل            

: فلما كانت ليلة احلصبة قالت    . فلم أطف بالبيت  . فحضت: قالت عائشة . فأحللن. ن اهلدي ونساؤه مل يسق  
أو ما كنت طفت ليايل قـدمنا       : "يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا حبجة ؟ قال        ! يا رسول اهللا    : قلت

". ا وكذا مث موعدك مكان كذ   . فأهلي بعمرة . فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم    : "قال. ال: قلت: قالت" مكة ؟ 
: قال. بلى: قالت" أو ماكنت طفت يوم النحر ؟     . عقرى حلقى : "قال. ما أراين إال حابستكم   : قالت صفية 

  ".انفري. ال بأس"
أو أنا مصعدة   . فلقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها             : قالت عائشة 

  .متهبطة ومتهبط: وقال إسحاق. وهو منهبط منها
وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر، عن األعمش، عـن إبـراهيم، عـن                ) 1211 (- 129

  : األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
وساق احلديث مبعىن حـديث     . ال نذكر حجا وال  عمرة     .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نليب        

  .منصور
قال ابـن   . مجيعا عن غندر  . د بن املثىن وابن بشار    حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحمم      ) 1211 (- 130

حدثنا شعبة عن احلكم، عن علي بن احلسني، عن ذكوان موىل عائشة، عـن              . حدثنا حممد بن جعفر   : املثىن
  :عائشة رضي اهللا عنها ؛ اا قالت

. فدخل علي وهـو غـضبان     .  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألربع مضني من ذي احلجة، أو مخس             
أو ماشعرت أين أمرت الناس بـأمر فـإذا هـم           "قال  . أدخله اهللا النار  ! من أغضبك، يا رسول اهللا      : فقلت

ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سـقت          )   كأم يترددون أحسب  : قال احلكم " (يترددون ؟ 
  ".اهلدي معى حىت اشتريه، مث أحل كما حلوا

مسع علي بن احلسني    . حدثنا شعبة عن احلكم   . حدثنا أيب . ذوحدثناه عبيداهللا بن معا   ) 1211 (- 131
  :قالت. عن ذكوان، عن عائشة رضي اهللا عنها

ومل يذكر الـشك  . مبثل حديث غندر.  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ألربع أو مخس مضني من ذي احلجة        
  .يترددون: من احلكم يف قوله
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حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيـه،       . دثنا وهيب ح. حدثنا ز . حدثنا حممد بن حامت   ) 1211 (- 132
فنسكت املناسـك   . فقدمت ومل تطف بالبيت حىت حاضت     . عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا أهلت بعمرة        

  :فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم، يوم النفر. وقد أهلت باحلج. كلها
  .فاعتمرت بعد احلج. لتنعيمفبعث ا مع عبدالرمحن إىل ا. فأبت" يسعك طوافك حلجك وعمرتك "

. حدثين إبراهيم بن نـافع    . حدثنا زيد بن احلباب   . وحدثين حسن بن علي احللواين    ) 1211 (- 133
. فتطهرت بعرفـة  . حدثين عبداهللا بن أيب جنيح عن جماهد، عن عائشة رضي اهللا عنها ؛ أا حاضت بسرف               

  :فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".ك بالصفا واملروة، عن حجك وعمرتكجيزئ عنك طواف "

حـدثنا  . حـدثنا قـرة   . حدثنا خالد بن احلـارث    . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1211 (-134
  :قالت. حدثتنا صفية بنت شيبة. عبداحلميد بن جبري بن شيبة
ن بـن أيب    أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر ؟ فأمر عبدالرمح       ! يا رسول اهللا    :  قالت عائشة رضي اهللا عنها    
فجعلت أرفع مخاري أحسره عـن      : قالت. فأردفين خلفه على مجل له    : قالت. بكر أن ينطلق ا إىل التنعيم     

مث أقبلنـا حـىت     . فأهللت بعمرة : وهل ترى من أحد ؟ قالت     : قلت له . فيضرب رجلي بعلة الراحلة   . عنقي
  .انتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باحلصبة

أخربه عمرو بن   . حدثنا سفيان عن عمرو   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1212 (- 135
أخربين عبدالرمحن ابن أيب بكر ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، فيعمرها مـن                   . أوس

  .التنعيم
حـدثنا  : ال قتيبة ق. مجيعا عن الليث بن سعد    . حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح      ) 1213 (- 136

  : عن جابر رضي اهللا عنه ؛ أنه قال: ليث عن أيب الزبري
حـىت إذا  . وأقبلت عائشة رضي اهللا عنها بعمرة.  أقبلنا مهلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبج مفرد 

سلم أن  فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و      . حىت إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا واملروة      . كنا بسرف عركت  
. وتطيبنـا بالطيـب   . فواقعنا النساء " احلل كله "حل ماذا ؟ قال     : قال فقلنا . حيل منا من مل يكن معه هدي      

مث أهللنا يوم التروية  مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليـه             . وليس بيننا وبني عرفة إال أربع ليال      . ولبسنا ثيابنا 
وقد حـل   . شاين قد حضت  : قالت" ما شأنك ؟  "فقال  . فوجدها تبكي . وسلم على عائشة رضي اهللا عنها     

إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات       "فقال  . والناس يذهبون إىل احلج اآلن    . ومل أطف بالبيت  . ومل أحلل . الناس
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مث . حىت إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا واملـروة . ففعلت ووقفت املواقف  " فاغتسلي مث أهلي باحلج   . آدم
إين أجد يف نفسي أين مل أطف بالبيت        ! يا رسول اهللا    : فقالت"  مجيعا قد حللت من حجك وعمرتك    : "قال

  :قال. حىت حججت
  .وذلك ليلة احلصبة" فأعمرها من التنعيم! فاذهب ا يا عبدالرمحن "
)   أخربنا حممد بن بكر   : وقال عبد . حدثنا: قال ابن حامت  (وحدثين حممد بن حامت وعبد بن محيد        ) 1213 (

  : خربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما يقولأ. أخربنا ابن جريج
فذكر مبثل حـديث الليـث إىل       . وهي تبكي .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على عائشة رضي اهللا عنها          

  .ومل يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. آخره
حدثين أيب عن مطر، عن     ) شاميعين ابن ه  (حدثنا معاذ   . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 1213 (- 137

أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا  أن عائشة رضي اهللا عنها، يف حجة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم، أهلـت       
  :قال: وزاد يف احلديث. وساق احلديث مبعىن حديث الليث. بعمرة

لها مع عبدالرمحن   فأرس. إذا هويت الشيء تابعها عليه    .  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال سهال        
فكانت عائشة إذا حجت صـنعت كمـا        : قال أبو الزبري  : قال مطر . بن أيب بكر فأهلت بعمرة، من التنعيم      

  .صنعت مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ح . حدثنا أبو الزبري عن جابر رضي اهللا عنـه        . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1213 (- 138

خرجنا مع : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر رضي اهللا عنه). ظ لهواللف(وحدثنا حيىي بن حيىي 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالـصفا       . معنا النساء والولدان  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني باحلج       

  :فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واملروة
فأتينا النساء، ولبسنا الثيـاب،     : قال" احلل كله "أي احلل ؟  قال      : ناقال قل " من مل يكن معه هدي فليحلل      "

فأمرنا رسول  . وكفانا الطواف األول بني الصفا واملروة     . فلما كان يوم التروية أهللنا باحلج     . ومسسنا الطيب 
  .كل سبعة منا يف بدنة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نشترك يف اإلبل والبقر

أخربين أبو الزبري، عن    . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . حممد بن حامت  وحدثين  ) 1214 (- 139
  :قال. جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما

  .فأهللنا من األبطح: قال.  أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا أحللنا، أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن
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ح وحدثنا عبـد بـن      . ن ابن جريج  حدثنا حيىي بن سعيد ع    . وحدثين حممد بن حامت   ) 1215 (- 140
  : قال. أخربنا ابن جريج. أخربنا حممد بن بكر. محيد

مل يطف النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وال          :  أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه يقول            
  .ولطوافه األ: زاد يف حديث حممد بن بكر. أصحابه بني الصفا واملروة، إال طوافا واحدا

: قـال . أخربين عطاء . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثين حممد بن حامت   ) 1216 (- 141
  :قال. مسعت جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما، يف ناس معي

فقدم النيب صـلى  : قال جابر: قال عطاء.  أهللنا، أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، باحلج خالصا وحده        
". حلوا وأصيبوا النـساء   "قال  : قال عطاء . فأمرنا أن حنل  . بعة مضت من ذي احلجة    اهللا عليه وسلم صبح را    

ملا مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس، أمرنا أن نفضي           : ولكن أحلهن هلم  فقلنا    . ومل يعزم عليهم  : قال عطاء 
قـال  )   بيده حيركهاكأين أنظر إىل قوله     (قال يقول جابر بيده     ! فنأيت عرفة تقطر مذاكرينا املين      . إىل نسائنا 

ولوال هديي حلللت   . قد علمتم أين أتقاكم هللا وأصدقكم وأبركم      : "فقال. فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فينا      
: قال عطاء . فحللنا ومسعنا وأطعنا  " فحلوا. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي        . كما حتلون 

فقال لـه   . مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال" لت ؟ مب أهل "فقال  . قال جابر  فقدم علي من سعايته      
فقال سراقة بن مالك بن . وأهدى له علي هديا: قال" فأهد وامكث حراما: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ألبد"ألعامنا هذا أم ألبد ؟ فقال ! يا رسول اهللا : جعشم
لك بن أيب سليمان عن عطاء، عن جابر بـن          حدثنا عبدامل . حدثي أيب . حدثا ابن منري  ) 1216 (- 142

  :قال. عبداهللا رضي اهللا عنهما
فكرب ذلـك   . فلما قدمنا مكة أمرنا أن حنل وجنعلها عمرة       .  أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج        

 شيء فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم. فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم     . وضاقت به صدورنا  . علينا
فأحللنا حـىت   : قال" فلوال اهلدي الذي معي، فعلت كما فعلتم      . أحلوا! أيها الناس   : "فقال! من قبل الناس    

  .حىت إذا كان يوم التروية،، وجعلنا مكة بظهر أهللنا باحلج. وفعلنا ما يفعل احلالل. وطئنا النساء
  : قال. افعحدثنا موسى بن ن. حدثنا أبو نعيم. وحدثنا ابن منري) 1216 (- 143

فدخلت علـى   . تصري حجتك اآلن مكية   : فقال الناس . قبل التروية بأربعة أيام   .  قدمت مكة متمتعا بعمرة   
حدثين جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنهم ؛ أنه حج مع            : فقال عطاء . عطاء بن أيب رباح فاستفتيته    

فقال رسـول اهللا صـلى اهللا   .  باحلج مفرداوقد أهلوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام ساق اهلدي معه  
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وأقيموا حالال حىت إذا كان     . وقصروا. فطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة    . أحلوا من إحرامكم  : "عليه وسلم 
  :كيف جعلها متعة وقد مسينا احلج ؟ قال: قالوا". واجعلوا اليت قدمتم ا متعة. يوم التروية فأهلوا باحلج

. ولكن ال حيل مين حـرام     .  فإين لوال أين سقت اهلدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به          .افعلوا ما آمركم به   "
  .ففعلوا" حىت يبلغ اهلدي حمله

حدثنا أبو هشام املغرية بن سلمة املخزومي       . وحدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي      ) 1216 (- 144
  :قال.  رضي اهللا عنهماعن أيب عوانة، عن أيب بشر، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بن عبداهللا

فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جنعلـها          .  قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني باحلج         

  .فلم يستطع أن جيعلها عمرة. وكان معه اهلدي: قال. وحنل. عمرة
حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفـر    : قال ابن املثىن  . ارحدثنا حممد بن املثنىن وابن بش     ) 1217 (- 145

  :مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة قال: قال. شعبة
على : فقال. فذكرت ذلك جلابر بن عبداهللا    : قال. وكان ابن الزبري ينهى عنها    .  كان ابن عباس يأمر باملتعة    

إن اهللا كان حيل لرسوله ما      : م عمر قال  فلما قا . متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . يدي دار احلديثُ  
. وأبتوا نكاح هذه النساء   . كما أمركم اهللا  . فأمتوا احلج والعمرة هللا   . وإن القرآن قد نزل منازله    . شاء مبا شاء  

  .فلن أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل، إال رمجته باحلجارة
وقـال يف  . دة، ـذا اإلسـناد    حدثنا قتا . حدثنا مهام . حدثنا عفان . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 1217 (

  .وأمت لعمرتكم. فإنه أمت حلجكم. فافصلوا حجكم من عمرتكم: احلديث
حدثنا محاد  : قال خلف . مجيعا عن محاد  . وحدثننا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة      ) 1216 (- 146

  :قال. مسعت جماهدا حيدث عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما: قال. بن زيد عن أيوب
فأمرنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . باحلج! لبيك  : دمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نقول          ق

  .وسلم أن جنعلها عمرة

        باب يف املتعة باحلج والعمرةباب يف املتعة باحلج والعمرةباب يف املتعة باحلج والعمرةباب يف املتعة باحلج والعمرة) ) ) ) 18 ( ( ( (
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: قال أبـو بكـر    . مجيعا عن حامت  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1218 (- 147
  : قال. اعيل املدين عن جعفر بن حممد، عن أبيهحدثنا حامت بن إمس

فأهوى . أنا حممد بن علي بن حسني     : فقلت. فسأل عن القوم حىت انتهى إيل     .  دخلنا على جابر بن عبداهللا    
. مث وضع كفه بني ثديي وأنا يومئذ غالم شـاب         . مث نزع زري األسفل   . بيده إىل رأسي فرتع زري األعلى     

فقام يف نساجة   . وحضر وقت الصالة  . وهو أعمى . فسألته. سل عما شئت  ! يا ابن أخي    . مرحبا بك : فقال
فصلى . ورداؤه إىل جنبه، على املشجب    . كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها        . ملتحفا ا 

  .فعقد تسعا. فقال بيده. أخربين عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت. بنا
مث أذن يف الناس يف العاشرة ؛ أن رسول         . هللا عليه وسلم مكث تسع سنني مل حيج       فقال إن رسول اهللا صلى ا     

كلهم يلتمس أن يأمت برسول اهللا صـلى اهللا عليـه           . فقدم املدينة بشر كثري   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاج     
.  بكـر  فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب      . حىت أتينا ذا احلليفة   . فخرجنا معه . ويعمل مثل عمله  . وسلم

" واستثفري بثوب وأحرمـي   . اغتسلي: "كيف أصنع ؟  قال    : فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
. حىت إذا استوت به ناقته على البيداء      . مث ركب القصواء  . فصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد        

ومن خلفه  . يساره مثل ذلك  وعن  . وعن ميينه مثل ذلك   . من راكب وماش  . نظرت إىل مد بصري بني يديه     
وما عمـل  . وهو يعرف تأويله. وعليه يرتل القرآن  . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا       . مثل ذلك 

إن احلمد والنعمـة    . لبيك ال شريك لك لبيك    . لبيك! لبيك اللهم   "فأهل بالتوحيد   . به من شيء عملنا به    
فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          .  يهلون به  وأهل الناس ذا الذي   ". وامللك ال شريك لك   . لك

. لسنا ننوى إال احلج   : قال جابر رضي اهللا عنه    . ولزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلبيته       . عليهم شيئا منه  
مث نفذ إىل مقام إبراهيم     . حىت إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا          . لسنا نعرف العمرة  

فجعل املقام بينه وبـني  ] 125اآلية / البقرة  / 2[} واختذوا من مقام إبراهيم مصلى    {: فقرأ. السالمعليه  
كان يقرأ يف الركعتني قل هـو  ): وال أعلمه ذكره إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم(فكان أيب يقول   . البيت

فلما دنا مـن    . ن الباب إىل الصفا   مث خرج م  . مث رجع إىل الركن فاستلمه    . اهللا أحد، وقل يا أيها الكافرون     
. فبدأ بالصفا" أبدأ مبا بدأ اهللا به   ] "158اآلية  / البقرة   / 2[} إن الصفا واملروة من شعائر اهللا     {: الصفا قرأ 
له . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       : "وقال. فوحد اهللا، وكربه  . حىت رأى البيت فاستقبل القبلة    . فرقي عليه 

        باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلمباب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلمباب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلمباب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 19 ( ( ( (
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وهزم األحـزاب   . ونصر عبده . أجنز وعده . ال إله إال اهللا وحده    . و على كل شيء قدير    امللك وله احلمد وه   
حىت إذا أنصبت قـدماه يف بطـن        . مث نزل إىل املروة   . قال مثل هذا ثالث مرات    . مث دعا بني ذلك   " وحده

 إذا  حـىت . ففعل على املروة كما فعل على الصفا      . حىت إذا أتى املروة   . حىت إذا صعدتا مشى   . الوادي سعى 
  : كان آخر طوافه على املروة فقال

فمن كان منكم ليس معه هـدي       . وجعلتها عمرة . لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي         "
ألعامنا هذا أم ألبد ؟ فشبك ! يا رسول اهللا : فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال". وليجعلها عمرة. فليحل

ال بـل   " مرتني" دخلت العمرة يف احلج   "وقال  . عه واحدة يف األخرى   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصاب      
. فوجد فاطمة رضي اهللا عنها ممـن حـل        . وقدم علي من اليمن ببدن النيب صلى اهللا عليه وسلم         " ألبد أبد 

فكـان علـي يقـول     : قال. إن أيب أمرين ذا: فقالت. فأنكر ذلك عليها. واكتحلت. ولبست ثيابا صبيغا  
مستفتيا لرسول اهللا   . للذي صنعت . ت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرشا على فاطمة          فذهب: بالعراق

ماذا قلت  . صدقت صدقت : "فقال. فأخربته أين أنكرت ذلك عليها    . صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكرت عنه      
: قال" حتلفإن معي اهلدي فال     : "قال. إين أهل مبا أهل به رسولك     ! اللهم  : قال قلت " حني فرضت احلج ؟   

فحـل  : قال. فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة                 
فلما كان يوم التروية توجهوا إىل      . إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي         . الناس كلهم وقصروا  

صلى به الظهر والعـصر واملغـرب والعـشاء    وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف    . فأهلوا باحلج . مىن
فسار رسول اهللا صلى اهللا . وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة  . مث مكث قليال حىت طلعت الشمس     . والفجر

فأجـاز  . كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية. عليه وسلم وال  تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام       
حىت إذا زاغـت    . فرتل ا . فوجد القبة قد ضربت له بنمرة     . أتى عرفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت        

إن دماؤكم وأمـوامل حـرام      : "فخطب الناس وقال  . فأيت بطن الوادي  . فرحلت له . الشمس أمر بالقصواء  
أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قـدمي         . يف بلدكم هذا    . يف شهركم هذا  . كحرمة يومكم هذا  . عليكم

كان مسترضعا يف . وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث  . هلية موضوعة ودماء اجلا . موضوع
فإنه موضوع  . ربا عباس بن عبداملطلب   . وأول ربا أضع ربانا   . وربا اجلاهلية موضوع  . بين سعد فقتلته هذيل   

 ولكم عليهن أن ال     .واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا   . فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا   . فاتقوا اهللا يف النساء   . كله
وهلن عليكم رزقهن وكـسون  . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح     . يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه   

فما أنـتم   . وأنتم تسألون عين  . كتاب اهللا . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به         . باملمعروف
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بعه السبابة، يرفعها إىل السماء وينكتـها       فقال بإص . نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت     : قالوا" قائلون ؟ 
. مث أقام فصلى العـصر    . مث أقام فصلى الظهر   .مث أذن   . ثالث مرات " اشهد! اشهد اللهم   ! اللهم  "إىل الناس   

  فجعل. حىت أتى املوقف. مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ومل يصل بينهما شيئا
  

. حـدثنا أيب  . حدثنا جعفر بن حممد   .  حدثنا أيب  .وحدثنا عمر بن حفص بن غياث     )  1218 (- 148
  :قال

وساق احلديث بنحو حديث حامت     .  أتيت جابر بن عبداهللا فسألته عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
فلما أجاز رسـول اهللا     . وكانت العرب يدفع م أبو سيارة على محار عري        : وزاد يف احلديث  . بن ا مساعيل  

فأجـاز  . ويكون مرتله مث.  املزدلفة باملشعر احلرام  مل تشك قريش أنه سيقتصر عليه         صلى اهللا عليه وسلم من    

  .ومل يعرض له حىت أتى عرفات فرتل
حدثين أيب عـن جـابر يف       . حدثنا أيب عن جعفر   . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 1218 (- 149

  : حديثه ذلك
. ووقفت ههنا. فاحنروا يف رحالكم  . ومىن كلها منحر  . حنرت ههنا " عليه وسلم قال      أن رسول اهللا صلى اهللا    

  ".ومجع كلها موقف . وعرفة كلها موقف  ووقفت ههنا
حدثنا سفيان عن جعفر بن حممد،      . أخربنا حيىي بن آدم   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1218 (- 150

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم مكة أتى احلجر            عن أبيه، عن جابر ين عبداهللا رضي اهللا عنهما ؛ أن          

  .فرمل ثالثا ومشى أربعا. مث مشى على ميينه. فاستلمه
أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عـن عائـشة             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1219 (- 151

  :قالت.  عنهارضي اهللا

        باب ما جاء أن عرفة كلها موقفباب ما جاء أن عرفة كلها موقفباب ما جاء أن عرفة كلها موقفباب ما جاء أن عرفة كلها موقف) ) ) ) 20 ( ( ( (

        مث أفيضوا من حيث أفاض الناسمث أفيضوا من حيث أفاض الناسمث أفيضوا من حيث أفاض الناسمث أفيضوا من حيث أفاض الناس: : : : باب يف الوقوف وقوله تعاىلباب يف الوقوف وقوله تعاىلباب يف الوقوف وقوله تعاىلباب يف الوقوف وقوله تعاىل) ) ) ) 21 ( ( ( (
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فلما . وكان سائر العرب يقفون بعرفة    . وكانوا يسمون احلمس  .  كان قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفة      
فـذلك  . مث يفيض منها  . جاء اإلسالم أمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يأيت عرفات فيقف ا               

  ].199 اآلية /البقرة /2[مث أفيضوا من حيث أفاض الناس : قوله عز وجل
  : قال. حدثنا هشام عن أبيه. حدثنا أبو أسامة. وحدثنا أبو كريب) 1219 (- 152

إال أن  . كانوا يطوفون عـراة   . واحلمس قريش وما ولدت   . إال احلمس .  كانت العرب تطوف بالبيت عراة    
وكان . املزدلفةوكانت احلمس ال خيرجون من      . فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء    . تعطيهم احلمس ثيابا  

احلمس هم الـذين    : فحدثين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       :  قال هشام . الناس كلهم يبلغون عرفات   
كـان  : قالـت ] . 199اآلية  / البقرة /2[} مث أفيضوا من حيث أفاض الناس     {: أنزل اهللا عز وجل فيهم    

ال نفيض إال من احلـرم  فلمـا         : يقولون. وكان احلمس يفيضون من املزدلفة    . الناس يفيضون من عرفات   
  .، رجعوا إىل عرفات}أفيضوا من حيث أفاض الناس{: نزلت
حدثنا : قال عمرو . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 1220 (- 153

  :مسع حممد بن جبري بن مطعم حيدث عن أبيه، جبري بن مطعم، قال. سفيان بن عيينة عن عمرو
. فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفـة           . فذهبت أطلبه يوم عرفة   .  بعريا يل   أضللت

  .فما شأنه ههنا ؟ وكانت قريش تعد من احلمس. واهللا إن هذا ملن احلمس: فقلت
أخربنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1221 (- 154

  :عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب موس قال
. نعـم   : فقلت" أحججت ؟ : "فقال يل .   قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء          

طف . فقد أحسنت : "قال. سلملبيك  بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه و        : قال قلت " مب أهللت ؟  : "فقال
ففلـت  . مث أتيت امرأة من بين قيس     . فطفت بالبيت وبالصفا واملروة   : قال" وأحل. بالبيت وبالصفا واملروة  

: فقال له رجل  . حىت كان يف خالفة عمر رضي اهللا عنه       . فكنت أفيت به الناس   : قال. مث أهللت باحلج  . رأسي
فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك         .  بعض فتياك  رويدك! ياعبداهللا بن قيس    : أو! يا أبا موسى  

فقدم : قال. فبه فائتموا. فإن أمري املؤمنني قادم عليكم. من كنا أفتيناه فتيا فليتئد! يا أيها الناس    : فقال. بعدك

        باب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمامباب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمامباب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمامباب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام) ) ) ) 22 ( ( ( (
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وإن . إن نأخذ بكتاب اهللا فإن كتاب اهللا يأمر بالتمـام         : فقال. فذكرت ذلك له  . عمر رضي اهللا عليه وسلم    
  .نأخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيل حىت بلغ اهلدي حمله

  .حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد، حنوه. وحدثناه عبيداهللا بن معاذ) 1221 (
س، حدثنا سفيان عن قي   ) يعين ابن مهدى  (حدثنا عبدالرمحن   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1221 (- 155

  : قال. عن طارق بن شهاب، عن أيب موس رضي اهللا عنه
أهللـت  : قال قلت " مب أهللت ؟  : "فقال. قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء          

فطف بالبيت وبالـصفا    : "قال. ال: قلت" هل سقت من هدي ؟    : "قال. بإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم     
فكنت . مث أتيت امرأة من قومي فمشطتين وغسلت رأسي       . بيت وبالصفا واملروة  فطفت بال " مث حل . واملروة

إنك ال تدري مـا  : فإين لقائم باملوسم إذ جاءين رجل فقال. أفيت الناس بذلك يف إمارة أيب بكر وإمارة عمر 
املـؤمنني  من كنا أفتيناه بشيء فليتئد  فهذا أمري         ! أيها الناس   : فقلت. أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك     

إن : ماهذا الذي أحدثت يف شأن النسك ؟ قـال ! يا أمري املؤمنني : فلما قدم قلت  . فبه فائتموا . قادم عليكم 
وإن نأخذ بسنة ] 196اآلية / البقرة[ /} وأمتوا احلج والعممرة هللا{: نأخذ بكتاب اهللا فإن اهللا عزوجل قال     

  . وسلم  مل حيل حىت حنر اهلدينبينا عليه الصالة والسالم، فإن النيب صلى اهللا عليه
أخربنا أبو  . أخربنا جعفر بن عون   : قاال. وحدثين إسحاق بن منصور وعبد بن محيد      ) 1221 (- 156

  : عميس عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب موس رضي اهللا عنه قال
فقال يل رسول   . الذي حج فيه  فوافقته يف العام    : قال.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين إىل اليمن         

لبيك إهالال كـإهالل    : قال قلت " كيف قلت حني أحرمت ؟      ! يا أبا موسى    : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
فانطلق فطف بالبيت وبني الصفا     : " قال. ال: فقلت" هل سقت هديا ؟     : " فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  عبة وسفيانمث ساق احلديث مبثل حديث ش" مث أحل . واملروة
حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1222 (- 157

فقال لـه  . عن احلكم، عن عمارة بن عمري، عن إبراهيم بن أيب موسى عن أيب موسى ؛ أنه كان يفيت باملتعة                 
. فـسأله . حىت لقيه بعد  . يف النسك بعد  فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمني        . رويدك ببعض فتياك  : رجل

  : فقال عمر
ولكن كرهت أن يظلـوا معرسـني ـن يف          .  قد علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد فعله، وأصحابه          

  .مث يروحون يف احلج تقطر رؤسهم. األراك
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حدثنا شعبة  . دثنا حممد بن جعفر   ح: قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1223 (- 158
  :قال عبداهللا ابن شقيق: قال. عن قتادة

لقد علمت أنا قد    : مث قال علي  . فقال عثمان لعلي كلمة   . وكان علي يأمر ا   .  كان عثمان ينهى عن املتعة    
  .ولكنا كنا خائفني. أجل: فقال . متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخربنا شعبة، ذا اإلسناد، مثله). يعين ابن احلارث(حدثنا خالد . احلارثيوحدثنيه بن حبيب ) 1223(
حدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثنىن وحممد بن بشار      ) 1223 (- 159

  :قال. عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن املسيب
ماتريـد  : فقال علي.  عن املتعة أو العمرةفكان عثمان ينهى.  اجتمع علي وعثمان رضي اهللا عنهما بعسفان  

إين ال أستطيع أن    : فقال. دعنا منك : إىل أمر فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تنهى عنه ؟  فقال عثمان              
  .فلما أن رأى علي ذلك، أهل ما مجيعا. أدعك
دثنا أبو معاوية  ح: قالوا. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          ) 1224 (- 160

  :عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال
  . كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن عيـاش         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1224 (- 161
  : بيه، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قالعن أ. العامري، عن إبراهيم التيمي

  .يعين املتعة يف احلج.  كانت لنا رخصة
حدثنا جرير عن فضيل، عن زبيد، عن إبراهيم التيمي، عـن           . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1224 (- 162

  :قال أبو ذر رضي اهللا عنه: قال. أبيه
  .يعين متعة النساء ومتعة احلج.  ال تصلح املتعتان إال لنا خاصة

أتيـت  : قـال . حدثنا جرير عن بيان، عن عبدالرمحن بن أيب الـشعثاء  . حدثنا قتيبة ) 1224 (- 163
  :فقلت. إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي

باب جواز باب جواز باب جواز باب جواز ) ) ) ) 23 ( ( ( (
        التمتعالتمتعالتمتعالتمتع
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: قـال قتيبـة  . لكن أبوك مل يكن ليهم بذلك : فقال إبراهيم النخعي  .  إين أهم أن أمجع العمرة واحلج، العام      
. فذكر له ذلـك   . عن أبيه ؛ أنه مر بأيب ذر رضي اهللا عنه بالربذة          حدثنا جريرعن بيان، عن إبراهيم التيمي،       

  .إمنا كانت لنا خاصة دونكم: فقال
حـدثنا  : قال سـعيد  . مجيعا عن الفزاري  . وحدثنا سعيد بن منصور وابن أيب عمر      ) 1225 (- 164

  : أخربنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال. مروان بن معاوية
يعين بيـوت   . وهذا يومئذ كافر بالعرش   . فعلناه: ضي اهللا عنه عن املتعة ؟ فقال       سألت سعد بن أيب وقاص ر     

  .مكة
وقال . حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد،        . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1225 (

  .يعين معاوية: يف روايته
. ح وحدثين حممد بن أيب خلف     . نحدثنا سفيا . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . وحدثين عمرو الناقد  ) 1225(

ويف حـديث   . مجيعا عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد، مثل حديثهما       . حدثنا شعبة . حدثنا روح بن عبادة   
  :سفيان

  . املتعة يف احلج
حدثنا اجلريري عن أيب العـالء،  . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم  . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1226 (- 165

  : ران ابن حصنيقال يل عم: عن مطرف، قال
واعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعمر          .  إين ألحدثك باحلديث، اليوم، ينفعك اهللا به بعد اليوم        

ارتأى كل امرئ، بعد،    . ومل ينه عنه حىت مضى لوجهه     . فلم ترتل آية تنسخ ذلك    . طائفة من أهله يف العشر    
  .ما شاء أن يرتئي

حدثنا سفيان عـن    . كالمها عن وكيع  . براهيم وحممد بن حامت   وحدثناه إسحاق بن إ   ) 1226 (- 166
  .يعين عمر. ارتأى رجل برأيه ما شاء: وقال ابن حامت يف روايته. اجلريري، يف هذا اإلسناد

. حدثنا شعبة عن محيد بن هالل، عن مطرف       . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 1226 (- 167
  :قال يل عمران بن حصني: قال

مث مل ينه   . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني حجة وعمرة          :  حديثا عسى اهللا أن ينفعك به       أحدثك
مث تركـت الكـي     . فتركت. وقد كان يسلم علي حىت اكتويت     . ومل يرتل فيه قرآن حيرمه    . عنه حىت مات  

  .فعاد
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شعبة عن محيـد بـن      حدثنا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1226 (
  .مبثل حديث معاذ. قال يل عمران بن حصيني: مسعت مطرفا قال: قال. هالل
حدثنا حممد بن جعفر عن شـعبة،       : قال ابن املثىن  . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1226 (- 168

  :عن قتادة، عن مطرف، قال
لعل اهللا أن ينفعك .  حمدثك بأحاديثإين كنت: فقال.   بعث إيل عمران بن حصني يف مرضه الذي تويف فيه

واعلم أن نيب اهللا صلى     . إلنه قد سلم علي   : وإن مت فحدث ا إن شئت     . فإن عشت فاكتم عين   . ا بعدي 
مث مل يرتل فيها كتاب اهللا، ومل ينه عنها نيب اهللا صـلى اهللا عليـه                . اهللا عليه وسلم قد مجع بني حج وعمرة       

  .قال رجل فيها برأيه ما شاء. وسلم
حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن      . حدثنا عيسى بن يونس   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1226 (- 169

  :قال. قتادة، عن مطرف بن عبداهللا ابن الشخري، عن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه
 ومل ينـهنا عنـهما    . مث مل يرتل فيها كتاب    .  أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني حج وعمرة           

  .قال فيها رجل برأيه ما شاء. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا قتادة عن مطرف، عن     . حدثنا مهام . حدثين عبدالصمد . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1226 (- 170

  :قال. عمران بن حصني رضي اهللا عنه
  .ا شاءقال رجل برأيه م. ومل يرتل فيه القرآن.  متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا إمساعيل بن مسلم   . حدثنا عبيداهللا بن عبدايد   . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1226 (- 171
حدثين حممد بن واسع عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري، عن عمران بن حصني رضـي اهللا عنـه، ـذا                     

  .متتع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومتتعنا معه: قال. احلديث
حدثنا بـشر بـن   : قاال. نا حامد بن عمر البكراوي وحممد بن أيب بكر املقدمي         حدث) 1226 (- 172
نزلت آية املتعة يف كتـاب اهللا       : قال عمران بن حصني   : قال. حدثنا عمران بن مسلم عن أيب رجاء      . املفضل

 ومل ينـه    .مث مل ترتل آية تنسخ آية متعة احلج       . وأمرنا ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ). يعين متعة احلج  (
  قال رجل برأيه، بعد، ما شاء. عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مات

حدثنا أبو رجـاء    . حدثنا حيىي بن سعيد عن عمران القصري      . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 1226 (- 173
  .مرنا اوأ: ومل يقل. وفعلناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غري أنه قال. عن عمران بن حصني، مبثله
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حدثين عقيل بن خالد    . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1227 (- 174
  : ا قالعن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا ؛ أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهم
فساق معه اهلدي من ذي     . وأهدى.  متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج            

ومتتع الناس مع رسول اهللا صلى      . مث أهل باحلج  . وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأهل بالعمرة        . احلليفة
فلمـا قـدم   . ومنهم من مل يهد. دى فساق اهلديفكان من اللناس من أه. اهللا عليه وسلم بالعمرة إىل احلج 

من كان منكم أهدى، فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقـضي              : "رسول اهللا عليه وسلم مكة قال للناس      
. مث ليهل باحلج وليهـد    . ومن مل يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل          . حجه

وطاف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        "  يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله       فمن مل جيد هديا، فليصم ثالثة أيام      
مث . ومشى أربعة أطواف  . مث خب ثالثة أطواف من السبع     . فاستلم الركن أول شيء   . وسلم حني قدم مكة   

فأتى الصفا فطاف بالصفا واملـروة      . مث سلم فانصرف  . ركع، حني قضى طوافه بالبيت عند املقام، ركعتني       
فطاف بالبيت . مث مل حيلل من شيء حرم منه حىت قضى حجه، وحنر هديه يوم النحر، وأفاض              . سبعة أطواف 

وفعل، مثل مافعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أهدى وساق اهلدي             . مث حل من كل شيء حرم منه      
  .من الناس
اب، حدثين عقيل عن ابن شه    . حدثين أيب عن جدي   . وحدثنيه عبدامللك بن شعيب   ) 1228 (- 175

عن عروة بن الزبري ؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                     
مبثل الذي أخربين سامل بن عبداهللا عن عبداهللا رضي اهللا عنه، عن  . ومتتع الناس معه  . يف متتعه باحلج إىل العمرة    

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بـن عمـر ؛ أن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1229 (- 176

  : حفصة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

باب وجوب الدم على املتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا باب وجوب الدم على املتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا باب وجوب الدم على املتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا باب وجوب الدم على املتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا ) ) ) ) 24 ( ( ( (
        رجع إىل أهلهرجع إىل أهلهرجع إىل أهلهرجع إىل أهله

        قارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلج املفردقارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلج املفردقارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلج املفردقارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلج املفردباب بيان أن الباب بيان أن الباب بيان أن الباب بيان أن ال) ) ) ) 25 ( ( ( (
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. وقلدت هـديي  . رأسإىن لبدت   : "ما شأن الناس حلوا ومل حتلل أنت من عمرتك ؟ قال          !  يا رسول اهللا      
  ".فال أحل حىت أحنر

حدثنا خالد بن خملد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضـي               . وحدثناه ابن منري  ) 1229(
  .مالك مل حتل ؟ بنحوه ! يا رسول اهللا : قلت: اهللا عنهم قالت

ين نافع عن ابـن     أخرب: قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1229 (- 177
ما شأن الناس حلوا ومل حتل مـن        : قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم     : عمر، عن حفصة رضي اهللا عنهم قالت      

  :عمرتك ؟ قال
  ".إىن قلدت هديي، ولبدت رأسي، فال أحل حىت أحل من احلج  "

 عن ابن عمر    حدثنا عبيداهللا عن نافع،   . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1229 (-178
  ".فال أحل حىت أحنر"مبثل حديث مالك ! يا رسول اهللا : ؛ أن حفصة رضي اهللا عنها قالت

حدثنا هشام بن سليمان املخزومي وعبدايد عن ابن جريج،         . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1229 (- 179
لم أمر أزواجـه أن     قال  حدثتين حفصة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وس            . عن نافع، عن ابن عمر    
  :ما مينعك أن حتل ؟ قال: فقلت: قالت حفصة. حيللن عام حجة الوداع

  ".إين لبدت رأسي، وقلدت هديي، فال أحل حىت أحنر هديي "
 خـرج يف    قرأت على مالك عن نافع رضي اهللا عنـهما        : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1230 (- 180

  :وقال. الفتنة معتمرا
وسـار  . فخرج فأهل بعمرة  .  إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

أشهدكم أين قد أوجبت احلج مـع       . ما أمرمها إال واحد   : حىت إذا ظهر على البيداء التفت إىل أصحابه فقال        
ورأى أنه جمزئ   . مل يزد عليه  . وبني الصفا واملروة، سبعا      .فخرج حىت إذا جاء البيت طاف به سبعا       . العمرة

  .وأهدى. عنه
حدثين نـافع ؛ أن     . عن عبيداهللا )  وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1230 (- 181

  :قاال. عبداهللا بن عبداهللا، وسامل ابن عبداهللا كلَّما عبداهللا حني نزل احلجاج لقتال ابن الزبري

        باب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القرانباب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القرانباب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القرانباب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القران) ) ) ) 26 ( ( ( (
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فإن حيل بيين   : قال. فإنا خنشى أن يكون بني الناس قتال حيال بينك وبني البيت          . ك أن ال حتج العام     ال يضر 
. حني حالت كفار قريش بينه وبني البيـت       . وبينه فعلت كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه           

إن خلّي سبيلي قـضيت     : المث ق . فانطلق حىت أتى ذا احلليفة فلىب بالعمرة      . أشهدكم أين قد أوجبت عمرة    
لقد كان لكم   : مث تال . وإن حيل بيين وبينه فعلت كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه              . عمريت

ما أمرمها  : مث سار حىت إذا كان بظهر البيداء قال       ] 21اآلية  / األحزاب   / 33[يف رسول اهللا أسوة حسنة      
فانطلق . أشهدكم أين قد أوجبت حجة مع عمرة      . يين وبني احلج  إن حيل بيين وبني العمرة حيل ب      . إال واحد 

مث مل حيل منهما حىت حـل       . مث طاف هلما طوافا واحدا بالبيت وبني الصفا واملروة        . حىت ابتاع بقديد هديا   
  .منهما حىت حل منهما حبجة، يوم النحر

 ابن عمر احلج حـني نـزل        أراد: قال. حدثنا عيد اهللا عن نافع    . حدثنا أيب . وحدثناه ابن منري  ) 1230(
من مجع ين احلج   : وكان يقول : وقال يف آخر احلديث   . واقتص احلديث مثل هذه القصة    . احلجاج بابن الزبري  

  .ومل حيل حىت حيل منهما مجيعا. والعمرة كفاه طواف واحد
حدثنا ليث عـن    )  واللفظ له (ح وحدثنا قتية    . أخربنا الليث . وحدثنا حممد بن رمح   ) 1230 (- 182

  :فقيل له. نافع ؛ أن ابن عمر أراد احلج عام نزل احلجاج بابن الزيري
أصنع . لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة       : فقال. وإنا خناف أن يصدوك   .  إن الناس كائن بينهم قتال    

مث خرج حىت إذا كان بظاهر . إين أشهدكم أين قد أوجبت عمرة . كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
أين قد أوجبت حجا مـع      )  أشهدكم: قال ابن رمح  (اشهدوا  . ما شأن احلج والعمرة إال واحد     : داء قال البي

. فطاف اليت وبالصفا واملروة   . حىت قدم مكة  . مث انطلق يهل ما مجيعا    . وأهدي هديا اشتراه بقديد   . عمريت
حىت كان يوم النحر فنحر     . ومل حيلل من شيء حرم منه     . ومل يقصر . ومل حيلق . ومل ينحر . ومل يزد على ذلك   

  .ورأى أن، قد قضى طواف احلج والعمرة بطوافه األول. وحلق
  .كذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عمر

. ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. حدثنا أبو الربيع الزهراين وأبو كامل     ) 1230 (- 183
ومل يذكر النيب صـلى اهللا عليـه        . نافع، عن ابن عمر، ذه القصة     كالمها عن أيوب، عن     . حدثين إمساعيل 

إذن أفعل كما فعل رسول اهللا صـلى اهللا    : قال. يصدوك عن البيت  : حني قيل له  . وسلم إال يف أول احلديث    
  .كما ذكره الليث. هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكر يف آخر احلديث. عليه وسلم
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. حدثنا عباد بن عبـاد املهلـيب  : قاال. حدثنا حيىي بن أيوب وعبداهللا بن عون اهلاليل       ) 1231 (- 184
  :قال)  يف رواية حيىي(حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عن ابن عمر 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه       )ويف رواية ابن عون   . ( أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج مفردا         
  .وسلم أهل باحلج مفردا

حدثنا محيد عن بكر، عن أنس رضـي اهللا         . حدثنا هشيم . وحدثنا سريج بن يونس   ) 1232 (- 185
  :قال. عنه

  . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب باحلج والعمرة مجيعا
: نسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس      فلقيت أ . لىب باحلج وحده  : فقال. فحدثت بذلك ابن عمر   : قال بكر 

  ".لبيك عمرة وحجا"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ! ما تعدوننا إال صبيانا 
حدثنا حبيـب بـن     )  يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 1232 (- 186

بني . أى النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع بينهما       حدثنا أنس رضي اهللا عنه ؛ أنه ر       . الشهيد عن بكر بن عبداهللا    
  :قال. احلج والعمرة

  !كأمنا كنا صبيانا: فقال. فرجعت إىل أنس فأخربته ما قال ابن عمر. أهللنا باحلج: فقال.  فسألت ابن عمر
  :قال. أخربنا عبثر عن إمساعيل بن أيب خالد، عن وبرة. حدثنا حيىي بن حيىي) 1233 (- 187

: فقـال . أيصلح يل أن أطوف بالبيت قبل أن آيت املوقـف   : فجاءه رجل فقال  .  كنت جالسا عند ابن عمر    
فقد حج رسـول اهللا     : فقال ابن عمر  . ال تطف بالبيت حىت تأيت املوقف     : فإن ابن عباس يقول   : فقال. نعم

فبقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أحـق أن           . البيت قبل أن يأيت املوقف    صلى اهللا عليه وسلم فطاف ب     
  تأخذ، أو بقول ابن عباس، إن كنت صادقا ؟

  :قال. حدثنا جرير عن بيان، عن وبرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 1233 (- 188
إين :  قـال  وما مينعك ؟  : أطوف بالبيت وقد أحرمت باحلج ؟ فقال      :  سأل رجل ابن عمر رضي اهللا عنهما      

مل تفتنه الدنيا ؟    )  أو أيكم (وأينا  : فقال. رأيناه قد فتنته الدنيا   . رأيت ابن فالن يكرهه وأنت أحب إلينا منه       

        إلفراد والقران باحلج والعمرةإلفراد والقران باحلج والعمرةإلفراد والقران باحلج والعمرةإلفراد والقران باحلج والعمرةباب يف اباب يف اباب يف اباب يف ا) ) ) ) 27 ( ( ( (

        باب ما يلزم من أحرم باحلج، مث قدم مكة، من الطواف والسعيباب ما يلزم من أحرم باحلج، مث قدم مكة، من الطواف والسعيباب ما يلزم من أحرم باحلج، مث قدم مكة، من الطواف والسعيباب ما يلزم من أحرم باحلج، مث قدم مكة، من الطواف والسعي) ) ) ) 28 ( ( ( (
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فسنة . وسعى بني الصفا واملروة   . وطاف بالبيت . رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحرم باحلج        : مث قال 
  .بع، من سنة فالن، إن كنت صادقااهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أحق أن تت

  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. حدثين زهري بن حرب) 1234 (- 189
قدم : أيأيت امرأته ؟ فقال   . فطاف بالبيت ومل يطف بني الصفا واملروة      .  سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة      

. وبني الصفا واملروة، سبعا. خلف املقام ركعتنيوصلى . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا 
  .وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة

أخربنـا  . ح وحدثنا عبد بن محيـد     . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع الزهراين عن محاد بن زيد          ) 1234(
 النيب صلى   مجيعا عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن           . أخربنا ابن جريج  . حممد بن بكر  

  .اهللا عليه وسلم حنو حديث ابن عيينة
)  وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1235 (- 190

  :عن حممد بن عبدالرمحن ؛ أن رجال من أهل العراق قال له
: فقل له . ال حيل : فإذا طاف بالبيت أحيل أم ال ؟ فإن قال لك         .  سل يل عروة بن الزبري عن رجل يهل باحلج        

. فإن رجال كان يقول ذلك    : قلت. ال حيل من أهل باحلج إال باحلج      : قال فسألته فقال  . إن رجال يقول ذلك   
 رجال كان خيرب أن رسول اهللا صلى        فإن: فقل له : فقال. فتصداين الرجل فسألين فحدثته   . بئس ما قال  : قال

من : فقال. فجئته فذكرت له ذلك   : قال. وما شأن أمساء والزبري قد فعال ذلك      . اهللا عليه وسلم قد فعل ذلك     
فإنه قـد   : قال. ال أدري : قلت. فما باله ال يأتيين بنفسه يسألين ؟ أظنه عراقيا        : قال. ال أدري : هذا ؟ فقلت  

 صلى اهللا عليه وسلم فأخربتين عائشة رضي اهللا عنها ؛ أن أول شيء بدأ     قد حج رسول اهللا صلى اهللا     . كذب
مث مل  . مث حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت          . مث طاف بالبيت  . به حني قدم مكة أنه توضأ     

 مث. مث مل يكن غـريه   . مث حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت         . مث عمر، مثل ذلك   . يكن غريه 
مث مل . فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. مث حججت مع أيب، الزبري بن العوام. معاوية وعبداهللا بن عمر 

مث آخر من رأيت فعل ذلـك ابـن   . مث مل يكن غريه. مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك  . يكن غريه 
أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء وهذا ابن عمر عندهم أفال يسألونه ؟ وال       . مث مل ينقضها بعمرة   . عمر

        باب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على اإلحرام وترك التحللباب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على اإلحرام وترك التحللباب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على اإلحرام وترك التحللباب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على اإلحرام وترك التحلل) ) ) ) 29 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-633 

وقد رأيت أمي وخاليت حني تقدمان ال تبدآن        . مث ال حيلون  . حني يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت      
وقد أخربتين أمي أا أقبلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن          . مث ال حتالن  . بشيء أول من البيت تطوفان به     

  .وقد كذب فيما ذكر من ذلك. فلما مسحوا الركن حلوا. بعمرة قط
ح وحدثين زهري   . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1236 (- 191

حدثين منصور بن عبدالرمحن عن أمه صفية       . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   ) واللفظ له (بن حرب   
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . خرجنا حمرمني : لتقا. بنت شيبة، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما         

  :وسلم
: فلم يكن معي هدي فحللـت     " ومن مل يكن معه هدي، فليحلل     . من كان معه هدي، فليقم على إحرامه       "

  .وكان مع الزبري هدي فلم حيلل
  أختشى أن أثب عليك ؟: فقلت. قومي عين: فقال. فلبست ثيايب مث خرجت فجلست إىل الزبري: قالت
. حدثنا أبو هشام املغرية بن سلمة املخزومـي       . وحدثين عباس بن عبدالعظيم العنربي    ) 1236 (- 192

  :قالت. حدثنا منصور ابن عبدالرمحن عن أمه، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما. حدثنا وهيب
: فقال: ري أنه قال  غ. مث ذكر مبثل حديث ابن جريج     .  قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني باحلج         

  .أختشى أن أثب عليك ؟: فقلت. استرخي عين. استرخي عين
أخـربين  . حدثنا ابن وهب  : قاال. وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 1237 (-193

  عمروعن أيب األسود ؛ أن عبداهللا موىل أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما حدثه ؛
وحنن، . لقد نزلنا معه ههنا   . صلى اهللا على رسوله وسلم    : ت باحلجون تقول   أنه كان يسمع أمساء ،كلما مر     

فلمـا  . فاعتمرت أنا وأخيت عائشة والزبري وفالن وفالن. قليل أزوادنا . قليل ظهرنا . يومئذ، خفاف احلقائب  

  .بداهللاع: ومل يسم. أن موىل أمساء: قال هارون يف روايته. مث أهللنا من العشي باحلج. مسحنا البيت أحللنا
  :قال. حدثنا شعبة عن مسلم القري. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا حممد بن حامت) 1238 (- 194

        باب يف متعة احلجباب يف متعة احلجباب يف متعة احلجباب يف متعة احلج) ) ) ) 30 ( ( ( (
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هـذه  : فقال. وكان ابن الزبري ينهى عنها.  سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما عن متعة احلج ؟ فرخص فيها           
فـدخلنا  : قال. فادخلوا عليها فاسألوها  . م رخض فيها  أم الزبري حتدث ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل          

  .قد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها: فقالت. فإذا امرأة ضخمة عمياء. عليها
يعين ابن  (حدثنا حممد   . ح وحدثناه ابن بشار   . حدثنا عبدالرمحن . وحدثناه ابن املثىن  ) 1238 (- 195
وأمـا ابـن    . متعة احلج : ومل يقل . ما عبدالرمحن ففي حديثه املتعة    فأ. مجيعا عن شعبة، ذا اإلسناد    )  جعفر

  :جعفر فقال
  .ال أدري متعة احلج أو متعة النساء: قال مسلم:  قال شعبة
مسـع ابـن    . حدثنا مسلم القري  . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1239 (- 196

  :عباس رضي اهللا عنهما يقول
فلم حيل النيب صلى اهللا عليه وسـلم وال  مـن            . وأهل أصحابه حبج  . هللا عليه وسلم بعمرة    أهل النيب صلى ا   

  .فكان طلحة بن عبيداهللا فيمن ساق اهلدي فلم حيل. وحل بقيتهم. ساق اهلدي من أصحابه
. حدثنا شعبة، ذا اإلسـناد )  يعين ابن جعفر (حدثنا حممد   . وحدثناه حممد بن بشار   ) 1239 (- 197

  :الغري أنه ق

  .فأحال. ورجل آخر.  وكان ممن مل يكن معه اهلدي طلحة بن عبيداهللا
حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه،      . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 1240 (- 198

  :قال. عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
إذا برأ  : ويقولون. وجيعلون احملرم صفر  .  من أفجر الفجور يف األرض      كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج      

فقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه صبيحة        . حلت العمرة ملن اعتمر   . وانسلخ صفر . وعفا األثر . الدبر
ل أي احلل ؟ قا   ! يا رسول اهللا    : فقالوا. فتعاظم ذلك عندهم  . مهلني باحلج فأمرهم أن جيعلوها عمرة     . رابعة

  ".احلل كله" 
حدثنا شعبة عن أيوب، عن أيب العاليـة        . حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1240 (- 199

  :الرباء ؛ أنه مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول

        باب جواز العمرة يف أشهر احلجباب جواز العمرة يف أشهر احلجباب جواز العمرة يف أشهر احلجباب جواز العمرة يف أشهر احلج) ) ) ) 31 ( ( ( (
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وقال، ملـا   . فصلى الصبح . فقدم ألربع مضني من ذي احلجة     .  أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج       
  ". أن جيعلها عمرة، فليجعلها عمرةمن شاء"صلى الصبح 

حدثنا أبـو   . ح وحدثنا أبو داود املباركي    . حدثنا روح . وحدثناه إبراهيم بن دينار   ) 1240 (- 200
أما روح وحيـىي  . كلهم عن شعبة، يف هذا اإلسناد    . حدثنا حيىي بن كثري   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . شهاب

  :بن كثري فقاال كما قال نصر
خرجنا مع رسول اهللا صـلى اهللا       : وأما أبو شهاب ففي روايته    .  صلى اهللا عليه وسلم باحلج      أهل رسول اهللا  

  .خال اجلهضمي فإنه مل يقله. فصلى الصبح بالبطحاء: ويف حديثهم مجيعا. عليه وسلم ل باحلج
أخربنا . حدثنا وهيب . حدثنا حممد بن الفضل السدوسي    . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1240 (- 201

  :قال. وب عن أيب العالية الرباء  عن ابن عباس رضي اهللا عنهماأي
فأمرهم أن جيعلوهـا    . وهم يلبون باحلج  .  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ألربع خلون من العشر          

  .عمرة
أخربنا معمر عن أيوب، عن أيب العالية، عن . أخربنا عبدالرزاق. وحدثنا عبد بن محيد) 1240 (- 202
  :قال. اس رضي اهللا عنهماابن عب

وأمر أصحابه  . وقدم ألربع مضني من ذي احلجة     .  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح بذي طوى         
  .إال من كان معه اهلدي. أن حيولوا إحرامهم بعمرة

ح . حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1241 (- 203
حدثنا شعبة عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس رضي          . حدثنا أيب )  واللفظ له (يداهللا بن معاذ    وحدثنا عب 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. اهللا عنهما

فإن العمرة قد دخلت يف احلج إىل يوم    . فمن مل يكن عنده اهلدي فليحل احلل كله       . هذه عمرة استمتعنا ا    "
  ".القيامة
  :قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر: حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار قاال) 1242 (- 204

  .فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك ؟ فأمرين ا. متتعت فنهاين ناس عن ذلك:  مسعت أبا مجرة الضبعي قال
أتيت ابـن   ف: قال. عمرة متقبلة وحج مربور   : فأتاين آت يف منامي فقال    . مث انطلقت إىل البيت فنمت    : قال

  .سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم! اهللا أكرب ! اهللا أكرب : فقال. عباس فأخربته بالذي رأيت
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حدثنا ابن  : قال ابن املثىن  . مجيعا عن ابن أيب عدي    . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1243 (- 205
  :قال. ادة، عن أيب حسان عن ابن عباس رضي اهللا عنهماأيب عدي عن شعبة، عن قت

. مث دعا بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين       .  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر بذي احلليفة         
  .فلما استوت به على البيداء، أهل باحلج. مث ركب راحلته. وقلدها نعلني. وسلت الدم

حدثين أيب عن قتادة، يف هذا اإلسـناد، مبعـىن          . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1243 (
  : غري أنه قال. حديث شعبة

  .صلى ا الظهر: ومل يقل.  إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى ذا احلليفة
حدثنا : قال. حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1244 (- 206

  :قال. عبة عن قتادةش
ما هذا الفتيا اليت قـد تـشغفت أو         : قال رجل من بين اهلجيم البن عباس      :  مسعت أبا حسان األعرج قال    

  .وإن رغمتم. سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم: تشغبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال
حدثنا مهام بن حيىي عـن      . اقحدثنا أمحد بن إسح   . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 1244 (- 207

. إن هذا األمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حـل           : قيل البن عباس  : قال. قتادة، عن أيب حسان   
  .وإن رغمتم. سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم: فقال. الطواف عمرة

. ين عطاء أخرب. أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1245 (- 208
  :كان ابن عباس يقول: قال

: من قول اهللا تعـاىل    : من أين يقول ذلك قال    : قلت لعطاء .  ال يطوف بالبيت حاج وال  غري حاج إال حل         
كان ابن عباس : فقال. فإن ذلك بعد املعرف: قلت: قال] 33/ احلج  / 22[} مث حملها إىل البيت العتيق {

حني أمرهم أن حيلوا يف     . ذ ذلك من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم        وكان يأخ . هو بعد املعرف وقبله   : يقول
  .حجة الوداع

        باب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرامباب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرامباب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرامباب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرام) ) ) ) 32 ( ( ( (
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: قـال . حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري، عن طاوس         . حدثنا عمرو الناقد  ) 1246 (- 209
  قال يل معاوية: قال ابن عباس

ال أعلـم هـذا     : يه وسلم عند املروة مبشقص فقلت له      أعلمت أين قصرت من رأس رسول اهللا صلى اهللا عل         
  .إالحجة عليك

حدثين احلسن بن مسلم . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج. وحدثين حممد بن حامت  ) 1246 (- 210
  : عن طاوس، عن ابن عباس ؛ أن معاوية بن أيب سفيان أخربه قال

وهـو  . أو رأيته يقصر عنه مبشقص    . املروةوهو على   .  قصرت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبشقص        
  ].على املروة
حدثنا داود عن   . حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى   . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1247 (- 211

  :أيب نضرة، عن أيب سعيد  قال
إال . عمرةفلما قدمنا مكة أمرنا أن جنعلها .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصرخ باحلج صراخا  

  .فلما كان يوم التروية، ورحنا إىل مىن، أهللنا باحلج. من ساق اهلدي
حدثنا وهيب بن خالد عن داود،      . حدثنا معلى بن أسد   . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 1248 (- 212

  :قاال. وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما. عن أيب نضرة، عن جابر
  . وحنن نصرخ باحلج صراخا قدمنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قال. حدثنا عبدالواحد عن عاصم، عن أيب نضرة. حدثين حامد بن عمر البكراوي) 1249(
: فقـال جـابر  . إن ابن عباس وابن الزبري اختلفا يف املتعـتني      : فأتاه آت فقال  .  كنت عند جابر بن عبداهللا    

  .فلم نعد هلما. عمرمث انا عنهما . فعلمنامها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سليم بن حيان عن مروان األصـفر        . حدثنا ابن مهدي  . حدثين حممد بن حامت   ) 1250 (- 213

  فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، عن أنس رضي اهللا عنه ؛ أن عليا قدم من اليمن) األصغر(

        باب التقصري يف العمرةباب التقصري يف العمرةباب التقصري يف العمرةباب التقصري يف العمرة) ) ) ) 33 ( ( ( (

باب إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم باب إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم باب إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم باب إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ) ) 34 ( ( ( (
        وهديهوهديهوهديهوهديه
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  ".لوال أن معي اهلدي، ألحللت " قال . أهللت بإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال" مب أهللت  " 
: قاال. حدثنا ز . ح وحدثين عبداهللا بن هاشم    . حدثنا عبدالصمد . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1250(

  ".حلللت " غري أن يف رواية ز . حدثنا سليم بن حيان، ذا اإلسناد، مثله
أخربنا هشيم عن حيىي بن أيب إسحاق وعبدالعزيز بن صـهيب           . حيىي بن حيىي  حدثنا  ) 1251 (- 214

  : ومحيد ؛ أم مسعوا أنسا رضي اهللا عنه قال
  ".لبيك عمرة وحجا . لبيك عمرة وحجا"  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل ما مجيعا 

 حيىي بن أيب إسحاق ومحيـد       أخربنا إمساعيل بن إبراهيم عن    . وحدثنيه علي بن حجر   ) 1251 (- 215
  :قال حيىي. الطويل

: قال أنـس  .محيد  . وقال" لبيك عمرة وحجا    "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        :  مسعت أنسا يقول  
  ".لبيك عمرة وحج " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قـال  . عا عن ابن عيينة   مجي. وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهري بن حرب        ) 1252 (- 216
مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنـه       : قال. حدثين الزهري عن حنظلة األسلمي    . حدثنا سفيان بن عيينة   : سعيد

  حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ليهلن ابن مرمي بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما ! والذي نفسي بيده " 
  قال. حدثنا ليث عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله. عيدوحدثناه قتيبة بن س) 1252 (
  !".والذي نفسى حممد بيده " 
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن حنظلة بن علي         . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 1252(

  :األسلمي ؛ أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

  .مبثل حديثهما!" سي بيدهوالذي نف" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  حدثنا قتادة ؛ أن أنسا رضي اهللا عنه أخربه؛. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 1253 (- 217

        باب بيان عدد عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزمانباب بيان عدد عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزمانباب بيان عدد عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزمانباب بيان عدد عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزمان) ) ) ) 35 ( ( ( (
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 مـن  عمـرة : كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجته.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر أربع عمر 
وعمرة من جعرانـة    . وعمرة من العام املقبل، يف ذي القعدة      . احلديبية، أو من زمن احلديبية، يف ذي القعدة       

  .وعمرة مع حجته. حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة
كـم  : سألت أنسا : قال. حدثنا قتادة . حدثنا مهام . حدثين عبدالصمد . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1253 (

  :اهللا عليه وسلم ؟ قالحج رسول اهللا صلى 
  .مث ذكر مبثل حديث هداب. واعتمر أربع عمر.  حجة واحدة

. أخربنا زهري عـن أيب إسـحاق  . حدثنا احلسن بن موسى  . وحدثين زهري بن حرب   ) 1254 (- 218
وحدثين : قال. سبع عشرة : كم غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال          : سألت زيد بن أرقم   : قال

  قم ؛زيد بن أر
. حجة الـوداع  . وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا تسع عشرة         

  .ومبكة أخرى : قال أبو إسحاق
: قـال . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر الربساين    . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1255 (- 219

  :لأخربين عروة بن الزبري قا: مسعت عطاء خيرب قال
يـا أبـا   : قال فقلـت . وإنا لنسمع ضرا بالسواك تسنت.  كنت أنا وابن عمر مستندين إىل حجرة عائشة   

أال تسمعني  ! أي أمتاه   : فقلت لعائشة . نعم: أعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رجب ؟ قال         ! عبدالرمحن  
: فقالت. اهللا عليه وسلم يف رجب    ما يقول أبو عبدالرمحن ؟ قالت وما يقول ؟ قلت يقول  اعتمر النيب صلى                

  .وما اعتمر من عمرة إال وإنه ملعه. ما اعتمر يف رجب! لعمري . يغفر اهللا أليب عبدالرمحن
  .سكت. ال، وال نعم: فما قال. وابن عمر يسمع: قال

دخلت، أنا  : قال. أخربنا جرير عن منصور، عن جماهد     . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1255 (- 220
والنـاس يـصلون الـضحى يف       . فإذا عبداهللا بن عمر جالس إىل حجرة عائشة       . لزبري، املسجد وعروة بن ا  

كم اعتمر رسول اهللا صـلى  ! يا أبا عبدالرمحن : فقال له عروة. بدعة: فسألناه عن صالم ؟ فقال . املسجد
  :اهللا عليه وسلم ؟ فقال

: فقال عروة .  استنان عائشة يف احلجرة    ومسعنا. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه    . إحداهن يف رجب  .  أربع عمر 
اعتمر النيب صـلى  : وما يقول ؟ قال يقول: أال تسمعني، يا أم املؤمنني  إىل ما يقول أبو عبدالرمحن ؟ فقالت   
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ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا      . فقالت  يرحم اهللا أبا عبدالرمحن     . اهللا عليه وسلم أربع عمر إحداهن يف رجب       

  .وما اعتمر يف رجب قط. عليه وسلم إال وهو معه
: قـال . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جـريج       . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 01256 - 221

  :قال. أخربين عطاء
مساها ابن عبـاس    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرأة من األنصار           : قال.  مسعت ابن عباس حيدثنا   

فحج أبو ولدها وابنها علـى      . مل يكن لنا إال ناضحان    : قالت" ما منعك أن حتجي معنا ؟     )  "افنسيت امسه 
  :قال. وترك لنا ناضحا ننضح عليه. ناضح

  ".فإن عمرة فيه تعدل حجة. فإذا جاء رمضان فاعتمر "
222 -) 1256 (    ـيـبحدثنا يزيد   . وحدثنا أمحد بن عبدة الض)  املعلم حدثنا حبيب   )  يعين ابن زريع

  عن عطاء، عن ابن عباس ؛
ما منعك أن تكوين حججت معنا      " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال المرأة من األنصار، يقال هلا أم سنان               

قـال  . وكان اآلخر يسقي غالمنا. حج هو وابنه على أحدمها)  زوجها(ناضحان كانا أليب فالن  : قالت" ؟

  ."أو حجة معي. فعمرة يف رمضان تقضي حجة"
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1257 (- 223

 صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج من طريق الـشجرة،         حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا          
  .وإذا دخل مكة، دخل من الثنية العليا، وخيرج من الثنية السفلى. ويدخل من طريق املعرس

عن عبيداهللا، ـذا    ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثنيه زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 1257 (
  . اليت بالبطحاءالعليا: وقال يف رواية زهري. اإلسناد

        باب فضل العمرة يف رمضانباب فضل العمرة يف رمضانباب فضل العمرة يف رمضانباب فضل العمرة يف رمضان) ) ) ) 36 ( ( ( (

باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من الثنية السفلى، ودخول باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من الثنية السفلى، ودخول باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من الثنية السفلى، ودخول باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا واخلروج منها من الثنية السفلى، ودخول ) ) ) ) 37 ( ( ( (
        بلدة من طريق غري اليت خرج منهابلدة من طريق غري اليت خرج منهابلدة من طريق غري اليت خرج منهابلدة من طريق غري اليت خرج منها
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حـدثنا  : قال ابن املـثىن   . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا حممد بن املثىن وابن أيب عمر      ) 1258 (- 224
  سفيان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء إىل مكة، دخلها من أعالها، وخرج من أسفلها
 حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ؛ أن رسول اهللا           .وحدثنا أبو كريب  ) 1258 (- 225

  .صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة

  .وكان أيب أكثر ما يدخل من كداء. فكان أيب يدخل منهما كليهما: قال هشام
عـن  )  وهو القطـان  (حدثنا حيىي   : قاال. حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 1259 (- 226
  أخربين نافع عن ابن عمر ؛. عبيداهللا

وكان عبداهللا يفعـل    : قال. مث دخل مكة  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بات بذي طوى حىت أصبح           
  .حىت أصبح: أو قال: قال حيىي. صبححىت صلى ال: ويف رواية ابن سعيد. ذلك

حدثنا أيوب عن نافع ؛ أن ابن عمر كان ال          . حدثنا محاد . وحدثنا أبو ربيع الزهراين   ) 1259 (- 227
ويذكر عن النيب صلى اهللا عليـه       . مث يدخل مكة ارا   . حىت يصبح ويغتسل  . يقدم مكة إال بات بذي طوى     

  .وسلم أنه فعله
عن موسـى بـن     )  يعين ابن عياض  (حدثين أنس   .  إسحاق املسييب  وحدثنا حممد بن  ) 1259 (- 228

  عقبة، عن نافع ؛ أن عبداهللا حدثه؛
. حني يقدم مكـة   . ويبيت به حىت يصلي الصبح    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرتل بذي طوى          

ولكن أسفل  . مثليس يف املسجد الذي بين      . ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة          
  .من ذلك على أكمة غليظة

عن موسى بن عقبة،    )  يعين ابن عياض  (حدثين أنس   . حدثنا حممد بن إسحاق املسييب    ) 1260 (- 229
  عن نافع ؛ أن عبداهللا أخربه

خوهلا خوهلا خوهلا خوهلا باب استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، واالغتسال لدخوهلا، ودباب استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، واالغتسال لدخوهلا، ودباب استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، واالغتسال لدخوهلا، ودباب استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، واالغتسال لدخوهلا، ود) ) ) ) 38 ( ( ( (
        اراارااراارا
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جيعـل  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استقبل فرضيت اجلبل الذي بينه وبني اجلبل الطويل، حنو الكعبة                
ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم أسفل منه         .  الذي بين مث، يسار املسجد الذي بطرف األكمة        املسجد،

. مث يصلي مستقبل الفرضتني من اجلبل الطويل      . يدع من األكمة عشرة أذرع أو حنوها      . على األكمة السوداء  

  .الذي بينك وبني الكعبة صلى اهللا عليه سلم
. حدثين أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1261 (- 230

  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛
وكـان  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف األول، خب ثالثا ومشى أربعا                

  .وكان ابن عمر يفعل ذلك. سعى ببطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروةي
عن موسى بن عقبـة، عـن       )  يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 1261 (- 231

  نافع، عن ابن عمر؛
 أطـواف    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طاف باحلج والعمرة، أول ما يقدم، فإنه يسعى ثالثة                 

  .مث يطوف بني الصفا واملروة. مث ميشي أربعة  مث يصلي سجدتني. بالبيت
أخربين يـونس   . أخربنا ابن وهب  : قال حرملة . وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1261 (- 232

  : عن ابن شهاب ؛ أن سامل بن عبداهللا أخربه ؛ أن عبداهللا بن عمر قال
 حني يقدم مكة، إذا استلم الركن األسود، أول ما يطوف حني يقـدم،  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم 

  .خيب ثالثة أطاف من السبع
أخربنا عبيداهللا عن نافع،    . حدثنا ابن املبارك  . وحدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان اجلعفي      ) 1262 (- 233

  :قال. عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .ومشى أربعا. إىل احلجر ثالثا رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلجر 

حدثنا عبيداهللا بن عمر عـن      . حدثنا سليم بن أخضر   . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1262 (- 234
  .وذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعله. نافع ؛ أن ابن عمر رمل من احلجر إىل احلجر

         العمرة، ويف الطواف األول من احلج العمرة، ويف الطواف األول من احلج العمرة، ويف الطواف األول من احلج العمرة، ويف الطواف األول من احلجباب استحباب الرمل يف الطوافباب استحباب الرمل يف الطوافباب استحباب الرمل يف الطوافباب استحباب الرمل يف الطواف) ) ) ) 39 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-643 

واللفظ ( وحدثنا حيىي بن حيىي      ح. حدثنا مالك . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1263 (- 235
  : قرأت على مالك عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما ؛ أنه قال: قال)  له

  .ثالثة أطواف.  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل من احلجر األسود حىت انتهى إليه
أخربين مالك وابن جريج عن جعفر بن       . ن وهب أخربنا عبداهللا ب  . وحدثين أبو الطار  ) 1263 (- 236

  حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبداهللا ؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل الثالثة أطواف، من احلجر إىل احلجر

حـدثنا  . حدثنا عبدالواحد بن زيـاد    . حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1264 (- 237
أرأيت هذا الرمل بالبيت ثالثة أطواف، ومـشى أربعـة          :  قلت البن عباس   :قال. اجلريري عن أيب الطفبل   

صدقوا : ما قولك : قال قلت . وكذبوا. صدقوا: قال فقال . أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة       . أطواف
  :وكذبوا ؟ قال

يطوفوا إن حممدا وأصحابه ال يستطعون أن       : فقال املشركون .  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم مكة        
وميـشوا  . فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا ثالثا         : قال. وكانوا حيسدونه . بالبيت من اهلزل  

. أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سـنة        . أخربين عن الطواف بني الصفا واملرة راكبا      : قلت له : قال. أربعا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثر        : لصدقوا وكذبوا ؟ قا   : وما قولك : قال قلت . صدقوا وكذبوا : قال

وكان رسول اهللا صلى اهللا     : قال. حىت خرج العواتق من البيوت    . هذا حممد . هذا حممد : يقولون. عليه الناس 
  .واملشي والسعي أفضل. فلما كثر عليه ركب. عليه وسلم ال يضرب الناس بني يديه

وكـان  : غري أن قال  . ا اجلريري، ذا اإلسناد، حنوه    أخربن. حدثنا يزيد . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1264 (
  .حيسدونه: ومل يقل. أهل مكة قوم حسد

قلـت  : قال. حدثنا سفيان عن ابن أيب حسني، عن أيب الطفيل     . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1264 (- 238
  : البن عباس

: قـال . وهي سنة . روةوبني الصفا وامل  .  إن قومك يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل بالبيت           
  .صدقوا وكذبوا

حدثنا زهري عن عبدامللك بن سعيد بـن  . حدثنا حيىي بن آدم. وحدثين حممد بن رافع ) 1265 (- 239
  :قال  قلت البن عباس. األجبر، عن أيب الطفيل
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وقد . رأيته عند املروة على ناقة    : قال قلت . فصفه يل : قال.  أراين قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إم كانوا ال يدعون عنـه وال   . ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال ابن عباس: قال. كثر الناس عليه 

  .يكرهون
عن أيوب، عن سعيد بـن      )  يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 1266 (- 240

  :قال. جبري، عن ابن عباس
إنـه يقـدم    : قال املشركون . وقد وهنتهم محى يثرب   . لم وأصحابه مكة   قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      
وأمرهم النيب صلى اهللا علـي      . فجلسوا مما يلي احلجر   . ولقوا منها شدة  . عليكم غدا قوم قد وهنتهم احلمى     

هـؤالء  : فقال املـشركون . لريى املشركون جلدهم. وميشوا ما بني الركنني . وسلم أن يرملوا ثالثة أشواط    
ومل مينع أن يأمرهم أن يرملوا : قال ابن عباس. هؤالء أجلد من كذا وكذا. متم أن احلمى قد وهنتم  الذين زع 

  .األشواط كلها، إال اإلبقاء عليهم
قال ابـن   . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثين عمرو والناقد وابن أيب عمر وأمحد بن عبدة        ) 1266 (- 241

  :قال. باسحدثنا سفيان عن عمرو  عن عطاء، عن ابن ع: عبدة

  . إمنا سعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمل بالبيت، لريي املشركني قوته
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن      . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1267 (- 242

مل أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح من البيت، إال : اهللا، عن عبداهللا ابن عمر ؛ أن قال   سامل بن عبد  
  .الركنني اليمانيني

أخربين يونس  . أخربنا عبداهللا بن وهب   : قال أبو الطاهر  . وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1267 (- 243
  : قال. عن ابن شهاب، عن سامل  عن أبيه

ى اهللا عليه وسلم يستلم من أركان البيت إال الركن األسود والذي يليه، من حنو دور                 مل يكن رسول اهللا صل    
  .اجلمحيني
. حدثنا خالد بن احلارث عن عبيداهللا، عن نافع، عن عبداهللا         . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1267 (- 244
  ذكر ؛

        باب استحباب استالم الركنني اليمانيني يف الطواف، دون الركنني اآلخرينباب استحباب استالم الركنني اليمانيني يف الطواف، دون الركنني اآلخرينباب استحباب استالم الركنني اليمانيني يف الطواف، دون الركنني اآلخرينباب استحباب استالم الركنني اليمانيني يف الطواف، دون الركنني اآلخرين) ) ) ) 40 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-645 

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يستلم إال احلجر والركن اليماين
. مجيعا عن حيىي القطان   . وحدثنا حممد بن املثىن وزهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد         ) 1268 (- 245

ما تركت استالم هذين الـركنني،      : قال. حدثين نافع عن ابن عمر    . حدثنا حيىي عن عبيداهللا   : قال ابن املثىن  
  . وال  رخاءاليماين واحلجر، مذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلمهما، يف شدة

حدثنا أبـو  : قال أبو بكر. مجيعا عن أيب خالد. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري    ) 1268 (- 246
ما تركتـه   : وقال. مث قبل يده  . رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده     : قال. خالد األمحر عن عبيداهللا، عن نافع     

  .منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله
أخربنا عمرو بن احلارث ؛ أن قتـادة ابـن          . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1269 (- 247

  دعامة حدثه ؛ أن أبا الطفيل البكري حدثه ؛

  .مل أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلم غري الركنني اليمانيني:  أنه مسع ابن عباس يقول
ح وحـدثين  . أخربين يـونس وعمـرو    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1270 (- 248

: قـال . أخربين عمرو عن ابن شاب، عن سامل ؛ أن أباه حدثه          . حدثين ابن وهب  . هارون بن سعيد األيلي   
هللا ولوال أين رأيت رسول اهللا صـلى ا       . أم واهللا لقد علمت أنك حجر     : مث قال . قبل عمر بن اخلطاب احلجر    
  .عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

  .وحدثين مبثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم: قال عمرو: زاد هارون يف روايته
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن          . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 1270 (- 249

  .إين ألقبلك وإين ألعلم أنك حجر: وقال. عمر ؛ أن عمر قبل احلجر
  .لكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك و

قـال  . كلهم عن محاد  . حدثنا خلف بن هشام واملقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد         ) 1270 (- 250
  : حدثنا محاد بن زيد عن عاصم األحول، عن عبداهللا بن سرجس قال: خلف

 إين ألقبلك، وإين أعلم أنـك حجـر،         !واهللا  : يقبل احلجر ويقول  )  يعين عمر بن اخلطاب   ( رأيت األصلع   
  .ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وأنك ال تضر وال  تنفع

        باب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطوافباب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطوافباب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطوافباب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف) ) ) ) 41 ( ( ( (
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  .رأيت األصيلع: ويف رواية املقدمي وأيب كامل
مجيعا عن أيب   . وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري             ) 1270 (- 251
رأيت عمر يقبل   : قال. أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة          : قال حيىي . ةمعاوي

ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلـك مل            . وأعلم أنك حجر  . إين ألقبلك : احلجر ويقول 
  .أقبلك
: قال أبـو بكـر    . ن وكيع مجيعا ع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1271 (- 252

رأيت عمر قبـل احلجـر      : قال. حدثنا وكيع عن سفيان، عن إبراهيم ابن عبداألعلى، عن سويد بن غفلة           
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بك حفيا: وقال. والتزمه

أبـا  ولكين رأيـت    : قال. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، ذا اإلسناد     . وحدثنيه حممد بن املثىن   ) 1271 (

  .والتزمه: ومل يقل. القاسم صلى اهللا عليه وسلم بك حفيا
أخربين يونس عن ابـن     . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1272 (- 253

  ابن عباس ؛شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن 
  .يستلم الركن مبحجن.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاف يف حجة الوداع على بعري

حدثنا علي بن مسهر عن ابن جـريج، عـن أيب           : قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1273 (- 254
  :قال. الزبري، عن جابر

ألن . يستلم احلجر مبحجنـه   .  راحلته  طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبيت، يف حجة الوداع، على           
  .فإن الناس غشوة. يراه الناس، وليشرف، وليسألوه

ح وحدثنا عبد بن    . أخربنا عيسى بن يونس عن ابن جريج      . وحدثنا علي بن خشرم   ) 1273 (- 255
اهللا أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بـن عبـد       . أخربنا ابن جريج  : قال)  يعين ابن بكر  (أخربنا حممد   . محيد
  : يقول

لـرياه النـاس،   .  طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع على راحلته، بالبيت، وبالصفا واملـروة          
  .فإن الناس غشوه. وليشرف وليسألوه

        باب جواز الطواف على بعري وغريه، واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكبباب جواز الطواف على بعري وغريه، واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكبباب جواز الطواف على بعري وغريه، واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكبباب جواز الطواف على بعري وغريه، واستالم احلجر مبحجن وحنوه للراكب) ) ) ) 42 ( ( ( (
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  .فقط. وليسألوه: ومل يذكر ابن خشرم
حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عـروة،         . حدثين احلكم بن موسى القنطري    ) 1274 (- 256
. طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، حول الكعبة، على بعـريه             : روة، عن عائشة قالت   عن ع 

  .كراهية أن يضرب عنه الناس. يستلم الركن
: قـال . حدثنا معروف بن خربوذ   . حدثنا سليمان بن داود   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1275 (- 257

  :مسعت أبا الطفيل يقول
  . عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن مبحجن معه، ويقبل احملجن رأيت رسول اهللا صلى اهللا

قرأت على مالك عن حممد بن عبدالرمحن بن نوفل، عـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1276 (- 258
شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين       : عروة، عن زينيب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة ؛ أا قالت           

  :فقال. أشتكي
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينئـذ يـصلي إىل           . فطفت: قالت" طويف من وراء الناس وأنت راكبة      "

  .وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. جنب البيت
قال .  عروة، عن أبيه، عن عائشة     حدثنا أبو معاوية عن هشام بن     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1277 (- 259
إن : ألن اهللا تعاىل يقول : مل ؟ قلت  : قالت. إين ألظن رجال  لومل يطف بني الصفا واملروة، ما ضره          : قلت هلا 

ما أمت اهللا حج امـرئ وال        : فقالت. إىل آخر اآلية  ]. 178اآلية  / البقرة /2[الصفا واملروة من شعائر اهللا      
وهـل  . فال جناح عليه أن ال يطوف مـا       : ولو كان كما تقول لكان    . روةعمرته مل يطف بني الصفا وامل     

يقـال  . تدري فيما كان ذاك ؟ إمنا كان ذاك أن األنصار كانوا يهلون يف اجلاهلية لصنمني على شط البحر                 
فلما جاء اإلسالم كرهوا أن يطوفـوا       . مث حيلقون . مث جييئون فيطوفون بني الصفا والروة     . هلما إساف ونائلة  

إىل . إن الصفا واملروة من شـعائر اهللا      : فأنزل اهللا عز وجل   : قالت. للذي كانوا يصنعون يف اجلاهلية    . بينهما
  .فطافوا: قالت. آخرها
. أخـربين أيب  . حدثنا هشام بن عروة   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1277 (- 360

  : قلت لعائشة: قال

        باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال بهباب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال بهباب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال بهباب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به) ) ) ) 43 ( ( ( (
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      إن الصفا  : ألن اهللا عز وجل يقول    : مل ؟ قلت  : قالت. ف بني الصفا واملروة    ما أرى علي جناحا أن ال أتطو
إمنا أنزل  . فال جناح عليه أن ال يطوف ما      : لو كان كما تقول، لكان    : فقالت. واملروة من شعائر اهللا اآلية    
. وا بني الصفا واملروة   فال حيل هلم أن يطوف    . كانوا إذا أهلوا، أهلوا ملناة يف اجلاهلية      . هذا يف أناس من األنصار    

ما أمت ! فلعمري . فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية  . فلما قدموا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له           
  .اهللا حج من مل يطف بني الصفا واملروة

حـدثنا  : قال ابن أيب عمـر    . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 1277 (- 261
  :قال. مسعت الزهري حيدث عن عروة بن الزبري:  قال.سفيان

ومـا  . ما أرى على أحد، مل يطف بني الصفا واملروة، شيئا         :   قلت لعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم       
. طاف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        ! بئس ما قلت، يا ابن أخيت       : قالت. أبايل أن ال أطوف بينهما    

. وإمنا كان من أهلّ ملناة الطاغية، اليت باملشلل، ال يطوفون بني الصفا واملروة         . ةفكانت سن . وطاف املسلمون 
إن الصفا واملروة مـن     { فلما كان اإلسالم سألنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ؟ فأنزل اهللا عز وجل                 

فال : ول  لكانت  ولو كانت كما تق   . }فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما            . شعائر اهللا 
  .جناح عليه أن ال يطوف ما

إن هـذا   : وقال. فأعجبه ذلك . فذكرت ذلك أليب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام         : قال الزهري 
إمنا كان من ال يطوف بني الصفا واملروة مـن العـرب،            : ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يقولون      . العلم

إمنا أمرنـا بـالطواف     : وقال آخرون من األنصار   . ن من أمر اجلاهلية   إن طوافنا بني هذين احلجري    : يقولون
  .}إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { : فأنزل اهللا عز وجل. بالبيت ومل نؤمر به بني الصفا واملروة

  .فأراها قد نزلت يف هؤالء وهؤالء: قال أبو بكر بن عبدالرمحن
حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب       .  بن املثىن  حدثنا حجني . حدثين حممد بن رافع   ) 1277 (- 262

  : قال. أخربين عروة بن الزبري: ؛ أنه قال
فلما سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن          : وقال يف احلديث  . ساق احلديث بنحوه  .  سالت عائشة 

إن الـصفا   { : فأنزل اهللا عز وجل   . إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا واملروة      ! يا رسول اهللا      : ذلك فقالوا 
قد سـن   : قالت عائشة . }فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما            . واملروة من شعائر اهللا   

  .فليس ألحد أن يترك الطواف ما. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطواف بينهما
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ب، عن عروة   أخربين يونس عن ابن شها    . أخربنا ابن وهب    . وحدثنا حرملة بن حيىي   ) 1277 (- 263
فتحرجـوا أن   . بن الزبري ؛ أن عائشة أخربته  أن األنصار كانوا قبل أن يسلموا، هم وغسان، يهلون ملنـاة                 

وإـم  . من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا واملـروة        . وكان ذلك سنة يف آبائهم    . يطوفوا بني الصفا واملروة   
إن الـصفا   { : فأنزل اهللا عز وجل يف ذلـك      . سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك حني أسلموا          

واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أواعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما ومن تطوع خـريا فـإن اهللا                     
  .}شاكر عليم
كانـت  : قال. حدثنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1278 (- 264

من شعائر اهللا فمن حـج      . إن الصفا واملروة  {: حىت نزلت .  الصفا واملروة  األنصار يكرهون أن يطوفوا بني    

  .}البيت أواعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما 
أخربين أبو الزبري ؛ أنـه      . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . حدثين حممد بن حامت   ) 1279 (- 265

 مل يطف النيب صلى اهللا عليه وسلم وال  أصحابه، بني الصفا واملروة، إال طوافـا   :مسع جابر بن عبداهللا يقول    
  .واحدا

إال : وقـال . أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله     . أخربنا حممد بن بكر   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1279(

  .طوافة األول. طوافا واحدا
ح وحدثنا حيىي   . حدثنا إمساعيل : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب قتيبة بن سعيد بن حجر        ) 1280 (- 266

أخربنا إمساعيل بن جعفر عن حممد بن أيب حرملة، عن كريب، موىل ابن عباس،              : قال)  واللفظ له (بن حيىي   
  : قال. عن أسامة بن زيد

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم الـشعب    . ليه وسلم من عرفات   ردفت رسول اهللا صلى اهللا ع     
: مث قلـت . فتوضأ وضـوءا خفيفـا  . مث جاء فصببت عليه الوضوء. األيسر، الذي دون املزدلفة، أناخ فبال   

        باب بيان أن السعي ال يكررباب بيان أن السعي ال يكررباب بيان أن السعي ال يكررباب بيان أن السعي ال يكرر) ) ) ) 44 ( ( ( (

        مجرة العقبة يوم النحرمجرة العقبة يوم النحرمجرة العقبة يوم النحرمجرة العقبة يوم النحرباب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي باب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي باب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي باب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي ) ) ) ) 45 ( ( ( (
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. فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املزدلفـة         " الصالة أمامك : "فقال  ! يا رسول اهللا    . الصالة
  . مث ردف الفضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة مجع.فصلى

فأخربين عبداهللا بن عباس عن الفضل ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يزل                : قال كريب ) 1281 (
  .يليب حىت بلغ اجلمرة

قال ابـن   . كالمها عن عيس بن يونس    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم      ) 1281 (- 267
  أخربين ابن عباس ؛. أخربين عطاء. ربنا عيس عن ابن جريجأخ: خشرم

فأخربين ابن عباس ؛ أن  الفـضل أخـربه ؛ أن   : قال.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أردف الفضل من مجع   
  النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة

أخربين الليث عن الـزبري،  . ا ابن رمحح وحدثن. حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1282 (- 268
وكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه       . عن أيب معبد، موىل ابن عباس، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس            

  :وسلم ؛ أنه قال، يف عشية عرفة وغداة مجع، للناس حني دفعوا
يكم حبصى اخلذف الـذي     عل: "قال)  وهو من مىن  (حىت دخل حمسرا    . وهو كاف ناقته  " عليكم بالسكينة  "

  .مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب حىت رمى اجلمرة: وقال". يرمى به اجلمرة 
. أخربين أبو الزبري، ذا اإلسناد   . حدثين حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 1282 (

وزاد يف  . لم يليب حىت رمـى بـاجلمرة      ومل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       : غري أنه مل يذكر يف احلديث     
  .والنيب صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده كما خيذف اإلنسان: حديثه
حدثنا أبو األحوص عن حصني، عن كثري بن مدرك،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1283 (- 269

لبقرة،، يقول يف هذا مسعت الذي أنزلت عليه سورة ا: قال  قال عبداهللا، وحنن جبمع  . عن عبدالرمحن بن يزيد   
  ".لبيك! اللهم . لبيك" املقام 
أخربنا حصني عـن كـثري بـن مـدرك          . حدثنا هشيم . وحدثنا سريج بن يونس   ) 1283 (- 270

: أعرايب هذا ؟ فقال عبداهللا    : فقيل. األشجعي، عن عبدالرمحن بن يزيد ؛ أن عبداهللا ليب حني أفاض من مجع            
  ".لبيك! اللهم . لبيك" ت عليه سورة البقرة يقول، يف هذا املكان أنسي الناس أم ضلوا ؟ مسعت الذي أنزل

  .حدثنا سفيان عن حصني، ذا اإلسناد. حدثنا حيىي بن آدم. وحدثناه حسن احللواين) 1283(
عن حصني، عن كثري بن     ) يعين البكائي (حدثنا زياد   . وحدثنيه يوسف بن محاد املعين    ) 1283 (- 271

  :مسعنا عبداهللا بن مسعود يقول، جبمع: قاال. واألسود بن يزيد.محن بن يزيد مدرك األشجعي، عن عبدالر



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-651 

  .مث لىب ولبينا معه" لبيك! اللهم . لبيك" مسعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ههنا يقول 
ح وحدثنا سعيد   . حدثنا عبداهللا بن منري   : قاال. مد بن املثىن  حدثنا أمحد بن حنبل وحم    ) 1284 (- 272

حدثنا حيىي بن سعيد عن عبداهللا بن أيب سلمة، عن عبـداهللا بـن              : قاال مجيعا . حدثين أيب . بن حيىي األموي  
  : قال. عبداهللا بن عمر، عن أبيه

  .ا املكربمنا املليب، ومن. غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مىن إىل عرفات
أخربنا يزيد بن   : قالوا. وحدثين حممد بن حامت وهارون بن عبداهللا ويعقوب الدورقي        ) 1284 (- 273
أخربنا عبدالعزيز ابن أيب سلمة عن عمرو بن حسني، عن عبداهللا بن أيب سلمة، عن عبـداهللا بـن                   . هارون

  : قال. عبداهللا بن عمر، عن أبيه
: قال قلت . فأما حنن فنكرب  . فمنا املكرب ومنا املهلل   . لم يف غداة عرفة    كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       

  .ماذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ؟: كيف مل تقولوا له. لعجبا منكم! اهللا 
قرأت على مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفي ؛ أنه سأل            : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1285 (- 274

كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول اهللا صـلى اهللا            . ا غاديان من مىن إىل عرفة     أنس بن مالك، ومه   
  : عليه سلم ؟ فقال

  .ويكرب املكرب منا، فال ينكر عليه .  كان يهل املهل منا، فال ينكر عليه
حدثين حممد  . حدثنا عبداهللا بن رجاء عن موسى بن عقبة       . وحدثين سريج بن يونس   ) 1285 (- 275
  :قال. كربن أيب ب

سرت هذا املسري مع النيب صلى اهللا       : ما تقول يف التلبية هذا اليوم ؟ قال       :  قلت ألنس بن مالك، غداة عرفة     
  .وال  يعيب أحدنا على صاحبه. فمنا املكرب ومنا املهلل. عليه وسلم وأصحابه

        باب التلبية والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفةباب التلبية والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفةباب التلبية والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفةباب التلبية والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفة) ) ) ) 46 ( ( ( (
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قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، عن كريب مـوىل           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1280 (- 276
  :ابن عباس، عن أسامة بن زيد أنه مسعه يقول

مث توضـأ ومل يـسبغ      . حىت إذا كان بالشعب نزل فبـال      .  دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة        
مث . فأسبغ الوضوء . فلما جاء املزدلفة نزل فتوضأ    . فركب". الصالة أمامك "الة  قال    الص: فقلت له . الوضوء

ومل يصل بينهما   . مث أقيمت العشاء فصالها   . مث أناخ كل إنسان بعريه يف مرتله      . أقيمت الصالة فصلى املغرب   
  .شيئا

قبة مـوىل   أخربنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن موسى بن ع         . وحدثنا حممد بن رمح   ) 1280 (- 277
  : قال. الزبري، عن كريب موىل ابن عباس، عن أسامة بن زيد

فـصببت  .  انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إىل بعض تلك الشعاب، حلاجته               
  ".املصلى أمامك"أتصلي ؟ فقال : فقلت. عليه من املاء

ح وحدثنا أبو كريب    . بداهللا بن املبارك  حدثنا ع : قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1280 (- 278
  :قال. حدثنا ابن املبارك عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب موىل ابن عباس) واللفظ له(

فلما انتهى إىل الشعب نزل     . أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفات        :  مسعت أسامة بن زيد يقول    
! يا رسـول اهللا     : قال فقلت . ء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ    فدعا مبا : قال) أراق املاء : ومل يقل أسامة  . (فبال

  .فصلى املغرب والعشاء. مث سار حىت بلغ مجعا: قال" الصالة أمامك"قال . الصالة
حـدثنا  . حدثنا زهري أبو خيثمـة    . أخربنا حيىي بن آدم   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1280 (- 279

  :بن زيدأخربين كريب  أنه سأل أسامة . إبراهيم بن عقبة
جئنا الشعب الـذي ينـيخ      :  كيف صنعتم حني ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة ؟ فقال             

مث دعا بالوضوء   ) أهراق املاء : وما قال (فأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته وبال          . الناس فيه للمغرب  
. فركب حىت جئنا املزدلفة   " الصالة أمامك "فقال  . يا رسول اهللا  الصالة    : فقلت. فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ   

فكيـف  : قلت. مث حلوا . فصلى. ومل حيلوا حىت أقام العشاء اآلخرة     . مث أناخ الناس يف منازهلم    . فأقام املغرب 
  .وانطلقت أنا يف سباق قريش على رجلي. ردفه الفضل بن عباس: فعلتم حني أصبحتم ؟ قال

باملزدلفة باملزدلفة باملزدلفة باملزدلفة باب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة، واستحباب صاليت املغرب والعشاء مجيعا باب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة، واستحباب صاليت املغرب والعشاء مجيعا باب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة، واستحباب صاليت املغرب والعشاء مجيعا باب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة، واستحباب صاليت املغرب والعشاء مجيعا ) ) ) ) 47 ( ( ( (
        يف هذه الليلةيف هذه الليلةيف هذه الليلةيف هذه الليلة
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حدثنا سفيان عن حممد بن عقبـة، عـن         . ربنا وكيع أخ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1280 (- 280
. كريب، عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى النقب الذي يرتله األمراء نزل فبال                    

الـصالة  "فقـال   . الصالة! يا رسول اهللا    : فقلت. مث دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا     ) أهراق: ومل يقل (
  ".أمامك
أخربنا معمر عن الزهري، عن عطاء مـوىل        . أخربنا عبدالرزاق . ثنا عبد بن محيد   حد) 1280 (- 281

فلما جاء  . سباع، عن أسامة بن زيد ؛ أنه كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أفاض من عرفة                  
مث أتـى   . مث ركـب  . فلما رجع صببت عليه من اإلداوة فتوضأ      . مث ذهب إىل الغائط   . الشعب أناخ راحلته  

  .فجمع ا بني املغرب والعشاء . زدلفةامل
أخربنا عبدامللك بن أيب سليمان عن      . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثين زهري بن حرب   ) 1286 (- 282

فمـا  : قال أسامة. وأسامة ردفه. عطاء، عن ابن عباس ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض من عرفة              
  .زال يسري على هيئته حىت أتى مجعا

: قال أبو الربيـع   . مجيعا عن محاد بن زيد    . حدثنا أبو الربيع الزهراين، وقتيبة بن سعيد      ) 1286( -283
  :سئل أسامة، وأنا شاهد، أو قال: قال. حدثنا هشام عن أبيه. حدثنا محاد

كيف كان يـسري    : قلت.  سألت أسامة بن زيد، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردفه من عرفات             
  .فإذا وجد فجوة نص. كان يسري العنق:  اهللا عليه وسلم حني أفاض من عرفة ؟ قالرسول اهللا صلى

حدثنا عبدة بن سليمان، وعبداهللا بن منري، ومحيد بن         . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1286 (- 284
  .والنص فوق العنق: قال هشام: وزاد يف حديث محيد. عبدالرمحن عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد

أخربين عدي بـن    . أخربنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1287 (- 285
ثابت ؛ أن عبداهللا بن يزيد اخلطمي حدثه ؛ أن أبا أيوب أخربه ؛ أنه صلى مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                        

  .وسلم يف حجة الوداع، املغرب والعشاء باملزدلفة 
قال ابن رمح يف    .  الليث بن سعد، عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد         وحدثناه قتيبة وابن رمح عن    ) 1287(

  .وكان أمريا على الكوفة على عهد ابن الزبري. عن عبداهللا بن يزيد اخلطمي: روايته
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن           : وحدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 703 (- 286

  . عليه وسلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة، مجيعاابن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا
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أخربين يونس عن ابـن شـهاب ؛ أن         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1288 (- 287
  : عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر أخربه  أن أباه قال

غـرب ثـالث   وصـلى امل .  مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املغرب والعشاء ؛ ليس بينهما سجدة 
  .وصلى العشاء ركعتني. ركعات

  .حىت حلق باهللا تعاىل. فكان عبداهللا يصلي جبمع كذلك
حدثنا شعبة عن احلكم وسـلمة      . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1288 (- 288

نه صـلى   مث حدث عن ابن عمر ؛ أ      . بن كهيل، عن سعيد بن جبري  أنه صلى املغرب جبمع، والعشاء بإقامة            
  .وحدث ابن عمر ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صنع مثل ذلك. مثل ذلك
صـالمها  : وقال. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا وكيع . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 1288 (- 289

  .بإقامة واحدة
أخربنا الثوري عن سلمة بن كهيل، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1288 (- 290

  :قال. سعيد بن جبري، عن ابن عمر
بإقامة . والعشاء ركعتني. صلى املغرب ثالثا.  مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املغرب والعشاء جبمع    

  .واحدة
حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن      . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1288 (- 291

  :ابن جبريقال سعيد : قال. أيب إسحاق
هكذا صلى  : فقال. مث انصرف . فصلى بنا املغرب والعشاء بإقامة واحدة     .  أفضنا مع ابن عمر حىت أتينا مجعا      

  .بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املكان
باب استحباب زيادة التغليس بصالة الصبح يوم النحر باملزدلفة، واملبالغة فيه بعد حتقـق طلـوع                )  48 (

  الفجر
قال . مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا حيىي بن حيىي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب          ) 1289 (- 292

  :أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن عمارة، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا قال: حيىي
. ب والعشاء جبمع  صالة املغر : إال صالتني .  ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة إال مليقاا           

  .وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاا
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. مجيعا عن جرير، عن األعمش، ذا اإلسناد      . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 1289(

  .قبل وقتها بغلس: وقال
عن القاسم، عـن    ) يعين ابن محيد  (حدثنا أفلح   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1290 (- 293

  :عائشة ؛ أا قالت
وكانت امرأة  . وقبل حطمة الناس  . تدفع قبله .  استأذنت سودة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة املزدلفة         

. فخرجت قبل دفعه وحبسنا حىت أصبحنا فدفعنا بدفعه       . فأذن هلا : قال) والثبطة الثقيلة : يقول القاسم . (ثبطة
وألن أكون استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه، أحـب إيل                  

  .من مفروح به
حدثنا : قال ابن املثىن  . مجيعا عن الثقفي  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن      ) 1290 (- 294

كانت سـودة امـرأة     : حدثنا أيوب عن عبدالرمحن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت          . عبدالوهاب
  : فقالت عائشة. فأذن هلا. فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تفيض من مجع بليل. ضخمة ثبطة

وكانت عائشة ال تفـيض إال      . ى اهللا عليه وسلم، كما استأذنته سودة       فليتين كنت استأذنت رسول اهللا صل     
  .مع اإلمام
حدثنا عبيداهللا بن عمر عن عبدالرمحن بن القاسم، عـن    . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1290 (- 295

. وددت أين كنت استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما استأذنته سودة            : القاسم، عن عائشة قالت   
  .قبل أن يأيت الناس. فأرمي اجلمرة. أصلي الصبح مبىنف

فاستأذنت رسول اهللا صلى    . إا كانت امرأة ثقيلة ثبطة    . نعم: فكانت سودة استأذنته ؟ قالت    : فقيل لعائشة 
  اهللا عليه وسلم فأذن هلا

حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حـرب     . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1290 (- 296
  .كالمها عن سفيان  عن عبدالرمحن بن القاسم، ذا اإلسناد، حنوه. لرمحنعبدا

باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر ) ) ) ) 49 ( ( ( (
        لناس، واستحباب املكث لغريهم حىت يصلوا الصبح مبزدلفةلناس، واستحباب املكث لغريهم حىت يصلوا الصبح مبزدلفةلناس، واستحباب املكث لغريهم حىت يصلوا الصبح مبزدلفةلناس، واستحباب املكث لغريهم حىت يصلوا الصبح مبزدلفةالليايل قبل زمحة االليايل قبل زمحة االليايل قبل زمحة االليايل قبل زمحة ا
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حـدثين  . عن ابن جريج) وهو القطان(حدثنا حيىي . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي   ) 1291 (- 297
. فصلت سـاعة . ال: هل غاب القمر ؟ قلت  : قالت يل أمساء، وهي عند دار املزدلفة      : عبداهللا موىل أمساء قال   

مث صـلت يف    . فارحتلنا حىت رمت اجلمرة   . ارحل يب : نعم  قالت  : هل غاب القمر ؟ قلت    ! يا بين   : لتمث قا 
  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن للظعن! أي بين . كال: قالت. لقد غلسنا! أي هنتاه : فقلت هلا. مرتهلا

: ويف روايتـه  . سنادأخربنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، ذا اإل        . وحدثنيه علي بن خشرم   ) 1291 (
  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن لظعنه! أي بين . ال: قالت
أخربنـا  . ح وحدثين علي بن خـشرم     . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثين حممد بن حامت   ) 1292 (- 298
أخربين عطاء ؛ أن ابن شوال أخربه ؛ أنه دخل على أم حبيبة فأخربتـه ؛ أن                 . مجيعا عن ابن جريج   . عيسى
  . صلى اهللا عليه وسلم بعث ا من مجع بليلالنيب

ح . حدثنا عمرو بـن دينـار   . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1292 (- 299
  :قالت. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن سامل بن شوال، عن أم حبيبة. وحدثنا عمرو الناقد

نغلّـس مـن   : ويف  رواية الناقـد . نغلّس من مجع إىل مىن . م كنا نفعله على عهد النيب صلى اهللا عليه وسل        
  .مزدلفة
أخربنا محاد بن زيد    : قال حيىي . مجيعا عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد      ) 1293 (- 300

  :قال  مسعت ابن عباس يقول. عن عبيداهللا بن أيب يزيد
  .من مجع بليل) يف الضعفةأو قال ( بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثقل 

حدثنا عبيداهللا بن أيب يزيد ؛ أنه       . حدثنا سفيان بن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1293 (- 301
  .أنا ممن قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضعفة أهله: مسع ابن عباس يقول

حدثنا عمرو عن عطاء، عـن      . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1293 (- 302
  : ابن عباس قال

  . كنت فيمن قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضعفة أهله
أخربين عطـاء ؛ أن     . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1294 (- 303

  :ابن عباس قال
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أبلغك : قلت.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم      بعث يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسحر من مجع يف ثقل نيب             
رمينـا  : فقال ابن عبـاس   : قلت له . إال كذلك، بسحر  . ال: بعث يب بليل طويل ؟ قال     : أن ابن عباس قال   
  .إال كذلك. ال: وأين صلى الفجر ؟ قال. اجلمرة قبل الفجر

يونس عن ابـن    أخربين  . أخربنا ابن وهب  : وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قاال      ) 1295 (- 304
فيقفون عند املشعر احلـرام     . شهاب ؛ أن سامل بن عبداهللا أخربه ؛ أن عبداهللا بن عمر كان يقدم ضعفة أهله               

فمنهم من يقـدم    . وقبل أن يدفع  . مث يدفعون قبل أن يقف اإلمام     . فيذكرون اهللا ما بدا هلم    . باملزدلفة بالليل 
أرخص يف أي   : وكان ابن عمر يقول   . موا رموا اجلمرة  فإذا قد . ومنهم من يقدم بعد ذلك    . مىن لصالة الفجر  

  .أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1296 (- 305

  :قال. عن عبدالرمحن بن يزيدإبراهيم، 
: قال فقيل له  . يكرب مع كل حصاة   .  رمى عبداهللا بن مسعود مجرة العقبة، من بطن الوادي، بسبع حصيات          

مقام الذي أنزلت عليه سورة ! هذا، والذي ال إله غريه : فقال عبداهللا بن مسعود . إن أناسا يرموا من فوقها    
  .البقرة
مسعـت  : قـال . أخربنا ابن مسهر عن األعمش    .  احلارث التيمي  وحدثنا منجاب بن  ) 1296 (- 306

السورة اليت يـذكر فيهـا      . ألّفوا القرآن كما ألّفه جربيل    : احلجاج بن يوسف يقول، وهو خيطب على املنرب       
  .والسورة اليت يذكر فيها آل عمران. والسورة اليت يذكر فيها النساء. البقرة
حدثين عبدالرمحن بن يزيد ؛ أنه كان مـع عبـداهللا بـن             : به وقال فس. فلقيت إبراهيم فأخربته بقوله   : قال

يكرب مع  . فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات     . فاستعرضها. فاستبطن الوادي . فأتى مجرة العقبة  . مسعود
! هذا، والذي ال إله غـريه       : فقال. إن الناس يرموا من فوقها    ! يا أبا عبدالرمحن    : قال فقلت . كل حصاة 
  .أنزلت عليه سورة البقرةمقام الذي 

        باب رمي مجرة العقبة من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره، ويكرب مع كل حصاةباب رمي مجرة العقبة من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره، ويكرب مع كل حصاةباب رمي مجرة العقبة من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره، ويكرب مع كل حصاةباب رمي مجرة العقبة من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره، ويكرب مع كل حصاة) ) ) ) 50 ( ( ( (
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. حـدثنا سـفيان   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا ابن أيب زائدة   . وحدثين يعقوب الدورقي  ) 1296 (
واقتصا احلديث مبثل حديث ابـن      . ال تقولوا سورة البقرة   : مسعت احلجاج يقول  : قال. كالمها عن األعمش  

  .مسهر
ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن      . ندر عن شعبة  حدثنا غ . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1296 (- 307

حدثنا شعبة عن احلكم، عن إبراهيم، عن عبدالرمحن بن يزيد ؛ أنه حج             . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار
  :قال. مع عبداهللا

هذا مقام الذي أنزلت عليه     : وقال. ومىن عن ميبينه  . وجعل البيت عن يساره   .  فرمى اجلمرة بسبع حصيات   
  .رةسورة البق
فلما أتى  : غري أنه قال  . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . وحدثنا عبيد بن معاذ   ) 1296 (- 308

  .مجرة العقبة
) واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا أبو احملياة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1296 (- 309

  :قال. عبدالرمحن بن يزيدأخربنا حيىي بن يعلى أبو احملياة عن سلمة بن كهيل، عن 
مـن  : مث قـال  . فرماها عبداهللا من بطن الوادي    : قال. إن أناسا يرمون اجلمرة من فوق العقبة      :  قيل لعبداهللا 

  .رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة! ههنا، والذي ال إله غريه 
قال ابـن   . مجيعا عن عيسى بن يونس    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم      ) 1297 (- 310
  :أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابرا يقول. أخربنا عيسى عن ابن جريج: خشرم

فإين ال أدري   . ا مناسككم لتأخذو"  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول             
  ".لعلي ال أحج بعد حجيت هذه 

حدثنا معقل عن زيـد بـن أيب        . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1298 (- 311
  :مسعتها تقول: قال. أنيسة، عن حيىي بن حصني، عن جدته أم احلصني

اىل عليه اىل عليه اىل عليه اىل عليه وبيان قوله صلى اهللا تعوبيان قوله صلى اهللا تعوبيان قوله صلى اهللا تعوبيان قوله صلى اهللا تع. . . . باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباباب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباباب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباباب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا) ) ) ) 51 ( ( ( (
        """"لتأخذوا مناسككملتأخذوا مناسككملتأخذوا مناسككملتأخذوا مناسككم""""وسلم وسلم وسلم وسلم 
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ى مجرة العقبة وانصرف وهـو      فرأيته حني رم  .  حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع         
واآلخر رافع ثوبه على رأس رسول اهللا صلى اهللا         . أحدمها يقود به راحلته   . ومعه بالل وأسامة  . على راحلته 

إن أمـر   " مث مسعته يقول    . فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوال كثريا        : قالت. عليه وسلم من الشمس   
  ".ودكم بكتاب اهللا تعاىل، فامسعوا له وأطيعوا أسود، يق) حسبتها قالت(عليكم عبد جمدع 

حدثنا حممد بن سلمة عن أيب عبدالرحيم، عن زيد بـن أيب            . وحدثين أمحد بن حنبل   ) 1298 (- 312
  : قالت. أنيسة، عن حيىي بن احلصني، عن أم احلصني جدته

مها آخذ خبطام ناقة    وأحد. فرأيت أسامة وبالال  .  حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع         
  .حىت رمى مجرة العقبة. واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر. النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى عنه وكيع وحجـاج     . وهو خال حممد بن سلمة    . واسم أيب عبدالرحيم، خالد بن أيب يزيد      : قال مسلم 

  .األعور
أخربنـا  . حدثنا حممد بن بكر   : قال ابن حامت  .  وحدثين حممد بن حامت وعبد بن محيد       )1299 (- 313

  :أخربنا أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. ابن جربج

  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم رمى اجلمرة، مبثل حصى اخلذف
حدثنا أبو خالد األمحر وابن إدريس عن ابن جـريج،          . ن أيب شيبة  وحدثنا أبو بكر ب   ) 1299 (- 314

  :عن أيب الزبري، عن جابر ؛ قال
  .وأما بعد، فإذا زالت الشمس.  رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمرة يوم النحر ضحى

جابر بن  أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع       . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عيسى . وحدثنا علي بن خشرم   ) 1299(
  .مبثله. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبداهللا يقول

        باب استحباب كون حصى اجلمار بقدر حصى اخلذفباب استحباب كون حصى اجلمار بقدر حصى اخلذفباب استحباب كون حصى اجلمار بقدر حصى اخلذفباب استحباب كون حصى اجلمار بقدر حصى اخلذف) ) ) ) 52 ( ( ( (

        باب بيان وقت استحباب الرميباب بيان وقت استحباب الرميباب بيان وقت استحباب الرميباب بيان وقت استحباب الرمي) ) ) ) 53 ( ( ( (
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وهو ابن عبيـداهللا    (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1300 (- 315
  :قال. عن أيب الزبري، عن جابر) اجلزري

. والسعي بني الصفا واملـروة تـو      . ورمي اجلمار تو  . ر تو االستجما" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

والطواف تو .وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو."  
حـدثنا  . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. وحدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1301 (- 316

  :بداهللا قالليث عن نافع ؛ أن ع
إن رسول اهللا   : قال عبداهللا . وقصر بعضهم .  حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه          

  ".واملقصرين"مرة أو مرتني مث قال " رحم اهللا احمللقيني"صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ن عمر ؛قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا ب: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1301 (-317

" قـال  ! واملقصرين ؟ يا رسـول اهللا     : قالوا" اللهم ارحم احمللقني  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".واملقصرين" قال ! واملقصرين ؟ يا رسول اهللا : قالوا" اللهم ارحم احمللقني

حدثنا ابن  : أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم بن احلجاج قال            ) 1301 (- 318
  حدثنا أيب حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. منري

واملقصرين ؟ يـا    : قالوا" رحم اهللا احمللقني  "قال  ! واملقصرين ؟ يا رسول اهللا      : قالوا" رحم اهللا احمللقني  " قال  
  " .واملقصرين"قال ! قصرين ؟ يا رسول اهللا وامل: قالوا" رحم اهللا احمللقني"قال ! رسول اهللا 
وقـال يف   . حدثنا عبيداهللا، ـذا اإلسـناد     . حدثنا عبدالوهاب . وحدثناه ابن املثىن  ) 1301 (- 319
  ".واملقصرين"فلما كانت الرابعة، قال : احلديث
بـن  مجيعا عن ا  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري وأبو كريب            ) 1302 (- 320
  :حدثنا عمارة عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال. حدثنا حممد ابن فضيل: قال زهري. فضيل

        باب بيان أن حصى اجلمار سبعباب بيان أن حصى اجلمار سبعباب بيان أن حصى اجلمار سبعباب بيان أن حصى اجلمار سبع) ) ) ) 54 ( ( ( (

        باب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصريباب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصريباب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصريباب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري) ) ) ) 55 ( ( ( (
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اللهم "وللمقصرين ؟   ! يا رسول اهللا    : قالوا" اغفر للمحلقني ! اللهم  "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
! يا رسـول اهللا     : قالوا" لقنياغفر للمح ! اللهم  "وللمقصرين ؟ قال    ! قالوا يا رسول اهللا     " اغفر للمحلقني ! 

  ".وللمقصرين"وللمقصرين ؟ قال 
حدثنا روح عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة،         . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 1302(

  .مبعىن حديث أيب زرعة، عن أيب هريرة. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة، عن حيىي بن   حد. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1303 (- 321

. احلصني، عن جدته ؛ أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الـوداع، دعـا للمحلقـني ثالثـا                    
  .يف حجة الوداع: ومل يقل وكيع. وللمقصرين مرة

 وحـدثنا   ح) وهو ابن عبدالرمحن القـاري    (حدثنا يعقوب   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1304 (- 322
كالمها عن موسى بن عقبة، عن نافع،  عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا               ). يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . قتيبة

  .صلى اهللا عليه وسلم حلق رأسه يف حجة الوداع
أخربنا حفص بن غياث عن هشام، عن حممد بن سريين، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1305 (- 323

مث . مث أتى مرتله مبىن وحنر    . فأتى اجلمرة فرماها  . أنس بن مالك ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى مىن            
  .مث جعل يعطيه الناس. مث األيسر. وأشار إىل جانبه األمين" خذ"قال للحالق 

أخربنا حفص بن غيـاث     : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو كريب         ) 1305 (- 324
. وأشار بيده إىل اجلانب األمين هكـذا      " ها"أما أبو بكر فقال يف روايته، للحالق        . عن هشام، ذا اإلسناد   
وأمـا يف   . ه فأعطاه أم سليم   فحلق. مث أشار إىل احلالق وإىل اجلانب األيسر      : قال. فقسم شعره بني من يليه    

مث قال باأليسر فصنع به مثل      . فوزعه الشعرة والشعرتني بني الناس    . فبدأ بالشق األمين  : رواية أيب كريب قال   
  .؟ فدفعه إىل أيب طلحة" ههنا أبو طلحة"مث قال . ذلك

بن مالك  حدثنا هشام عن حممد، عن أنس       . حدثنا عبداألعلى . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1305 (- 325
وقال . واحلجام جالس. مث انصرف إىل البدن فنحرها    . ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة العقبة          

باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي مث ينحر مث حيلق، واالبتداء يف احللق باجلانب باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي مث ينحر مث حيلق، واالبتداء يف احللق باجلانب باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي مث ينحر مث حيلق، واالبتداء يف احللق باجلانب باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي مث ينحر مث حيلق، واالبتداء يف احللق باجلانب ) ) ) ) 56 ( ( ( (
        األمين من رأس احمللوقاألمين من رأس احمللوقاألمين من رأس احمللوقاألمين من رأس احمللوق



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-662 

" أين أبو طلحـة ؟    "فقال  " احلق الشق اآلخر  "مث قال   . فحلق شقه األمين فقسمه فيمن يليه     . بيده عن رأسه  
  .فأعطاه إياه
مسعت هشام بن حسان خيرب عن ابن سـريين،         . نحدثنا سفيا . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1305 (- 326

  :قال. عن أنس بن مالك
مث دعا  . ناول احلالق شقه األمين فحلقه    . وحنر نسكه وحلق  .  ملا رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمرة        

فقـال  . فأعطاه أبـا طلحـة  . فحلقه" احلق"فقال  . مث ناوله الشق األيسر   . أبا طلحة األنصاري فأعطاه إياه    

  ".قسمه بني الناسا"
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1306 (- 327

  :قال. عبيداهللا، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص
يا رسول  : فجاء رجل فقال  . ونه وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع، مبىن، للناس يسأل            

مل ! يا رسـول اهللا     : مث جاءه رجل آخر فقال    " اذبح وال  حرج   "فقال  . مل أشعر، فحلقت قبل أن أحنر     ! اهللا  
فما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن         : قال". ارم وال  حرج   "فقال  . أشعر فنحرت قبل أن أرمي    

  ".افعل وال  حرج"شيء قدم وال  أخر، إال قال 
حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1306 (- 328

  :عيسى بن طلحة التيمي ؛ أنه مسع عبداهللا بن عمرو بن العاص يقول
! يا رسول اهللا : فيقول القائل منهم. فطفق ناس يسألونه.  وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته      

فـارم وال   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرميإين مل أكن أشع  
احنـر وال    "فيقـول   . إين مل أشعر أن النحر قبل احللق، فحلقت قبل أن أحنر          : وطفق آخر يقول  : قال" حرج
ر قبـل بعـض،     فما مسعته يسأل يومئذ عن أمر، مما ينسى املرء وجيهل، من تقدمي بعض األمو             : قال" حرج

  ".افعلوا ذلك وال  حرج"وأشباهها، إال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مبثل حديث يونس   . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . حدثنا يعقوب . حدثنا حسن احللواين  ) 1306(

  .عن الزهري إىل آخره

        باب من حلق قبل النحر، أو حنر قبل الرميباب من حلق قبل النحر، أو حنر قبل الرميباب من حلق قبل النحر، أو حنر قبل الرميباب من حلق قبل النحر، أو حنر قبل الرمي) ) ) ) 57 ( ( ( (
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ابـن شـهاب    مسعت  : قال. أخربنا عيسى عن ابن جريج    . وحدثنا علي بن خشرم   ) 1306 (- 329
حدثين عبداهللا بن عمرو بن العاص ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ بينا هو                . حدثين عيسى بن طلحة   : يقول

  :خيطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال
كنت ! يا رسول اهللا    : مث جاء آلخر فقال   . أن كذا وكذا، قبل كذا وكذا     !  ما كنت أحسب، يا رسول اهللا       

  ".افعل وال  حرج"قال . هلؤالء الثالث. وكذاأحسب أن كذا، قبل كذا 
. ح وحدثين سعيد بن حيـىي األمـوي  . حدثنا حممد بن بكر. وحدثناه عبد بن محيد   ) 1306 (- 330

هلـؤالء  : إال قولـه  . أما رواية ابن أيب بكر فكرواية عيسى      . مجيعا عن ابن جريج، ذا اإلسناد     . حدثين أيب 
وأشباه . حنرت قبل أن أرمي   . حلقت قبل أن أحنر   :  األموي ففي روايته   وأما حيىي . فإنه مل يذكر ذلك   . الثالث
  .ذلك

حدثنا ابن عيينة عـن     : قال أبو بكر  . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1306 (- 331
  :قال. الزهري، عن عيسى بن طلحة  عن عبداهللا بن عمرو

ذحبت قبـل   : قال" فاذبح وال  حرج   "قال  . ن أذبح حلقت قبل أ  :  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال       
  ".ارم وال  حرج"قال . أن أرمي
وحدثنا ابن أيب عمر وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، ـذا               ) 1306 (- 332
  : اإلسناد

  .مبعىن حديث ابن عيينة. فجاءه رجل.  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقة مبىن
. حدثنا علي بن احلسن عن عبداهللا بن املبـارك        . وحدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     ) 1306 (- 333

  : أخربنا حممد بن أيب حفصة عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال
ول اهللا  يا رس : فقال.  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند اجلمرة              

ارم وال   "قـال   . إين ذحبت قبل أن أرمـي     : وأتاه آخر فقال  " ارم وال  حرج   "فقال  . إين حلقت قبل الرمي   ! 
فما رأيتـه سـئل     : قال". ارم وال  حرج   "قال  . إين أفضت إىل البيت قبل أن أرمي      : وأتاه آخر فقال  " حرج

  ".افعلوا وال  حرج"يومئذ عن شيء، إال قال 
حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه،      . حدثنا وهيب . حدثنا ز . مد بن حامت  حدثين حم ) 1307 (- 334

يف الذبح، واحللق، والرمي، والتقدمي، والتأخري، فقال       : عن ابن عباس ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له           
  ".الحرج"
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أخربنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عن ابـن         . عبدالرزاقحدثنا  . حدثين حممد بن رافع   ) 1308 (- 335
فكان ابن  : قال نافع . مث رجع فصلى الظهر مبىن    . عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض يوم النحر           

  .ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله. مث يرجع فيصلي الظهر مبىن. عمر يفيض يوم النحر
أخربنـا سـفيان عـن      . حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق    .  بن حرب  حدثين زهري ) 1309 (- 336

  :قال. عبدالعزيز بن رفيع
أين صلى الظهر   . أخربين عن شيء عقلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قلت.  سألت أنس بن مالك   

  .فعل امراؤكافعل ما ي: مث قال. باألبطح: فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال: قلت. مبىن: يوم التروية ؟ قال
حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نـافع،         . حدثنا حممد بن مهران الرازي    ) 1310 (- 337

  .عن ابن عمر ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يرتلون األبطح
حدثنا صخر بن جويرية عن  . حدثنا روح بن عبادة   . مت بن ميمون  حدثين حممد بن حا   ) 1310 (- 338

  .وكان يصلي الظهر يوم النفر باحلصبة. نافع ؛ أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة
  .قد حصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واخللفاء بعده: قال نافع
حدثنا هـشام   . بداهللا بن منري  حدثنا ع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1311 (- 339

إمنا نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه كـان           . قالت  نزول األبطح ليس بسنة     . عن أبيه، عن عائشة   
  .أمسح خلروجه إذا خرج

حدثنا . ح وحدثنيه أبو الربيع الزهراين    . حدثنا حفص بن غياث   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1311 (
كلهم عن هـشام،  . حدثنا حبيب املعلم. حدثنا يزيد بن زريع   . ح وحدثناه أبو كامل   . )يعين ابن زيد  (محاد  

  .ذا اإلسناد، مثله
أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل ؛ أن أبا         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1311 (- 340

ة ؛ أا مل تكـن تفعـل        وأخربين عروة عن عائش   : قال الزهري . بكر وعمر وابن عمر كانوا يرتلون األبطح      
  .إمنا نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ألنه كان مرتال أمسح خلروجه: وقالت. ذلك

        باب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحرباب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحرباب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحرباب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر) ) ) ) 58 ( ( ( (

        باب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، والصالة بهباب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، والصالة بهباب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، والصالة بهباب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، والصالة به) ) ) ) 59 ( ( ( (
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حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر وأمحد بـن عبـدة                 ) 1312 (- 341
  :الحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، ق) واللفظ أليب بكر(

  .إمنا هو مرتل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  ليس التحصيب بشيء
. مجيعا عن ابن عيينـة    . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 1313 (- 342

  : قال أبو رافع: قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن صاحل بن كيسان، عن سليمان بن يسار: قال زهري
ولكين جئت فضربت فيـه     .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أنزل األبطح حني خرج من مىن              مل يأمرين 

عن أيب : ويف رواية قتيبة، قال   . مسعت سليمان بن يسار   : قال: قال أبو بكر، يف رواية صاحل     . فجاء فرتل . قبته
  .وكان على ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم. رافع

أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن أيب        . أخربنا ابن وهب  . ىيحدثين حرملة بن حي   ) 1314 (- 343
نرتل غدا، إن   "سلمة بن عبدالرمحن بن عوف  عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه قال                    

  ".حيث تقامسوا على الكفر. شاء اهللا، خبيف بين كنانة
. حدثين الزهـري  . ين األوزاعي حدث. حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثين زهري بن حرب   ) 1314 (- 344

  :حدثنا أبو هريرة قال. حدثين أبو سلمة
حيث تقامسوا علـى    . حنن نازلون غدا خبيف بين كنانة     " قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن مبىن           

، وذلك أن قريشا وبين كنانة حتالفت على بين هشام وبين املطلب، أن ال يناكحوهم، وال  يبايعوهم                ". الكفر
  .يعين، بذلك، احملصب. حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عن        . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   ) 1314 (- 345
  :أيب هريرة،، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". على الكفرحيث تقامسوا. مرتلنا، إن شاء اهللا، إذا فتح اهللا، اخليف "
حدثنا عبيـداهللا عـن     : قاال. حدثنا ابن منري وأبو أسامة    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1315 (- 346

حدثين نافع عن ابن عمـر ؛  . حدثنا عبيداهللا. حدثنا أيب) واللفظ له(ح وحدثنا ابن منري . نافع، عن ابن عمر 

        باب وجوب املبيت مبىن ليايل أيام التشريق، والترخيص يف تركه ألهل السقايةباب وجوب املبيت مبىن ليايل أيام التشريق، والترخيص يف تركه ألهل السقايةباب وجوب املبيت مبىن ليايل أيام التشريق، والترخيص يف تركه ألهل السقايةباب وجوب املبيت مبىن ليايل أيام التشريق، والترخيص يف تركه ألهل السقاية) ) ) ) 60 ( ( ( (
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. أن العباس بن عبداملطلب استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن يبيت مبكة ليايل مىن، من أجل سقايته               
  .فأذن له

ح وحدثنيه حممد بن حامت وعبـد بـن         . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1315(
  .كالمها عن عبيداهللا بن عمر، ذا اإلسناد، مثله. جريجأخربنا ابن . مجيعا عن حممد بن بكر. محيد

حدثنا محيد الطويل عن بكر     . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين حممد بن املنهال الضرير    ) 1316 (- 347
  :قال. بن عبداهللا املزين

 ما يل أرى بين عمكم يسقون العـسل واللـنب         : فأتاه أعرايب فقال  .  كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة      
. ما بنا من حاجة وال  خبل      ! احلمد هللا   : وأنتم تسقون النبيذ ؟ أمن حاجة بكم أم من خبل ؟ فقال ابن عباس             

وسـقى  . فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب     . قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة         
 ما أمر به رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           فال نريد تغيري  " كذا فاصنعوا . أحسنتم وأمجلتم : "وقال. فضله أسامة 

  .وسلم
أخربنا أبو خيثمة عن عبدالكرمي، عن جماهد، عن عبدالرمحن بن          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1317 (- 348

  :قال. أيب ليلى، عن علي
وأن ال . وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتـها .  أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقوم على بدنه      

  ".حنن نعطيه من عندنا"قال . أعطي اجلزار منها
حدثنا ابن عيينـة عـن      : قالوا. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1317 (

  .عبدالكرمي اجلزري، ذا اإلسناد  مثله
. أخربنا معاذ بن هشام   : وقال إسحاق بن إبراهيم   . انأخربنا سفي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1317(م  

كالمها عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي، عن النيب صلى اهللا عليه                  . أخربين أيب : قال
  .وسلم وليس يف حديثهم أجر اجلازر

: عبـد قال  (وحدثين حممد بن حامت بن ميمون، وحممد بن مرزوق، وعبد بن محيد             ) 1317 (- 349
أخربين احلسن بن مسلم ؛ أن جماهدا أخربه        . أخربنا ابن جريج  ) حدثنا حممد بن بكر   : وقال اآلخران . أخربنا

        باب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودهم وجالهلاباب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودهم وجالهلاباب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودهم وجالهلاباب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودهم وجالهلا) ) ) ) 61 ( ( ( (
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؛ أن عبدالرمحن بن أيب ليلى أخربه ؛ أن علي بن أيب طالب أخربه ؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن                        
وال  يعطي يف جزارا     . يف املساكني . ا وجالهلا حلومها وجلوده . وأمره أن يقسم بدنه كلها    . يقوم على بدنة  

  .منها شيئا
أخربين عبدالكرمي بن مالـك     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1317 (

اجلزري ؛ أن جماهدا أخربه ؛ أن عبدالرمحن بن أيب ليلى أخربه ؛ أن علي بن أيب طالب أخربه ؛ أن النيب صلى     

  .مبثله. وسلم أمرهاهللا عليه 
قرأت : قال) واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1318 (- 350

  :قال. على مالك عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا
  .والبقرة عن سبعة. البدنة عن سبعة. يه وسلم عام احلديبية حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل

ح وحدثنا أمحد بن . أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1318 (- 351
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. يونس

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نشترك        فأمرنا ر .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني باحلج         
  .كل سبعة منا يف بدنة. يف اإلبل والبقر

حدثنا عزرة بن ثابت عن أيب الـزبري،، عـن          . حدثنا وكيع . وحدثين حممد بن حامت   ) 1318 (- 352
  :قال. جابر بن عبداهللا

  .بعةوالبقرة عن س. فنحرنا البعري عن سبعة.  حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربين أبو الزبري ؛ أنه     . حدثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج      . وحدثين حممد بن حامت   ) 1318 (- 353

  :مسع جابر بن عبداهللا قال
أيـشترك يف  : فقال رجل جلابر . كل سبعة يف بدنة   .  اشتركنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلج والعمرة         

حنرنا يومئـذ سـبعني    : قال. وحضر جابر احلديبية  .  إال من البدن   ما هي : البدنة ما يشترك يف اجلزور ؟ قال      
  .اشتركنا كل سبعة يف بدنة. بدنة

        باب االشتراك يف اهلدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعةباب االشتراك يف اهلدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعةباب االشتراك يف اهلدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعةباب االشتراك يف اهلدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة) ) ) ) 62 ( ( ( (
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أخربنا أبو الزبري ؛    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1318 (- 354
  :قال. أنه مسع جابر بن عبداهللا حيدث عن حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف هـذا   . وذلك حني أمرهم أن حيلوا من حجهـم       . وجيتمع النفر منا يف اهلدية    . ا أحللنا أن دي    فأمرنا إذ 
  .احلديث
. أخربنا هشيم عن عبدامللك، عن عطاء، عن جابر بن عبـداهللا          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1318 (- 355

  :قال
  .نشترك فيها. عةفنذبح البقرة عن سب.  كنا نتمتع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة

حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن ابن جريج، عن           . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1319 (- 356
  :قال. أيب الزبري، عن جابر

  . ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر
ح وحدثين سـعيد    . جأخربنا ابن جري  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1319 (- 357

  :أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. حدثين أيب. بن حيىي األموي

  .عن عائشة، بقرة يف حجته: ويف حديث ابن بكر.  حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه
أخربنا خالد بن عبداهللا عن يونس، عن زياد بن جبري ؛ أن ابن             . ىيحدثنا حيىي بن حي   ) 1320 (- 358

  :فقال. عمر أيت على رجل وهو ينحر بدنته باركة

  . ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. وحدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1321 (- 359

  : ليث عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبري وعمرة بنت عبدالرمحن ؛ أن عائشة قالت

        باب حنر البدن قياما مقيدةباب حنر البدن قياما مقيدةباب حنر البدن قياما مقيدةباب حنر البدن قياما مقيدة) ) ) ) 63 ( ( ( (

باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده ) ) ) ) 64 ( ( ( (
        اعثه ال يصري حمرما، وال  حيرم عليه شيء بذلكاعثه ال يصري حمرما، وال  حيرم عليه شيء بذلكاعثه ال يصري حمرما، وال  حيرم عليه شيء بذلكاعثه ال يصري حمرما، وال  حيرم عليه شيء بذلكوفتل القالئد، وأن بوفتل القالئد، وأن بوفتل القالئد، وأن بوفتل القالئد، وأن ب



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-669 

مث ال جيتنب شيئا ممـا جيتنـب        . فأفتل قالئد هديه  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهدي من املدينة         
  .احملرم

  .أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا ابن وهب. وحدثنيه حرملة بن حيىي) 1321 (
حدثنا سفيان عن الزهري، عـن      : قاال. وحدثناه سعيد بن منصور وزهري بن حرب      ) 1321 (- 360

ح وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن          . اهللا عليه وسلم     عروة، عن عائشة، عن النيب صلى     
كأين أنظـر إيل أفتـل      : قالت. أخربنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة           : قالوا. سعيد

  .قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بنحوه
: قـال . الرمحن بن القاسم، عن أبيه    حدثنا سفيان عن عبد   . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1321 (- 361

  :مسعت عائشة تقول
  .مث ال يعتزل شيئا وال  يتركه.  كنت أفتل قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي هاتني

: قالـت . حدثنا أفلح عن القاسم، عن عائشة     . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1321 (- 362
وأقـام  . مث بعث ا إىل البيـت . مث أشعرها وقلدها.  عليه وسلم بيديفتلت قالئد بدن رسول اهللا صلى اهللا      

  .فما حرم عليه شيء كان له حال. باملدينة
حدثنا : قال ابن حجر  . وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي        ) 1321 (- 363

  : قالت. إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن القاسم وأيب قالبة، عن  عائشة
مث ال ميسك عن شيء، ال ميـسك  . أفتل قالئدها بيدي . ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعث باهلدي         ك

  .عنه احلالل
حدثنا ابن عون عن القاسم، عن أم       . حدثنا حسني بن احلسن   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1321 (- 364
  :قالت. املؤمنني

يأيت ما يأيت   . ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حالال       فأصبح فين .  أنا فتلت تلك القالئد من عهن كان عندنا       
  .أو يأيت ما يأيت الرجل من أهله. احلالل من أهله

حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن األسـود، عـن     . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1321 (- 365
  :قالت. عائشة

  .مث يقيم فينا حالال. فيبعث به. نم لقد رأيتين أفتل القالئد هلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغ



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-670 

وقـال  . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 1321 (- 366
رمبا فتلت القالئـد    : قالت. عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة       ) حدثنا أبو معاوية  : اآلخران

  .ال جيتنب شيئا مما جيتنب احملرم. مث يقيم. د هديه مث يبعث بهفيقل. هلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو معاوية   : قال حيىي . وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          ) 1321 (- 367

  : قالت. عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة
  .ما، فقلدها أهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مرة إىل البيت غن

حدثين حممد بن جحادة    . حدثين أيب . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا إسحاق بن منصور   ) 1321 (- 368
  : قالت. عن احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

  .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حالل، مل حيرم عليه منه شيء.  كنا نقلد الشاء فنرسل ا
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عمرة بنت           : قال.  حيىي حدثنا حيىي بن  ) 1321 (- 369

  :عبدالرمحن ؛ أا أخربته ؛ أن ابن زياد كتب إىل عائشة ؛ أن عبداهللا بن عباس قال
. فـاكتيب إىل بـأمرك    . وقد بعثت ديي  . حىت ينحر اهلدي  .  من أهدي هديا حرم عليه ما حيرم على احلاج        

أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . س كما قال ابن عباس    لي: قالت عائشة : قالت عمرة 
فلم حيرم على رسول اهللا صلى اهللا       . مث بعث ا مع أيب    . مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده        . بيدي

  .حىت حنر اهلدي. عليه وسلم شيء أحله اهللا له
أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الـشعيب،        . محدثنا هشي . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1321 (- 370

كنت أفتل قالئد هدي رسول اهللا      : مسعت عائشة، وهي من وراء احلجاب تصفق وتقول       : عن مسروق، قال  
  .حىت ينحر هديه. وما ميسك عن شيء مما ميسك عنه احملرم. مث يبعث ا. صلى اهللا عليه وسلم بيدي

حدثنا . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا داود . دالوهابحدثنا عب . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1321(
  .كالمها عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، مبثله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. زكرياء
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عن األعـرج، عـن أيب      قرأت على مالك عن أيب الزناد،       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1322 (- 371
إا ! يا رسول اهللا    : قال" اركبها"فقال  . هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة            

  .يف الثانية أو يف الثالثة!" ويلك. اركبها"فقال . بدنة
  : وقال. ا اإلسنادأخربنا املغرية بن عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن األعرج، ذ. وحدثنا حيىي بن حيىي

  . بينما رجل يسوق بدنة مقلدة
هذا ما  : قال. حدثنل معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1322 (- 372

  :وقال: فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يـا  . بدنة: فقال" اركبها! ويلك  . " صلى اهللا عليه وسلم     بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، قال له رسول اهللا        

  ".اركبها! ويلك . اركبها! ويلك " قال! رسول اهللا  
أخربنا محيد عن ثابت،    . حدثنا هشيم : قاال. وحدثين عمرو الناقد وسريج بن يونس     ) 1323 (- 373

  :قال. عن أنس
أخربنا هشيم عن محيد، عن ثابت البناين،       )  له واللفظ(ح وحدثنا حيىي بن حيىي      .  وأظنين قد مسعته من أنس    

قال . إا بدنة: فقال" اركبها " فقال . مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل يسوق بدنة        : قال. عن أنس 
  .مرتني أو ثالثا" اركبها"

حدثنا وكيع عن مسعر، عن بكري بن األخنس، عـن          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1323 (- 374
  : مسعته يقول: لقا. أنس

  ".وإن"فقال . إا بدنة أو هدية: قال"  اركبها"فقال .  مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم ببدنة أو هدية
مسعت أنـسا   : قال. حدثين بكري بن األخنس   . حدثنا ابن بشر عن مسعر    . وحدثناه أبو كريب  ) 1323 (

  .فذكر مثله. مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم ببدنة: يقول
: قال. أخربين أبو الزبري  . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثين حممد بن حامت   ) 1324 (- 375

  : سئل عن ركوب اهلدي ؟ فقال. مسعت جابر بن عبداهللا
  ".حىت جتد ظهرا . اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها"  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

        باب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليهاباب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليهاباب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليهاباب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليها) ) ) ) 65 ( ( ( (
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: قـال . حدثنا معقل عن أيب الزبري. حدثنا احلسن بن أعني. بيبوحدثين سلمة بن ش  ) 1324 (- 376
  : سألت جابرا عن ركوب اهلدي ؟ فقال

  ".اركبها باملعروف، حىت جتد ظهرا " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حـدثين  .  سعيد عن أيب التياح الـضبعي      أخربنا عبدالوارث بن  . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1325 (- 377

  :قال. موسى بن سلمة اهلذيل
فعي . فأزحفت عليه بالطريق  . وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها    : قال.  انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين     

فلمـا  . فأضحيت: قال. لئن قدمت البلد ألستحفني عن ذلك     : فقال. إن هي أبدعت كيف يأيت ا     . بشأا
. على اخلبري سقطت  : فقال. فذكر له شأن بدنته   : قال. انطلق إىل ابن عباس نتحدث إليه     : اء قال نزلنا البطح 

يا : فقال. فمضى مث رجع: قال. بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها             
مث اجعلـه علـى     . مث أصبغ نعليها يف دمهـا     . احنرها" كيف أصنع مبا أبدع على منها ؟ قال         ! رسول اهللا   

  ".وال  تأكل منها أنت وال  أحد من أهل رفقتك . صفحتها
: وقال اآلخران. أخربنا: قال حيىي(وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر    ) 1325 (

ه عن أيب التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا علي                ) حدثنا إمساعيل بن علية   
  .ومل يذكر أول احلديث. مث ذكر مبثل حديث عبدالوارث. وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل

حدثنا سعيد عن قتادة، عن سنان بن       . حدثنا عبداألعلى . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 1326 (- 378
 معـه   سلمة، عن ابن عباس ؛ أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعـث                    

  :بالبدن مث يقول
وال  . مث اضرب به صفحتها   . مث اغمس نعلها يف دمها    . إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا، فاحنرها        "

  ".تطعهما أنت وال  أحد من أهل رفقتك

        باب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريقباب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريقباب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريقباب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريق) ) ) ) 66 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-673 

 عن سليمان األحول،    حدثنا سفيان : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وزهري بن حرب      ) 1327 (- 379
  :قال. عن طاوس، عن ابن عباس

ال ينفرن أحد حىت يكون آخـر       "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  كان الناس ينصرفون يف كل وجه     
  .يف: ومل يقل. ينصرفون كل وجه: قال زهري". عهده بالبيت

حدثنا سـفيان   : قاال) دواللفظ لسعي (حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 1328 (- 380
  : قال. عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس

  .إال أنه خفف عن املرأة احلائض.  أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
أخربين احلسن بن مسلم    . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . حدثين حممد بن حامت   ) 1328 (- 381

  : بن ثابتإذ قال زيد. كنت مع ابن عباس: قال. عن طاوس
فـسل فالنـة   . إمـا ال  :  تفيت أن تصدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عبـاس               

فرجع زيد بن ثابت إىل ابـن عبـاس         : هل أمرها بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ققال          . األنصارية
  .ما أراك إال قد صدقت: وهو يقول. يضحك
حدثنا الليث عن ابـن  . ح وحدثنا حممد بن رمح.حدثنا ليث . عيدحدثنا قتيبة بن س  ) 1211 (- 382

  :قالت عائشة. حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت: شهاب، عن أيب سلمة وعروة؛ أن عائشة قالت
" أحابستنا هـي ؟ " فذكرت حيضتها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

فقال رسـول   . مث حاضت بعد اإلفاضة   . إا قد كانت أفاضت وطافت بالبيت     !   يا رسول اهللا  : قالت فقلت 
  ".فلتنفر"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقـال  . حـدثنا : قال أمحـد  (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي وأمحد بن عيسى          ) 1211 (- 383
  : قالت. أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا اإلسناد) أخربنا ابن وهب: اآلخران

مبثـل  . بعدما أفاضت طـاهرا .  طمثت صفية بنت حيي، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع           
  .حديث الليث

        باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائضباب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائضباب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائضباب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض) ) ) ) 67 ( ( ( (
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ح . حـدثنا سـفيان   . ح وحدثنا زهري بن حرب    . حدثنا ليث ) يعين ابن سعيد  (وحدثنا قتيبة   ) 1211 (
بن القاسم، عن أبيه، عـن      كلهم عن عبدالرمحن    . حدثنا أيوب . حدثنا عبدالوهاب . وحدثين حممد بن املثىن   

  .مبعىن حديث الزهري. عائشة ؛ أا ذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن صفية قد حاضت
. حدثنا أفلح عن القاسم بن حممد، عن عائـشة  . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1211 (- 384
  :قالت

أحابـستنا  " صلى اهللا عليه وسلم فقال      فجاءنا رسول اهللا  : قال.  كنا نتخوف أن حتيض صفية قبل أن تفيض       
  ".إذن. فال"قال . قد أفاضت: قلنا" صفية ؟
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1211 (- 385

  :عمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة ؛ أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمل . لعلها حتبـسنا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . فية بنت حيي قد حاضت    إن ص !  يا رسول اهللا    

  ".فاخرجن"قال . بلى: قالوا" تكن قد طافت معكن بالبيت ؟
عن حيىي بن   ) لعله قال (حدثين حيىي بن محزة عن األوزاعي       . حدثين احلكم بن موسى   ) 1211 (- 386

يب سلمة، عن عائشة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد             أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أ        
  :فقالوا. من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله

قـال  . إا قد زارت يوم النحر    ! يا رسول اهللا    : فقالوا" وإا حلابستنا ؟  "قال  ! يا رسول اهللا    .  إا حائض 
  ".فلتنفر معكم

ح . حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ارحدثنا حممد بن املثىن وابن بش     ) 1211 (- 387
حدثنا شعبة عن احلكم، عن إبراهيم، عن األسـود، عـن           . حدثنا أيب ) واللفظ له (وحدثنا عبيداهللا بن معاذ     

  :قالت. عائشة
! حلقي ! عقرى "فقال .  ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة   

  ".فانفري"قال . نعم: قالت" أكنت أفضت يوم النحر ؟"مث قال هلا " حلابستناإنك 
ح . وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب عن أيب معاوية، عـن األعمـش                 ) 1211(

مجيعا عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، عـن الـنيب   . حدثنا جرير عن منصور   . وحدثنا زهري بن حرب   
  .غري أما ال يذكران  كئيبة حزينة. حنو حديث احلكم. يه وسلمصلى اهللا عل
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قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمـر ؛ أن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1329 (- 388
مث . فأغلقها عليه . ل الكعبة، هو وأسامة وبالل وعثمان بن طلحة احلجيب        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخ      

  : فسألت بالال، حني خرج: قال ابن عمر. مكث فيها
وثالثة أعمدة  . وعمودا عن ميينه  . جعل عمودين عن يساره   :  ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال         

  .مث صلى. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وراءه
كلهم عن محاد بن . حدثنا أبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد وأبو كامل واجلحدري        ) 1329 (- 389

  :قال. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا محاد: قال أبو كامل. زيد
فجـاء  . وأرسل إىل عثمان بن طلحـة     . فرتل بفناء الكعبة  .  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح        

وأمر . مث دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبالل وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة : قال. ففتح الباب . حباملفت
فتلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فبادرت الناس : فقال عبداهللا . مث فتح الباب  . فلبثوا فيه مليا  . بالباب فأغلق 
. نعـم :  صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال      هل صلى فيه رسول اهللا    : فقلت لبالل . وبالل على إثره  . وسلم خارجا 

  .كم صلى: ونسيت أن أسأله: قال. تلقاء وجهه. بني العمودين: أين ؟ قال: قلت
. حدثنا سفيان عن أيوب السختياين، عن نافع، عن ابن عمـر          . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1329 (- 390

  :قال
مث دعا  . حىت أناخ بفناء الكعبة   .  بن زيد   أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عام الفتح، على ناقة ألسامة           

لتعطينيه أو ليخـرجن    ! واهللا  : فقال. فأبت أن تعطيه  . فذهب إىل أمه  " ائتين باملفتاح " عثمان ابن طلحة فقال   
مث . ففتح الباب . فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فدفعه إليه         . فأعطته إياه : قال. هذا السيف من صليب   
  .د بن زيدذكر مبثل حديث محا

ح وحدثنا أبو بكـر بـن أيب        ) .وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1329 (- 391
. حدثنا عبدة عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمـر         ) واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     .حدثنا أبو أسامة    . شيبة
  :قال

        باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلهاباب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلهاباب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلهاباب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلها) ) ) ) 68 ( ( ( (
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فأجافوا عليهم البـاب    . مان بن طلحة   دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت، ومعه أسامة وبالل وعث           
أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ؟   : فقلت. فلقيت بالال. فكنت أول من دخل   . مث فتح . طويال
  .كم صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟: فنسيت أن أسأله. بني العمودين املقدمني: فقال

حدثنا عبداهللا بن عون عن     ) ين ابن احلارث  يع(حدثنا خالد   . وحدثين محيد بن مسعدة   ) 1329 (- 392
. وقد دخلها النيب صلى اهللا عليه وسلم وبـالل وأسـامة          . نافع، عن عبداهللا بن عمر؛ أنه انتهى إىل الكعبة        

  :قال. وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب
: فقلت. البيتفدخلت  . ورقيت الدرجة . فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم     . مث فتح الباب  .  فمكثوا فيه مليا  

  .كم صلى ؟: ونسيت أن أسأهلم: قال. ههنا: أين صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1329 (- 393

  :شهاب، عن سامل، عن أبيه ؛ أنه قال
. فأغلقوا عليهم . أسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة       دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت، هو و         

: هل صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : فلقيت بالال فسألته  . فلما فتحوا كنت يف أول من وجل      
  .صلى بني العمودين اليمانيني. نعم

أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1329 (- 394
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة بـن زيـد               : قال. سامل بن عبداهللا عن أبيه    
فأخربين بالل أو   : قال عبداهللا بن عمر   . مث أغلقت عليهم  . ومل يدخلها معهم أحد   . وبالل وعثمان بن طلحة   

  .كعبة، بني العمودين اليمانينيعثمان بن طلحة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف جوف ال
أخربنا حممد  : قال عبد . مجيعا عن ابن بكر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1330 (- 395
  : أمسعت ابن عباس يقول: قلت لعطاء: قال. أخربنا ابن جريج. بن بكر

أخربين أسـامة   : عته يقول ولكين مس . مل يكن ينهى عن دخوله    : قال.  إمنا أمرمت بالطواف ومل تؤمروا بدخوله     
فلمـا  . حىت خرج. ومل يصل فيه. بن زيد ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا يف ناحيه كلها   

بل يف كل   : ما نواحيها ؟ أيف زواياها ؟ قال      : قلت له "  هذه القبلة "وقال  . خرج ركع يف قبل البيت ركعتني     
  .قبلة من البيت

حدثنا عطاء عن ابن عباس ؛ أن النيب صلى اهللا          . حدثنا مهام .  بن فروخ  حدثنا شيبان ) 1331 (- 396
  .فقام عند سارية فدعا، ومل يصل. عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار
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قلـت  : قال. أخربنا إمساعيل بن أيب خالد    . حدثين هشيم . وحدثين سريج بن يونس   ) 1332 (- 397
  : هللا عليه وسلملعبداهللا بن أيب أوىف، صاحب رسول اهللا صلى ا

  .ال:  أدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت يف عمرته ؟ قال
. أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائـشة           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1333 (- 398
  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

فإن قريشا، حـني بنـت      . لكفر، لنقضت الكعبة، وجلعلتها على أساس إبراهيم      لوال حداثة عهد قومك با     "
  ".وجلعلت هلا خلفا. البيت، استقصرت

  .حدثنا ابن منري عن هشام، ذا اإلسناد: قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب) 1333 (
عن سامل بن عبـداهللا ؛      قرأت على مالك عن ابن شهاب،       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1333 (- 399

أن عبداهللا بن حممد بن أيب بكر الصديق أخرب عبداهللا بن عمر، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛                     
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أفـال  ! يا رسول اهللا    : فقلت: قالت" أمل ترى أن قومك، حني بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟            "
  ".لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! ا على قواعد إبراهيمترده

لئن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما أرى رسول اهللا                : فقال عبداهللا بن عمر   
  . يتمم على قواعد إبراهيمصلى اهللا عليه وسلم ترك استالم الركننني اللذين يليان احلجر، إال أن البيت مل

ح وحدثين هارون بن سعيد     . أخربنا عبداهللا بن وهب عن خمرمة     . حدثين أبو الطاهر  ) 1333 (- 400
مسعـت  : مسعت نافعا موىل ابن عمر يقـول : أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه، قال. حدثنا ابن وهب . األيلي

ر عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أـا            عبداهللا بن أيب بكر بن أيب قحافة، حيدث عبداهللا ابن عم          
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت

ألنفقت كرت الكعبة يف سـبيل اهللا، وجلعلـت باـا           ) أو قال بكفر  (لوال أن قومك حديثو عهد جباهلية        "
  ".باألرض، وألدخلت فيها من احلجر

        باب نقض الكعبة وبنائهاباب نقض الكعبة وبنائهاباب نقض الكعبة وبنائهاباب نقض الكعبة وبنائها) ) ) ) 69 ( ( ( (
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يعـين  (حدثنا سليم بن حيان عن سعيد       .  ابن مهدي  حدثين. وحدثين حممد بن حامت   ) 1333 (- 401
قال رسول اهللا صلى اهللا     : قالت) يعين عائشة (حدثتين خاليت   : مسعت عبداهللا بن الزبري يقول    : قال) ابن ميناء 

  :عليه وسلم
وجعلت هلا بابني بابـا     . فألزقتها باألرض . لوال أن قومك حديثو عهد بشرك، هلدمت الكعبة       ! يا عائشة    "

  ".فإن قريشا اقتصرا حيث بنت الكعبة. وزدت فيها ستة أذرع من احلجر. بابا غربياشرقيا و
  :قال. أخربين ابن أيب سليمان عن عطاء. حدثنا ابن أيب زائدة. حدثنا هناد بن السري) 1333 (- 402

حىت .لزبري ملا احترق البيت زمن زيد بن معاوية، حني غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن ا                  
! يا أيهـا النـاس      : فلما صدر الناس قال   . على أهل الشام  ) أو حير م  (يريد أن جيرئهم    . قدم الناس املوسم  

فإين قد فرق يل رأي     : أو أصلح ما هو منها ؟ قال ابن عباس        . أنقضها مث أبين بناءها   . أشريوا على يف الكعبة   
وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليهـا       . س عليه وتدع بيتا أسلم النا   . أرى أن تصلح ما وهي منها     . فيها

فكيف بيـت   . ما رضي حىت جيده   . لو كان أحدكم احترق بيته    : فقال ابن الزبري  . النيب صلى اهللا عليه وسلم    
فتحاماه . فلما مضى الثالث أمجع رأيه على أن ينقضها       . مث عازم على أمري   . ربكم ؟ إين مستخري ريب ثالثا     

فلمـا مل يـره     . حىت صعد رجل فألقى منه حجارة     . ناس يصعد فيه، أمر من السماء     الناس أن يرتل، بأول ال    
حىت . فستر عليها الستور  . فجعل ابن الزبري أعمدة   . فنقضوه حىت بلغوا به األرض    . الناس أصابه شيء تتابعوه   

 أن النـاس    لـوال "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        : إين مسعت عائشة تقول   : وقال ابن الزبري  . ارتفع بناؤه 
لكنت أدخلت فيه من احلجـر مخـس        . حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه          

ولست أخـاف   . قال فأنا اليوم أجد ما أنفق     ". أذرع، وجلعلت هلا بابا يدخل الناس منه، وبابا خيرجون منه         
وكان طـول   . فبىن عليه البناء  . حىت أبدى أسا نظر الناس إليه     . فزاد فيه مخس أذرع من احلجر     : قال. الناس

أحدمها يدخل  : وجعل له بابني  . فزاد يف طوله عشر أذرع    . فلما زاد فيه استقصره   . الكعبة مثاين عشرة ذراعا   
وخيربه أن ابن . فلما قتل ابن الزبري كتب احلجاج إىل عبدامللك بن مروان خيربه بذلك   . منه، واآلخر خيرج منه   

إنا لسنا من تلطيخ ابـن  : فكتب إليه عبدامللك. ظر إليه العدول من أهل مكة الزبري قد وضع البناء على أس ن      
. وسد الباب الذي فتحه   . وأما ما زاد فيه من احلجر فرده إىل بنائه        . أما ما زاد يف طوله فأقره     . الزبري يف شيء  

  .فنقضه وأعاده إىل بنائه
مسعت عبـداهللا   : قال. بن جريج أخربنا ا . حدثنا حممد بن بكر   . حدثين حممد بن حامت   ) 1333 (- 403

وفد : قال عبداهللا ابن عبيد   . بن عبيد بن عمري والوليد بن عطاء حيدثان عن احلارث بن عبداهللا بن أيب ربيعة              
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) يعين ابن الزبري  (ما أظن أبا خبيب     : فقال عبدامللك . احلارث بن عبداهللا على عبدامللك بن مروان يف خالفته        
مسعتها تقول مـاذا ؟     : قال. أنا مسعته منها  ! بلى  : قال احلارث . مسعه منها مسع من عائشة ما كان يزعم أنه        

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت: قال
فإن بدا لقومك،   . ولوال حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه       . إن قومك استقصروا من بنيان البيت      "

هذا حديث عبـداهللا بـن      . ها قريبا من سبعة أذرع    فأرا". من بعدي، أن يبنوه فهلمي ألريك ما تركوا منه        
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وزاد عليه الوليد بن عطاء. عبيد

: قالـت " وهل تدرين مل كان قومك رفعوا باـا ؟ . وجلعلت هلا بابني موضوعني يف األرض شرقيا وغربيا   "
حىت . إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقيفكان الرجل  . تعززا أن ال يدخلها إال من أرادوا      " قال  . ال: قلت

فنكت : قال. نعم: أنت مسعتها تقول هذا ؟ قال     : قال عبدامللك للحارث  ". إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط     
  .وددت أين تركته وما حتمل: ساعة بعصاه مث قال

نـا  أخرب. ح وحدثنا عبد بـن محيـد      . حدثنا أبو عاصم  . وحدثناه حممد بن عمرو بن جبلة     ) 1333 (
  .كالههما عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثل حديث ابن بكر. عبدالرزاق
حدثنا حامت بن أيب صـغرية      . حدثنا عبداهللا بن بكر السهمي    . وحدثين حممد بن حامت   ) 1333 (- 404

حيث يكذب  ! قاتل اهللا ابن الزبري     : عن أيب قزعة ؛ أن عبدامللك ابن مروان، بينما هو يطوف بالبيت إذ قال             
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعتها تقول: يقول. أم املؤمننيعلى 
فإن قومك قصروا يف البناء . لوال حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حىت أزيد فيه من احلجر! يا عائشة  " 
"  

ـ ! يا أمري املؤمنني  . ال تقل هذا  : فقال احلارث بن عبداهللا ابن أيب ربيعة       . دث هـذا فأنا مسعت أم املؤمنني حت

  .لو كنت مسعته قبل أن أهدمه، لتركته على ما بىن ابن الزبري: قال
حدثنا أشعث بن أيب الـشعثاء عـن        . حدثنا أبو األحوص  . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1333 (- 405

  : قالت. األسود بن يزيد، عن عائشة

        باب جدر الكعبة وبااباب جدر الكعبة وبااباب جدر الكعبة وبااباب جدر الكعبة وباا) ) ) ) 70 ( ( ( (
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فلم مل يدخلوه يف    : قلت" نعم" ر ؟ أمن البيت هو ؟ قال         سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن اجلد        
فعل ذلك قومك ليـدخلوا   " فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال       : قلت" إن قومك قصرت م النفقة      "البيت ؟ قال    

ولوال أن قومك حديث عهدهم يف اجلاهلية، فأخاف أن تنكر قلوم، لنظرت أن         . من شاؤا ومينعوا من شاؤا    
  ".وأن ألزق بابه باألرض. يتأدخل اجلدر يف الب

حدثنا شـيبان   ) يعين ابن موسى  (حدثنا عبيداهللا   : قال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1333 (- 406
  : قالت. عن أشعث بن أيب الشعثاء، عن األسود بن يزيد، عن عائشة

:  وقال فيـه   .وساق احلديث مبعىن حديث أيب األحوص     .  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلجر        

  ".خمافة أن تنفر قلوم"فما شأن بابه مرتفعا ال يصعد إليه إال بسلم ؟ وقال : فقلت
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار،          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1334 (- 407

  :العن عبداهللا بن عباس ؛ أنه ق
فجعـل  . فجاءته امرأة من خثعم تـستفتيه     .  كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

. فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخـر  . الفضل ينظر إليها وتنظر إليه    
ال يستطيع أن يثبت على     . برياإن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخا ك          ! يا رسول اهللا    : قالت

  .وذلك يف حجة الوداع" نعم" أفأحج عنه ؟ قال . الراحلة
حـدثنا  . أخربنا عيسى عن ابن جريج، عن ابـن شـهاب         . حدثين علي بن خشرم   ) 1335 (- 408

  :سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن الفضل ؛ أن امرأة من خثعم قالت
. وهو ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعـريه        . فريضة اهللا يف احلج   عليه  . إن أيب شيخ كبري   !  يا رسول اهللا    

  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".فحجي عنه"

        باب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنوههما، أو للموتباب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنوههما، أو للموتباب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنوههما، أو للموتباب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنوههما، أو للموت) ) ) ) 71 ( ( ( (
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قال أبو  . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن عمر          ) 1336 (- 409
 إبراهيم بن عقبة، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس، عـن الـنيب        حدثنا سفيان بن عيينة عن    : بكر

  فقال. لقي ركبا بالروحاء. صلى اهللا عليه وسلم
أهلـذا  : فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت" رسول اهللا   " من أنت ؟ قال     : فقالوا. املسلمون. قالوا" من القوم ؟   "

  ".ولك أجر. نعم" حج ؟ قال 
حدثنا أبو أسامة عن سفيان، عن حممد بن عقبة،         .  كريب حممد بن العالء    حدثنا أبو ) 1336 (- 410

  أهلذا حج ؟ قال! يا رسول اهللا : فقالت. رفعت امرأة صبيا هلا: قال. عن كريب، عن ابن عباس
  ".ولك أجر. نعم" 

حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة، عـن        . حدثنا عبدالرمحن . وحدثين حممد بن املثىن   ) 1336 (- 411
  ".ولك أجر. نعم" أهلذا حج ؟ قال ! يا رسول اهللا : ريب ؛ أن امرأة رفعت صبيا فقالتك
حدثنا سفيان عن حممد بن عقبة، عن كريب، عن ابـن           . حدثنا عبدالرمحن . وحدثنا ابن املثىن  ) 1336(

  .مبثله. عباس
أخربنا الربيع بن مسلم القرشي عن      . بن هارون حدثنا يزيد   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1337 (- 412

  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال. حممد بن زياد، عن أيب هريرة
حـىت  . فسكت! أكل عام ؟ يا رسول اهللا       : فقال رجل " قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا       ! أيها الناس   " 

ذروين "مث قـال  ". وملا استطعتم. لوجبت. نعم: لو قلت""  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قاهلا ثالثا 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه     . فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم         . ما تركتكم 
  ".وإذا يتكم عن شيء فدعوه. ما استطعتم

باب صحة حج الصيب، وأجر من حج باب صحة حج الصيب، وأجر من حج باب صحة حج الصيب، وأجر من حج باب صحة حج الصيب، وأجر من حج ) ) ) ) 72 ( ( ( (
        بهبهبهبه

        باب فرض احلج مرة يف العمرباب فرض احلج مرة يف العمرباب فرض احلج مرة يف العمرباب فرض احلج مرة يف العمر) ) ) ) 73 ( ( ( (
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. عن عبيداهللا ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. حرب وحممد بن املثىن   حدثنا زهري بن    ) 1338 (- 413
  أخربين نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ال تسافر املرأة ثالثا، إال ومعها ذو حمرم "
حـدثنا  . ح وحدثتا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     )  1338(

ثالثة " فوق ثالث وقال ابن منري يف روايته عن أبيه          : يف رواية أيب بكر   . مجيعا عن عبيداهللا، ذا اإلسناد    . أيب
  ".إال ومعها ذو حمرم

أخربنا الضحاك عن نافع، عن عبـداهللا  . حدثنا ابن أيب فديك. وحدثنا حممد بن رافع ) 1338 (- 414
  م قالبن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسل

  ".ال حيل إلمرأة، تؤمن باهللا واليوم اآلخر، تسافر مسرية ثالث ليال، إال ومعها ذو حمرم "
حدثناجرير عن  : قال قتيبة . مجيعا عن جرير  . حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 827 (- 415

أنت مسعت  :  فقلت له  .مسعت منه حديثا فأعجبين   : قال. عن قزعة، عن أيب سعيد    ) وهو ابن عمري  (عبدامللك  
: قال. فأقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل أمسع        : هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال         

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعته يقول
ل ومسعته يقو ". مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى     . ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد       "
  ".ال تسافر املرأة يومني من الدهر إال ومعها ذو حمرم منها، أو زوجها"

. حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمـري      . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 827 (- 416
  : مسعت أبا سعيد اخلدري قال: مسعت قزعة قال: قال

ى أن تسافر املرأة مسرية يـومني إال        .  وآنقنين فأعجبنين.  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعا        
  .واقتص باقي احلديث. ومعها زوجها أو ذو حمرم

حدثنا جرير عن مغرية، عن إبراهيم، عن سهم ابن منجاب،          . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 827 (- 417
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري

  ".ملرأة ثالثا، إال مع ذي حمرمال تسافر ا "

        باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريهباب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريهباب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريهباب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه) ) ) ) 74 ( ( ( (
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: قال أبو غسان. مجيعا عن معاذ بن هشام. وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن بشار     ) 827 (- 418
  حدثين أيب عن قتادة، عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. حدثنا معاذ

  ". حمرمال تسافر امرأة فوق ثالث ليال، إال مع ذي "
أكثـر مـن    " وقال  . حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، ذا اإلسناد         . وحدثناه ابن املثىن  ) 827(

  ".ثالث، إال مع ذي حمرم
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه ؛ أن أيب هريـرة              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1339 (- 419

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ".إال ومعها رجل ذو حرمة منها . ل إلمرأة مسلمة تسافر مسرية ليلةال حي "

حدثنا سعيد بن أيب    . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن أيب ذئب       . حدثين زهري بن حرب   ) 1339 (- 420
  قال. سعيد عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".مسرية يوم وليلة، إال مع ذي حمرمال حيل إلمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، تسافر  "
قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عـن           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1339 (- 421

  أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ليهاال حيل إلمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، تسافر مسرية يوم وليلة، إال مع ذي حمرم ع "

حدثنا سهيل بن أيب صاحل     ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1339 (- 422
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  ".ال حيل إلمرأة أن تسافر ثالثا، إال ومعها ذو حمرم منها "
: قال أبو كريـب   . مجيعا عن أيب معاوية   . كريبوحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو        ) 1340 (- 423

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد اخلدري، قال            
  وسلم

ال حيل إلمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا، إال ومعها أبوها أو ابنها                    "
  ".أخوها أو ذو حمرم منهاأو زوجها أو 

حدثنا األعمـش، ـذا     . حدثنا وكيع : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 1340(
  .اإلسناد، مثله
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: قال أبـو بكـر    . كالمها عن سفيان  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1341 (- 424
مسعت النيب صلى   : مسعت ابن عباس يقول   : قال. يب معبد حدثنا عمرو بن دينار عن أ     . حدثنا سفيان بن عيينة   

  اهللا عليه وسلم خيطب يقول
يا رسـول   : فقام رجل فقال  " وال  تسافر املرأة إال مع ذي حمرم       . ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم        "

  ."انطلق فحج مع امرأتك" قال . وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا. إن امرأيت خرجت حاجة! اهللا 
  .حدثنا محاد عن عمرو، ذا اإلسناد، حنوه. وحدثناه أبو الربيع الزهراين) 1341(
املخزومي، عن ابن جريج، ذا اإلسناد،      ) يعين ابن سليمان  (حدثنا هشام   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1341(

  ".ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم"ومل يذكر . حنوه
أخربين أبو  : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 1342 (- 425

الزبري ؛ أن عليا األزدي أخربه ؛ أن ابن عمر علمهم ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اسـتوى                       
  على بعريه خارجا إىل سفر، كرب ثالثا، مث قال

إنا نسألك يف سفرنا هـذا      ! اللهم  . وإنا إىل ربنا ملنقلبون   . سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني      سبحان الذي    "
أنت الـصاحب  ! اللهم . واطوعنا بعده . هون علينا سفرنا هذا   ! اللهم  . ومن العمل ما ترضى   . الرب والتقوى 

ظر، وسوء املنقلب، يف املال     إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املن       ! اللهم  . واخلليفة يف األهل  . يف السفر 
  ".واألهل

  ".آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون"وزاد فيهن . وإذا رجع قاهلن
حدثنا إمساعيل بن علية عن عاصم األحول، عن عبداهللا بـن           . حدثين زهري بن حرب   ) 1343 (- 426
  :قال. سرجس

السفر، وكآبة املنقلـب، واحلـور بعـد       كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا سافر، يتعوذ من وعثاء             
  .الكون، ودعوة املظلوم، وسوء املنظر يف األهل واملال

ح وحدثين حامد بـن     . مجيعا عن أيب معاوية   . وحدثنا حيىي بن حيىي وزهري بن حرب      ) 1343 (- 427
املـال  يف  : غري أن يف حديث عبدالواحـد     . كالمها عن عاصم، ذا اإلسناد، مثله     . حدثنا عبدالواحد . عمر

         سفر احلج وغريه سفر احلج وغريه سفر احلج وغريه سفر احلج وغريهباب ما يقول إذا ركب إىلباب ما يقول إذا ركب إىلباب ما يقول إذا ركب إىلباب ما يقول إذا ركب إىل) ) ) ) 75 ( ( ( (
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إين أعوذ بك من    ! اللهم  " ويف روايتها مجيعا    . يبدأ باألهل إذا رجع   : ويف رواية حممد بن خازم قال     . واألهل

  ".وعثاء السفر
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عـن ابـن        . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1344 (- 428

عن عبيداهللا، عن نافع، عن عبداهللا      ) وهو القطان (حدثنا حيىي   ) واللفظ له ( ح وحدثنا عبيداهللا بن سعيد       .عمر
قالك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا قفل من اجليوش أو السرايا أو احلج أو العمرة، إذا                   . بن عمر 

  مث قال. أوىف على ثنية أو فدفد، كرب ثالثا
آيبون تـائبون عابـدون   . له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. ده ال شريك لهال إله إال اهللا وح     "

  ".وهزم األحزاب وحده. ونصر عبده. صدق اهللا وعده. لربنا حامدون. ساجدون
. ح وحدثنا ابن أيب عمـر . عن أيوب) يعين ابن علية(حدثنا إمساعيل . وحدثين زهري بن حرب ) 1344 (

كلهم عن نافع، عن ابن     . أخربنا الضحاك . حدثنا ابن أيب فديك   . ثنا ابن رافع  ح وحد . حدثنا معن عن مالك   
  .فإن فيه التكبري مرتني. إال حديث أيوب. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

قال : قال. حدثنا إمساعيل بن علية عن حيىي بن أيب إسحاق        . وحدثين زهري بن حرب   ) 1345 (- 429
  :أنس بن مالك

حىت إذا كنا بظهر املدينـة      . مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنا وأبو طلحة،  وصفية رديفته على ناقته              أقبلنا  
  .فلم يزل يقول ذلك حىت قدمنا املدينة" آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون: "قال

حدثنا حيىي بن أيب إسحاق عن أنـس بـن          . حدثنا بشر بن املفضل   . وحدثنا محيد بن مسعدة   ) 1345(

  .لك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهما
قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بـن عمـر ؛ أن             : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1257 (- 430

وكان عبداهللا بن عمـر يفعـل   . ى افصل. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناخ بالبطحاء اليت بذى احلليفة        
  .ذلك

        باب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريهباب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريهباب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريهباب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريه) ) ) ) 76 ( ( ( (

        باب التعريس بذى احلليفة، والصالة ا إذا صدر من احلج أوالعمرةباب التعريس بذى احلليفة، والصالة ا إذا صدر من احلج أوالعمرةباب التعريس بذى احلليفة، والصالة ا إذا صدر من احلج أوالعمرةباب التعريس بذى احلليفة، والصالة ا إذا صدر من احلج أوالعمرة) ) ) ) 77 ( ( ( (
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واللفـظ  (ح وحدثنا قتيبة . أخربنا الليث. وحدثين حممد بن رمح بن املهاجر املصرى ) 1257 (- 431
اليت كـان رسـول اهللا   . كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء اليت بذى احلليفة     : قال. حدثنا ليث عن نافع   : قال) له

  .اويصلي . صلى اهللا عليه وسلم ينيخ ا
عن موسى بن عقبة،    ) يعين أبا ضمرة  (حدثين أنس   . وحدثنا حممد بن إسحاق املسيىب    ) 1257 (- 432

اليت كان . عن نافع ؛ أن عبداهللا بن عمر كان، إذا صدر من احلج أو العمرة، أناخ بالبطحاء اليت بذي احلليفة          
  .ينيخ ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، )وهو ابن عقبة  (عن موسى   ) وهوابن إمساعيل (حدثنا حامت   . بن عباد وحدثنا حممد   ) 1346 (- 433
  عن سامل، عن أبيه ؛

  .إنك ببطحاء مباركة: فقيل له.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى يف معرسه بذى احلليفة
حـدثنا  : قـاال ) واللفظ لسريج(وحدثنا حممد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس        ) 1346 (- 434
أخربين موسى ابن عقبة، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، عن أبيه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه                  . يل بن جعفر  إمساع

  :فقيل. وسلم أتى، وهو يف معرسه من ذى احلليفة يف بطن الوادى
يتحرى . وقد أناخ بنا سامل باملناخ من املسجد الذى كان عبداهللا ينيخ به           : قال موسى .  إنك ببطحاء مباركة  

وسطا . بينه وبني القبلة  . وهو أسفل من املسجد الذى ببطن الوادى      . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     معرس ر 

  .من ذلك
أخربين عمرو عن ابن شهاب، عن      . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلى    ) 1347 (- 435

أخربين يـونس ؛    . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرلة بن حيىي التجييب     . يد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة     مح
  :قال. أن ابن شهاب أخربه عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة

يف . قبل حجـة الـوداع    .  بعثين أبو بكر الصديق يف احلجة اليت أمره عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
: قال ابن شـهاب . وال  يطوف بالبيت عريان. ال حيج بعد العام مشرك    : هط، يؤذنون يف الناس يوم النحر     ر

  .من أجل حديث أيب هريرة. يوم النحر يوم احلج األكرب: فكان محيد بن عبدالرمحن يقول

        وبيان يوم احلج األكربوبيان يوم احلج األكربوبيان يوم احلج األكربوبيان يوم احلج األكرب. . . . باب ال حيج البيت مشرك، وال  يطوف بالبيت عريانباب ال حيج البيت مشرك، وال  يطوف بالبيت عريانباب ال حيج البيت مشرك، وال  يطوف بالبيت عريانباب ال حيج البيت مشرك، وال  يطوف بالبيت عريان) ) ) ) 78((((
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أخـربين  . حدثنا ابن وهـب   : قاال.  بن عيسى  حدثنا هارون بن سعيد األيلى وأمحد     ) 1348 (- 436
إن رسول  : قالت عائشة : مسعت يونس بن يوسف يقول عن ابن املسيب قال        : قال. خمرمة بن بكري عن أبيه    

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: فيقول. وإنه ليدنو مث يباهي م املالئكة. ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار، من يوم عرفة      "

  ".ما أراد هؤالء ؟
قرأت على مالك عن مسى موىل أيب بكر بن عبدالرمحن،          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   )  1349 (- 437

  :عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."واحلج املربور، ليس جزاء إال اجلنة. العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما "
حدثنا : قالوا. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب             ) 1349 (

ح وحدثنا  . حدثنا عبدالعزيز بن املختار عن سهيل     . ح وحدثين حممد بن عبدامللك األموي     . سفيان بن عيينة  
حدثنا . ح وحدثين حممد بن املثىن    . حدثنا وكيع . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . ابن منري 

كل هؤالء عن مسى، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليـه                . مجيعا عن سفيان  . عبدالرمحن
  .مبثل حديث مالك. وسلم
) حدثنا جريـر  : وقال زهري . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وزهري بن حرب        ) 1350 (- 438

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال.  عن أيب هريرةعن منصور، عن أيب حازم،
  ".من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق، رجع كما ولدته أمه "
. ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة        . وحدثناه سعيد بن منصور عن أيب عوانة وأيب األحوص        ) 1350 (

كل هؤالء عن   . حدثنا شعبة .  بن جعفر  حدثنا حممد . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان    
  ".من حج فلم يرفث ومل يفسق"ويف حديثهم مجيعا . منصور، ذا اإلسناد

حدثنا هشيم عن سيار، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى             . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1350(
  .اهللا عليه وسلم، مثله

باب يف فضل احلج والعمرة ويوم باب يف فضل احلج والعمرة ويوم باب يف فضل احلج والعمرة ويوم باب يف فضل احلج والعمرة ويوم ) ) ) ) 79 ( ( ( (
        عرفةعرفةعرفةعرفة
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أخربنا يونس بن يزيـد     . قاال أخربنا ابن وهب   . حدثنين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1351 (- 439
عن ابن شهاب ؛ أن علي بن حسني أخربه ؛ أن عمرو بن عثمان بن عفان أخربه عن أسامة بن زيـد بـن                        

  :حارثة ؛ أنه قال
  ". أو دور ؟وهل ترك لنا عقيل منن رباع"أترتل يف دارك  مبكة ؟ فقال !  يا رسول اهللا 

وكان عقيل  . ألما كانا مسلمني  . ومل يرثه جعفر وال  علي شيئا      . وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب      
  .وطالب كافرين

. مجيعا عن عبدالرزاق  . حدثننا حممد بن مهران الرازي وابن أيب عمر وعبد بن محيد          ) 1351 (- 440
 عن علي بن حسني، عن عمرو بن عثمان، عـن           حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري،     : قال ابن مهران  
  :قلت. أسامة بن زيد
  ".وهل ترك لنا عقيل مرتال"فقال . أين ترتل غدا ؟ وذلك يف حجته، حني دنونا من مكة!  يا رسول اهللا 

. حدثننا حممد بن أيب حفصة وزمعة بن صـاحل        . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 1351(
  :هاب عن علي بن حسني،، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد ؛ أنه قالحدثنا ابن ش: قاال

  ".وهل ترك لنا عقيل من مرتل ؟"أين ترتل غدا، إن شاء اهللا ؟ وذلك زمن الفتح قال !  يا رسول اهللا 
عن عبـدالرمحن   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1352 (- 441

هل مسعت يف اإلقامة مبكة شيئا ؟ فقال        : بن محيد ؛ أنه مسع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد يقول            
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت العالء بن احلضرمي يقول: السائب

  .كأنه يقول ال يزيد عليها" اجر إقامة ثالثة، بعد الصدر، مبكةللمه "
مسعـت  : قال. أخربنا سفيان بن عيينة عن عبدالرمحن بن محيد       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1352 (- 442

أو قـال   (مسعت العالء   : ما مسعتم يف سكين مكة ؟ فقال السائب بن يزيد         : عمر بن عبدالعزيز يقول جللسائه    
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ميالعالء بن احلضر

  ".يقيم املهاجر مبكة، بعد قضاء نسكه، ثالثا "

        باب الرتول مبكة للحاج، وتوريث دورهاباب الرتول مبكة للحاج، وتوريث دورهاباب الرتول مبكة للحاج، وتوريث دورهاباب الرتول مبكة للحاج، وتوريث دورها) ) ) ) 80 ( ( ( (

        باب جواز اإلقامة مبكة، للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادةباب جواز اإلقامة مبكة، للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادةباب جواز اإلقامة مبكة، للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادةباب جواز اإلقامة مبكة، للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة، ثالثة أيام بال زيادة) ) ) ) 81 ( ( ( (
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. مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بـن سـعد        . وحدثين حسن احللوانين وعبد بن محيد     ) 1352 (- 443
 فقـال . حدثنا أيب عن صاحل، عن عبدالرمحن بن محيد ؛ أنه مسع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد                 

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت العالء بن احلضرمي يقول: السائب
  ".ثالث ليال ميكثهن املهاجر مبكة، بعد الصدر "

وأمـاله علينـا    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1352 (- 444
بن عبدالرمحن بن عوف أخربه ؛ أن السائب ابن يزيـد           أخربين إمساعيل بن حممد بن سعد ؛ أن محيد          . إمالء

  :أخربه ؛ أن العالء بن احلضرمي أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".مكث املهاجر مبكة، بعد قضاء نسكه، ثالثا "

  .أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا الضحاك بن خملد. وحدثين حجاج بن الشاعر) 1352 (
أخربنا جرير عن منصور، عـن جماهـد، عـن          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1353 (- 445

  :قال. طاوس، عن ابن عباس
سـننفرمت  وإذا ا . ولكن جهـاد ونيـة    . ال هجرة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة            

فهو حرام حبرمة   . إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض        "وقال يوم الفتح فتح مكة      ". فانفروا
فهو حرام حبرمة اهللا إىل . ومل حيل يل إال ساعة من ار. وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي . اهللا إىل يوم القيامة   

: فقال العباس " وال  خيتلي خالها   .  وال  يلتقط إال من عرفها      .وال  ينفر صيده   . ال يعضد شوكه  . يوم القيامة 
  ".إال اإلذخر"فقال . فإنه لقينهم ولبيوم. إال اإلذخر! يا رسول اهللا 

. حدثنا مفضل عن منصور، يف هذا اإلسناد، مبثله       . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1353 (
  ".ال يلتقط لقطته إال من عرفها"وقال " القتل"، بدل القتال وقال" يوم خلق السماوات واألرض"ومل يذكر 
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب شريح العدوي ؛            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1354 (- 446

أحدثك قوال قام به رسول اهللا      ! أيها األمري   . ائذن يل : أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إىل مكة         
أنه محد  . وأبصرته عيناي حني تكلم به    . ووعاه قليب . مسعته أذناي . وسلم، الغد من يوم الفتح    صلى اهللا عليه    

        باب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد، على الدوامباب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد، على الدوامباب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد، على الدوامباب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد، على الدوام) ) ) ) 82 ( ( ( (
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فال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن         . إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس      "مث قال   . اهللا وأثىن عليه  
  : عليه وسلم فيها فقولوا لهفإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا. يسفك ا دما وال  يعضد ا شجرة
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتـها      . وإمنا أذن يل فيها ساعة من ار      .  إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم      

يـا أبـا    . أنا أعلم بذلك منك   : ما قال لك عمرو ؟ قال     : فقيل أليب شريح  " وليبلغ الشاهد الغائب  . باألمس
  .ا بدم وال  فارا خبربةإن احلرم ال يعيذ عاصيا وال  فار! شريح 
حدثنا الوليد  : قال زهري . مجيعا عن الوليد  . حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 1355 (- 447

حـدثين أبـو    ). هو ابن عبدالرمحن  (حدثين أبو سلمة    . حدثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري      . بن مسلم 
قام يف الناس فحمد اهللا وأثـىن       . هللا عليه وسلم مكة   ملا فتح اهللا عز وجل على رسول اهللا صلى ا         : هريرة قال 

  :مث قال. عليه
وإا أحلـت   . وإا لن حتل ألحد كان قبلي     . وسلط عليها رسوهلا واملؤمنني   . إن اهللا حبس عن مكة الفيل      "

وال  حتل سـاقطتها إال      . وال  خيتلي شوكها   . فال ينفر صيدها  . وإا لن حتل ألحد بعدي    . يل ساعة من ار   
يا رسول  . إال اإلذخر : فقال العباس " إما أن يفدى وإما أن يقتل     . ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين      . نشدمل

فقام أبو شاه، رجـل     " إال اإلذخر " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فإنا جنعله يف قبورنا وبيوتنا    ! اهللا  
  ".اكتبوا أليب شاه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول ! اكتبوا يل يا رسول اهللا : من أهل اليمن، فقال

هذه اخلطبة اليت مسعها من رسول اهللا       : اكتبوا يل يا رسول اهللا ؟ قال      : ما قوله : فقلت لألوزاعي : قال الوليد 
  .صلى اهللا عليه وسلم

أخـربين  . أخربنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن حيىي       . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1355 (- 448
. بقتيل منهم قتلـوه   . عام فتح مكة  . إن خزاعة قتلوا رجال من بين ليث      : مة ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول      أبو سل 

  :فركب راحلته فخطب فقال. فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أال وإا مل حتل ألحد قبلي ولن حتل    . وسلط عليها رسوله واملؤمنني   . إن اهللا عز وجل حبس عن مكة الفيل        "
ال خيبط شوكها وال  يعضد      . أال وإا، ساعيت هذه، حرام    . أال وإا أحلت يل ساعة من النهار      . حد بعدي أل

، وإما )يعين الدية(إما أن يعطى  . ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين      . وال  يلتقط ساقطتها إال منشد     . شجرها
! يـا رسـول اهللا   . اكتب يل:  شاه فقالفجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو      : قال)" أهل القتيل (أن يقاد   

فقال رسـول اهللا    . فإنا جنعله يف بيوتنا وقبورنا    . إال اإلذخر : فقال رجل من قريش   ". اكتبوا أليب شاه  "فقال  
  ".إال اإلذخر: "صلى اهللا عليه وسلم
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. حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن جـابر       . أعنيحدثنا ابن   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 1356 (- 449
  :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  ".ال حيل ألحدكم أن حيمل مبكة السالح "
: أما القعنيب فقـال   (حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب وحيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد            ) 1357 (- 450

أحدثك ابن  : قلت ملالك ) واللفظ له : (وقال حيىي ) حدثنا مالك : وأما قتيبة فقال  . الك بن أنس  قرأت على م  
فلما نزعه  . شهاب عن أنس بن مالك ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر                  

  .نعم: ؟ فقال مالك" اقتلوه"فقال . ابن خطل متعلق بأستار الكعبة: جاءه رجل فقال
: وقال قتيبة . أخربنا: قال حيىي . (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي        ) 1358 (- 451

عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا األنصاري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه               ) حدثنا معاوية بن عمار الدهين    
: ويف رواية قتيبة قـال    . غري إحرام وعليه عمامة سوداء ب   ) دخل يوم فتح مكة   : وقال قتيبة (وسلم دخل مكة    

  .حدثنا أبو الزبري عن جابر
أخربنا شريك عن عمار الدهين، عن أيب الزبري، عن جـابر بـن      . حدثنا علي بن حكم األودي    ) 1358(

  .عبداهللا ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء
أخربنا وكيع عن مساور الوراق، عن      : قاال. بن إبراهيم حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق      ) 1359 (- 452

  .جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء
حدثنا أبو أسامة عن مـساور      : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة واحلسن احللواين       ) 1359 (- 453
  :عن أبيه، قال) مسعت جعفر بن عمرو بن حريث: واية احللواين قالويف ر(حدثين : قال. الوراق

قد أرخى طرفيهـا بـني      . وعليه عمامة سوداء  .  كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على املنرب          
  .على املنرب: ومل يقل أبو بكر. كتفيه

        باب النهي عن محل السالح مبكة، بال حاجةباب النهي عن محل السالح مبكة، بال حاجةباب النهي عن محل السالح مبكة، بال حاجةباب النهي عن محل السالح مبكة، بال حاجة) ) ) ) 83 ( ( ( (

        باب جواز دخول مكة بغري إحرمباب جواز دخول مكة بغري إحرمباب جواز دخول مكة بغري إحرمباب جواز دخول مكة بغري إحرم) ) ) ) 84 ( ( ( (
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عن عمرو بـن    ) يعين ابن حممد الدراوردي   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1360 (- 454
  :حيىي املازين، عن عباد بن متيم، عن عمه عبداهللا بن زيد بن عاصم ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وإين دعوت يف صـاعها     . وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة      . رم مكة ودعا ألهلها   إن إبراهيم ح   "
  ".ومدها مبثلى ما دعا به إبراهيم ألهل مكة

ح وحدثنا أبـو    ). يعين ابن املختار  (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنيه أبو كامل اجلحدري   ) 1360 (- 455
أخربنا . ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    . ن بن بالل  حدثين سليما . حدثنا خالد بن خملد   . كامل بن أيب شيبة   

أما حديث وهيب فكروايـة     . ذا اإلسناد ) هو املازين (كلهم عن عمرو بن حيىي      . حدثنا وهيب . املخزومي
مثل مـا   "وأما سليمان بن بالل وعبدالعزيز بن املختار، ففي روايتهما          "مبثلي ما دعا به إبراهيم    "الدراوردي  

  ".دعا به إبراهيم
عن ابن اهلاد، عن أيب بكر بـن        ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1361 (- 456

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حممد، عن عبداهللا بن عمرو ابن عثمان، عن رافع بن خديج
  ).يريد املدينة". (وإين أحرم ما بني البتيها. إن إبراهيم حرم مكة "

حدثنا سليمان بن بالل عن عتبة بن مسلم، عن         . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1361 (- 457
ومل يذكر املدينة وأهلـها     . فذكر مكة وأهلها وحرمتها   . نافع بن جبري ؛ أن مروان بن احلكم خطب الناس         

  :فقال. فناداه رافع بن خديج. وحرمتها
وقد حرم رسول اهللا صلى     . ة وأهلها وحرمتها   ما يل أمسعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ومل تذكر املدين         

: فسكت مروان مث قال   : قال. وذلك عندنا يف أدمي خوالين إن شئت أقرأتكه       . اهللا عليه وسلم ما بني البتيها     
  .قد مسعت بعض ذلك

حدثنا : قال أبو بكر  . كالمها عن أيب أمحد   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 1362 (- 458
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر، قال. داهللا األسديحممد بن عب

  ".ال يقطع عضاهها وال  يصاد صيدها. وإين حرمت املدينة ما بني البتيها. إن إبراهيم حرم مكة "

وبيان حترميها وحترمي وبيان حترميها وحترمي وبيان حترميها وحترمي وبيان حترميها وحترمي . . . . ةةةةباب فضل املدينة، ودعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها بالربكباب فضل املدينة، ودعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها بالربكباب فضل املدينة، ودعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها بالربكباب فضل املدينة، ودعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها بالربك) ) ) ) 85 ( ( ( (
        وبيان حدود حرمهاوبيان حدود حرمهاوبيان حدود حرمهاوبيان حدود حرمها. . . . صيدها وشجرهاصيدها وشجرهاصيدها وشجرهاصيدها وشجرها
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. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1363 (- 459
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حدثين عامر بن سعد عن أبيه. حدثنا عثمان بن حكيم

املدينة خري هلم لـو كـانوا       " وقال  ". أو يقتل صيدها  . أن يقطع عضاهها  . إين أحرم ما بني البيت املدينة      "
وال  يثبت أحد على ألوائها وجهـدها  . هال يدعها أحد رغبة عنه إال أبدل اهللا فيها من هو خري من       . يعلمون

  ".إال كنت له شفيعا، أو شهيدا، يوم القيامة
. حدثنا عثمان بن حكيم األنصاري    . حدثنا مروان بن معاوية   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1363 (- 460

ث مث ذكر مثل حدي   . أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 
وال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصـاص، أو ذوب                "وزاد يف احلديث    . ابن منري 

  ".امللح يف املاء
أخربنـا  : قال عبـد  . مجيعا عن العقدي  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1364 (- 461

حممد، عن عامر بن سعد ؛ أن سعدا ركب إىل          حدثنا عبداهللا بن جعفر عن إمساعيل بن        . عبدامللك بن عمرو  
فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد         . فسلبه. فوجد عبدا يقطع شجرا أو خيبطه     . قصره بالعقيق 

أن أرد شيئا نفلنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه         ! معاذ اهللا   : على غالمهم، أو عليهم، ما أخذ من غالمهم فقال        
  .وأىب أن يرد عليهم. وسلم
: قال ابن أيوب  . مجيعا عن إمساعيل  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 1365 (- 462

أخربين عمرو بن أيب عمرو، موىل املطلب بن عبداهللا بن حنطب ؛ أنه مسع أنس بن        . حدثنا إمساعيل بن جعفر   
  :مالك يقول

فخرج يب أبـو    ". ما من غلمانكم خيدمين   التمس يل غال  "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة          
مث أقبـل،   : وقال يف احلديث  . فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلما نزل         . طلحة يردفين وراءه  

إين أحرم مـا بـني      ! اللهم  : "فلما أشرف على املدينة قال    " هذا جبل حيبنا وحنبه   : "حىت إذا بدا له أحد قال     
  ".بارك هلم يف مدهم وصاعهم! اللهم . كةجبليها مثل ما حرم به إبراهيم م

) وهو ابن عبدالرمحن القارئ   (حدثنا يعقوب   : قاال. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد      ) 1365(
إين أحرم ما   "غري أنه قال    . عن عمرو بن أيب عمرو، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله               

  ".بني البتيها
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قلت ألنـس بـن     : قال. حدثنا عاصم . حدثنا عبدالواحد . ثناه حامد بن عمر   وحد) 1366 (- 463
  :مالك

قال . فمن أحدث فيها حدثا. ما بني كذا إىل كذا   . نعم:  أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ؟ قال         
ل اهللا منه يـوم  ال يقب. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني      "هذه شديدة   : مث قال يل  

  .أو آوى حمدثا: قال فقال ابن أنس" القيامة صرفا وال  عدال
سألت : قال. أخربنا عاصم األحول  . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثين زهري بن حرب   ) 1366 (- 464

  :أنسا
ه فمن فعل ذلك فعلي   . ال خيتلى خالها  . هي حرام . نعم:  أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ؟ قال         

  .لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه من إسحاق بن عبداهللا بـن                 ) 1368 (- 465

  :أيب طلحة، عن أنس بن مالك ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."وبارك هلم يف مدهم. وبارك هلم يف صاعهم. بارك هلم يف مكياهلم! اللهم  "

. حدثنا وهب بن جريـر    : قاال. وحدثين زهري بن حرب وإبراهيم بن حممد السامي       ) 1369 (- 466
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : مسعت يونس حيدث عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال         : قال. حدثنا أيب 

  :وسلم
  ".اجعل باملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة! اللهم  "

. مجيعا عن أيب معاويـة    . ر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب        وحدثنا أبو بك  ) 1370 (- 467
  :حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال. حدثنا أبو معاوية: قال أبو كريب

وصحيفة : قال(من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة          :  خطبنا علي بن أيب طالب فقال     
وفيها قال النيب صلى اهللا تعاىل      . وأشياء من اجلراحات  . فيها أسنان اإلبل  .  كذب فقد) معلقة يف قراب سيفه   

فعليـه لعنـة اهللا     . أو آوى حمـدثا   . فمن أحدث فيها حدثا   . املدينة حرم ما بني عري إىل ثور      : " عليه وسلم 
يـسعى ـا   . حدةوذمة املسلمني وا. ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال  عدال. واملالئكة والناس أمجعني 

ال يقبل اهللا . فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني. ومن ادعى إىل غري أبيه، أو انتمى إىل غري مواليه     . أدناهم
ومل يذكرا ما   " يسعى ا أدناهم  "وانتهى حديث أيب بكر وزهري عند قوله        ". منه يوم القيامة صرفا وال  عدال      

  .رب سيفهمعلقة يف ق: وليس يف حديثهما. بعده
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ح وحـدثين أبـو سـعيد       . أخربنا علي بن مسهر   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 1370 (- 468
. مجيعا عن األعمش، ذا اإلسناد، حنو حديث أيب كريب عن أيب معاوية إىل آخـره              . حدثنا وكيع . األشج

  وزاد يف احلديث
وليس " بل منه يوم القيامة صرف وال  عدلال يق . فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني         "

  .وليس يف رواية وكيع، ذكر يوم القيامة" من ادعى إىل غري أبيه"يف حديثهما 
حدثنا عبـدالرمحن بـن     : قاال. وحدثين عبداهللا بن عمر القواريري وحممد بن أيب بكر املقدمي         ) 1370 (

من توىل غـري    "إال قوله   . مسهر ووكيع حدثنا سفيان عن األعمش، ذا اإلسناد، حنو حديث ابن          . مهدي
  .وذكر اللعنة له" مواليه
حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة، عن سليمان،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1371 (- 469

  :قال. عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال يقبل منه يوم    . ه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني     فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعلي       . املدينة حرم  "

  ".القيامة عدل وال  صرف
حدثين عبيداهللا األشجعي   . حدثين أبو النضر  . وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر       ) 1371 (- 470

 يسعى ا   .وذمة املسلمني واحدة  "وزاد  " يوم القيامة "ومل يقل   . عن سفيان، عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله      
ال يقبل منـه يـوم القيامـة عـدل وال      . فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني  . أدناهم
  ".صرف
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب،          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1372 (- 471

  عن أيب هريرة ؛ أنه كان يقول
  ".ما بني البتيها حرام: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  ذعرالو رأيت الظباء ترتع باملدينة ما

أخربنـا  : قال إسـحاق  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد         ) 1372 (- 472
  :قال. حدثنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة. عبدالرزاق

فلو وجدت الظباء ما بني البتيها      : قال أبو هريرة  .  بني ال بيت املدينة     حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما       
  .وجعل اثين عشر ميال، حول املدينة، محى. ما ذعرا
عن سهيل بن أيب صـاحل،      ) فيما قرئ عليه  (حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس         ) 1373 (- 473

  : عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ أنه قال
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فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه       . ول الثمر جاءوا به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم          كان الناس إذا رأوا أ    
اللهم ! وبارك لنا يف مدنا     . وبارك لنا يف صاعنا   . وبارك لنا يف مدينتنا   . بارك لنا يف مثرنا   ! اللهم  : "وسلم قال 

مبثل مادعاك  .  أدعوك للمدينة  وإين. وإنه دعاك ملكة  . وإين عبدك ونبيك  . إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك    ! 
  .مث يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر: قال". ومثله معه. ملكة

أخربنا عبدالعزيز بن حممد املدين عن سهيل بن أيب صاحل، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1373 (- 474
  :ولأبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيق

مث يعطيه أصغر من حيـضره      ". بركة مع بركة  . بارك لنا يف مدينتنا ويف مثارنا ويف مدنا ويف صاعنا         ! اللهم   "

  .من الولدان
 حدثنا أيب عن وهب، عن حيىي بن أيب إسحاق ؛ أنه          . حدثنا محاد بن إمساعيل بن علية     ) 1374 (- 475

  :فقال له. وأنه أتى أبا سعيد اخلدري. حدث عن أيب سعيد موىل املهري ؛ أنه أصام باملدينة جهد وشدة
الزم . ال تفعل : فقال أبو سعيد  . فأردت أن أنقل عيايل إىل بعض الريف      . وقد أصابتنا شدة  .  إين كثري العيال  

فقال . فأقام ا ليايل  . حىت قدمنا عسفان  ) الأظن أنه ق  (فإنا خرجنا مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . املدينة
فبلغ ذلك النيب صـلى اهللا عليـه        . ما نأمن عليهم  . وإن عيالنا خللوف  . ما حنن ههنا يف شيء    ! واهللا  : الناس

والذي أحلف به، أو والذي نفـسي       ) ما أدري كيف قال   (ما هذا الذي بلغين من حديثكم ؟        : "وسلم فقال 
مث ال أحل هلا عقدة حـىت أقـدم         . آلمرن بناقيت ترحل  ) ال أدري أيتهما قال   (لقد مهمت أو إن شئتم      ! بيده  
أن . وإين حرمت املدينة حراما ما بني مأزميها      . إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما     ! اللهم  : "وقال". املدينة

لنـا يف   بـارك   ! اللهم  . وال  حيمل فيها سالح لقتال، وال  خيبط فيها شجرة إال لعلف            . ال يهراق فيها دم   
بارك لنا  ! اللهم  . بارك لنا يف صاعنا   ! اللهم  . اجعل لنا يف مدنا   ! اللهم  . بارك لنا يف صاعنا   ! اللهم  . مدينتنا
ما من املدينـة    ! اجعل مع الربكة بركتني والذي نفسي بيده        ! اللهم  . بارك لنا يف مدينتنا   ! اللهم  . يف مدنا 

فأقبلنـا إىل   . فارحتلنا" ارحتلوا) "مث قال للناس  ". (دموا إليها شعب وال  نقب إال عليه ملكان حيرساا حىت تق         
ما وضعنا رحالنا حني دخلنا املدينة حىت أغـار         ) الشك من محاد  ! (فو الذي حنلف به أو حيلف به        . املدينة

  .وما يهيجهم قبل ذلك شيء. علينا بنو عبداهللا بن غطفان

        باب الترغيب يف سكن املدينة، والصرب على ألوائهاباب الترغيب يف سكن املدينة، والصرب على ألوائهاباب الترغيب يف سكن املدينة، والصرب على ألوائهاباب الترغيب يف سكن املدينة، والصرب على ألوائها) ) ) ) 86 ( ( ( (
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حدثنا حيىي بن   . ن علية عن علي بن املبارك     حدثنا إمساعيل ب  . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1374 (- 476
  :حدثنا أبو سعيد موىل املهري عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. أيب كثري

  ".واجعل مع الربكة بركتني. بارك لنا يف صاعنا ومدنا! اللهم  "
ح وحدثين إسحاق بن    . خربنا شيبان أ. حدثنا عبيداهللا بن موسى   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1374(

  .كالمها عن حيىي بن أيب كثري، ذا اإلسناد، مثله) يعين ابن شداد(حدثنا حرب . أخربنا عبدالصمد. منصور
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب سـعيد مـوىل             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1374 (- 477

وشكا إليه أسعارها وكثرة    . ة، فاستشاره يف اجلالء من املدينة     املهري ؛ أنه جاء أبا سعيد اخلدري، ليايل احلر        
إين مسعت رسول   . وحيك ؛ ال أمرك بذلك    : وأخربه أن ال صرب له على جهد املدينة وألوائها فقال له          . عياله

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ". إذا كان مسلماال يصرب أحدا على ألوائها فيموت، إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، "

مجيعـا عـن أيب     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب            ) 1374 (- 478
حدثين سعيد بن عبدالرمحن    . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن سعيد      : قاال) واللفظ أليب بكر وابن منري    (أسامة  

عيد ؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           بن أيب سعيد اخلدري ؛ أن عبدالرمحن حدثه عن أبيه أيب س           
  :يقول

: وقال أبـو بكـر  (مث كان أبو سعيد يأخذ : قال" كما حرم إبراهيم مكة  . إين حرمت ما بني البيت املدينة      "
  .أحدنا يف يده الطري، فيفكه من يده، مث يرسله) جيد

لشيباين، عن يـسري بـن      حدثنا علي بن مسهر عن ا     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1375 (- 479
  :عمرو، عن سهل بن حنيف، قال

  ".إا حرم أمنا: " أهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل املدينة فقال
  : قالت. حدثنا عبدة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1376 (- 480

فلما رأى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           .  بالل فاشتكى أبو بكر واشتكى   .  قدمنا املدينة وهي وبيئة   
وبارك لنا يف صاعها    . وصححها. حبب إلينا املدينة كما حببت مكة أو أشد       ! اللهم: "شكوى أصحابه قال  

  ".وحول محاها إىل اجلحفة. ومدها
اد، حدثنا أبو أسامة وابن أسامة وابن منري عن هشام بن عروة، ذا اإلسـن     . وحدثنا أبو كريب  ) 1376 (

  .حنوه
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. أخربنا عيسى بن حفص بن عاصم     . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثين زهري بن حرب   ) 1377 (- 481
  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. حدثنا نافع عن ابن عمر

  ".من صرب على ألوائها، كنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة "
أت على مالك عن قطن بن وهب بـن عـومير بـن             قر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1377 (- 482

فأتته موالة له تسلم    . األجدع، عن حينس موىل الزبري، أخربه ؛ أنه كان جالسا عند عبداهللا بن عمر يف الفتنة               
  : فقالت. عليه

فـإين مسعـت    ! لكاع  . اقعدى: فقال هلا عبداهللا  . اشتد علينا الزمان  ! إين أردت اخلروج، يا أبا عبدالرمحن       
ال يصرب على ألوائها وشدا أحد، إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم             : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     رسول ا 
  ".القيامة
أخربنا الضحاك عن قطن اخلزاعي، عن      . حدثنا ابن أيب فديك   . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1377 (- 483

  : وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: حينس موىل مصعب، عن عبداهللا بن عمر قال
  ).يعين املدينة(من صرب على ألوائها وشدا، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة  "

مجيعا عن إمساعيل بن جعفر، عن العالء بن        . وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة ابن حجر      ) 1378 (- 484
  :عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يصرب على ألواء املدينة وشدا أحد من أميت، إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيداال  "
حدثنا سفيان عن أيب هارون موسى بن أيب عيسى ؛ أنه مسع أبا عبـداهللا               . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1378(

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله: مسعت أبا هريرة يقول: القراظ يقول
أخربنا هشام بن عروة عن صاحل بـن أيب         . حدثنا الفضل بن موسى   . وحدثنا يوسف بن عيسى   ) 1378(

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  .مبثله" ال يصرب أحد على ألواء املدينة "
: قرأت على مالك عن نعيم بن عبداهللا، عن أيب هريرة، قال: قال. ا حيىي بن حيىيحدثن) 1379 (- 485

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

        باب صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاباب صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاباب صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاباب صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليها) ) ) ) 87 ( ( ( (
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  ".ال يدخلها الطاعون وال  الدجال. على أنقاب املدينة مالئكة "
ء أخربين العال . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1380 (- 486

  :عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. مث تصرف املالئكة وجهـه قبـل الـشام        . حىت يرتل دبر أحد   . مهته املدينة . يأيت املسيح من قبل املشرق     "

  ".وهنالك يهلك
عن العالء، عن أبيه، عـن  )  الدراوردييعين(حدثنا عبدالعزيز . حدثنا قتيبة بن سعيد  ) 1381 (- 487

  :أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واملدينة خري هلم لو ! هلم إىل الرخاء ! هلم إىل الرخاء : يأيت على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه        "

أال إن  . هللا فيها خـريا منـه     ال خيرج منهم أحد رغبة عنها إال أخلف ا        ! والذي نفسي بيده    . كانوا يعلمون 
  ".كما ينفي الكري خبث احلديد. ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها. املدينة كالكري، خترج اخلبيث

: عن حيىي بن سعيد قـال   ) فيما قرئ عليه  (وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس         ) 1382 (- 488
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رة يقولمسعت أبا هري: مسعت أبا احلباب سعيد بن يسار يقول

  ".تنفي الناس كما ينفي الكري خبث احلديد. وهي املدينة. يقولون يثرب. أمرت بقرية تأكل القرى " 
حـدثنا  . ح وحـدثنا ابـن املـثىن      . حدثنا سفيان : قاال. وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 1382 (

  .مل يذكرا احلديد. كما ينفي الكري اخلبث: وقاال. ذا اإلسنادمجيعا عن حيىي بن سعيد، . عبدالوهاب
قرأت على مالك عن حممد بن املنكدر، عن جـابر بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1383 (- 489

فأتى النيب صـلى    . فأصاب األعرايب وعك باملدينة   . عبداهللا ؛ أن أعرابيا بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
. أقلين بيعيت : مث جائه فقال  . فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . أقلين بيعيت ! يا حممد   :  فقال اهللا عليه وسلم  

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فخرج األعرايب. فأىب.أقلين بيعيت : مث جاءه فقال. فأىب
  ".تنفي خبثها وينصع طيبها. إمنا املدينة كالكري "

وهو ابن  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب ) وهو العنربي ( بن معاذ    وحدثنا عبيداهللا ) 1384 (- 490
  :قال. مسع عبداهللا بن يزيد عن زيد بن ثابت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ثابت

        باب املدينة تنفى شرارهاباب املدينة تنفى شرارهاباب املدينة تنفى شرارهاباب املدينة تنفى شرارها) ) ) ) 88 ( ( ( (
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  ".وإا تنفي اخلبث كما تنفي النار خبث الفضة) يعين املدينة(إا طيبة  "
حـدثنا أبـو    : قالوا. ي وأبو بكر بن أيب شيبة     وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السر      ) 1385 (- 491

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. األحوص عن مساك، عن جابر بن مسرة

  ".إن اهللا تعاىل مسى املدينة طابة "
ح وحـدثين  .  حدثنا حجاج بن حممد:قاال. حدثين حممد بن حامت وإبراهيم بن دينار    ) 1386 (- 492

أخربين عبداهللا بن عبدالرمحن بن حينس عـن أيب         . كالمها عن ابن جريج   . حدثنا عبدالرزاق . حممد بن رافع  
  : قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: أشهد على أيب هريرة أنه قال: عبداهللا القراظ ؛ أنه قال

  ".أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء) ةيعين املدين(من أراد أهل هذه البلدة بسوء  "
. ح وحدثنا ابن رافع   . حدثنا حجاج : قاال. وحدثين حممد بن حامت وإبراهيم بن دينار      ) 1386 (- 493

وكان من  (أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة ؛ أنه مسع القراظ           : قال. مجيعا عن ابن جريج   . حدثنا عبدالرزاق 
  ". يذوب امللح يف املاءأذابه اهللا كما) أصحاب أيب هريرة

  .شرا: قال ابن حامت، يف حديث ابن حينس، بدل قوله بسوء
ح وحـدثنا ابـن أيب      . حدثنا سفيان عن أيب هارون موسى بن أيب عيسى        . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1386(

 اهللا  مسع أبا هريرة عن النيب صلى     . مجيعا مسعا أبا عبداهللا القراظ    . حدثنا الدراوردي عن حممد بن عمرو     . عمر
  .مبثله. عليه وسلم
أخربين دينار  . عن عمر بن نبيه   ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1387 (- 494

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت سعد بن أيب وقاص يقول: القراظ قال
  ".من أراد أهل املدينة بسوء، أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء "
عن عمر بن نبيه الكعـيب، عـن أيب         ) يعين ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1387(

  غري أنه قال. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله: عبداهللا القراظ ؛ أنه مسع سعد بن مالك يقول
  ".بدهم أو بسوء "

        باب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللاباب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللاباب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللاباب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللا) ) ) ) 89 ( ( ( (
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حدثنا أسامة بن زيد عن أيب    . بن موسى حدثنا عبيداهللا   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1387 (- 495
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا هريرة وسعدا يقوالن: مسعته يقول: قال. عبداهللا القراظ

من أراد أهلها بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح     "وفيه  . وساق احلديث " بارك ألهل املدينة يف مدهم    ! اللهم   "

  ".يف املاء
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبداهللا          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1388 (- 496

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. بن الزبري، عن سفيان بن أيب زهري
. مث تفتح الـيمن   .  لو كانوا يعلمون   يبسون واملدينة خري هلم   . فيخرج من املدينة قوم بأهليهم    . تفتح الشام  "

مث يفتح العراق فيخـرج مـن       . واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون     . يبسون. فيخرج من املدينة قوم بأهليهم    
  ".واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون . يبسون. املدينة قوم بأهليهم

أخربين هشام بن عـروة     . يجأخربنا ابن جر  . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1388 (- 497
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. عن أبيه، عن عبداهللا بن الزبري، عن سفيان بن أيب زهري

مث يفتح  . واملدينة خريهلم لو كانوا يعلمون    . يفتح اليمن فيأيت قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم         " 
مث يفتح العراق   . واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون     . ليهم ومن أطاعهم  الشام فيأيت قوم يبسون فيتحملون بأه     

  ".واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون. فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. فيأيت قوم يبسون
ين حرملة بن   ح وحدث . حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد      . حدثين زهري بن حرب   ) 1389 (- 498
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب ؛ أنه مسع أبا هريرة              . أخربنا ابن وهب  ) واللفظ له (حيىي  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، للمدينة: يقول

أبو صفوان هذا هـو     : قال مسلم . يعين السباع والطري  " ليتركنها أهلها على خري ما كانت مذللة للعوايف        "
  .كان يف حجره. يتيم ابن جريج عشر سنني.  بن عبدامللكعبداهللا

        غيب يف املدينة عند فتح األمصارغيب يف املدينة عند فتح األمصارغيب يف املدينة عند فتح األمصارغيب يف املدينة عند فتح األمصارباب الترباب الترباب الترباب التر) ) ) ) 90 ( ( ( (

        باب يف املدينة حني يتركها أهلهاباب يف املدينة حني يتركها أهلهاباب يف املدينة حني يتركها أهلهاباب يف املدينة حني يتركها أهلها) ) ) ) 91 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-702 

حدثين عقيل بن خالد    . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1389 (- 499
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : أخربين سعيد بن املسيب ؛ أن أبا هريرة قال        : عن ابن شهاب ؛ أنه قال     

  وسلم يقول
مث خيرج راعيان من    ) يريد عوايف السباع والطري   (ال يغشاها إال العوايف     .  على خري ما كانت    يتركون املدينة "

  ".حىت إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما. فيجداا وحشا. ينعقان بغنمهما. يريدان املدينة. مزينة
ة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن عبداهللا بن أيب بكـر،                حدثنا قتيب ) 1390 (- 500

  عن عباد بن متيم، عن عبداهللا بن زيد املازين ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة "

يزيد بن اهلاد، عـن أيب      أخربنا عبدالعزيز بن حممد املدين عن       . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1390 (- 501
  بكر، عن عباد بن متيم، عن عبداهللا بن زيد األنصاري ؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ما بيم منربي وبييت روضة من رياض اجلنة "
ح . حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيـداهللا      : قاال. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 1391 (- 502

حدثنا عبيداهللا عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة             . حدثنا أيب . منريوحدثنا ابن   
  ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ومنربي على حوضي. ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة "
دثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي، عـن          ح. حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1392 (- 503

  : قال. عباس بن سهل الساعدي، عن أيب محيد
مث أقبلنا حىت قدمنا وادي     : وفيه. وساق احلديث .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك          

ـ . فمن شاء منكم فليـسرع معـي  . إين مسرع"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    . القرى ن شـاء  وم
  ".وهو جبل حيبنا وحنبه. هذه طابة وهذا أحد" فقال . فخرجنا حىت أشرفنا على املدينة". فليمكث

        باب ما بني القرب واملنرب روضة من رياض اجلنةباب ما بني القرب واملنرب روضة من رياض اجلنةباب ما بني القرب واملنرب روضة من رياض اجلنةباب ما بني القرب واملنرب روضة من رياض اجلنة) ) ) ) 92 ( ( ( (

        باب أحد جبل حيبنا وحنبهباب أحد جبل حيبنا وحنبهباب أحد جبل حيبنا وحنبهباب أحد جبل حيبنا وحنبه) ) ) ) 93 ( ( ( (
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حدثنا أنس بـن    . حدثنا قرة بن خالد عن قتادة     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1393 (- 504
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. مالك

  ".إن أحدا جبل حيبنا وحنبه "
حدثنا قرة عن قتادة، عن أنس،      . حدثين حرمي بن عمارة   . وحدثنيه عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1393(

  نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد فقال: قال

  ".إن أحدا جبل حيبنا وحنبه "
حدثنا سفيان بن عيينـة     : قاال) اللفظ لعمرو و(حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب       ) 1394 (- 505

  قال. عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".أفضل من ألف صالة فيما سواه، إال املسجد احلرام. صالة يف مسجدي هذا "

حـدثنا  : ال ابـن رافـع  وق. أخربنا: قال عبد(حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد  ) 1394 (- 506
قال رسول اهللا صلى اهللا     : أخربنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قال           ). عبدالرزاق
  عليه وسلم

  ".صالة يف مسجدي هذا، خري من ألف صالة يف غريه من املساجد، إال املسجد احلرام "
. حدثنا حممد بن حرب   .  احلمصي حدثنا عيسى بن املنذر   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1394 (- 507

وكان مـن    (0حدثنا الزبيدي عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وأيب عبداهللا األغر موىل اجلهنيني               
  :أما مسعا أبا هريرة يقول)  أصحاب أيب هريرة

سجد  صالة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد، إال امل                  
  .وإن مسجده آخر املساجد. فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر األنبياء. احلرام

. مل نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم               : قال أبو سلمة وأبو عبداهللا    
وتالومنا أن ال   . لكحىت إذا تويف أبا هريرة، تذاكرنا ذ      . فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك احلديث        

إن كان مسعه منه، فبينا حنن      . نكون كلمنا أبا هريرة يف ذلك حىت يسنده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
والذي فرطنا فيه من نص أيب هريرة       . فذكرنا ذلك احلديث  . على ذلك، جالسنا عبداهللا بن إبراهيم بن قارظ       

        باب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينةباب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينةباب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينةباب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة) ) ) ) 94 ( ( ( (
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         :  مسعت أبا هريرة يقول    أشهد أين : فقال لنا عبداهللا بن إبراهيم    . عنه
  ".فإين آخر األنبياء، وإن مسجدي آخر املساجد"

حـدثنا  : قال ابـن املـثىن    . مجيعا عن الثقفي  . حدثنا حممد بن املثىن وابن أيب عمر      ) 1394 (- 508
 يذكر فضل الـصالة يف      هل مسعت أبا هريرة   : سألت أبا صاحل  : مسعت حيىي بن سعيد يقول    :عبدالوهاب قال 

ولكن أخربين عبداهللا بن إبراهيم بن قارظ ؛ أنه مسع أبا           . ال: مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال        
  : هريرة حيدث ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فيما سواه مـن املـساجد، إال أن يكـون          ) أو كألف صالة  ( صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة         
  ".سجد احلرامامل
حدثنا حيىي القطان عن حيـىي  : وحدثنيه زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد وحممد بن حامت قالوا  ) 1394(

  .بن سعيد، ذا اإلسناد
عـن  ) وهـو القطـان   (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 1395 (- 509
  يب صلى اهللا عليه وسلم قالأخربين نافع عن ابن عمر، عن الن: قال. عبيداهللا

  ".صالة يف مسجدي هذا، أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام "
ح . ح وحدثناه ابن منري حـدثنا أيب      . حدثنا ابن منري وأبو أسامة    . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1395(

  .سنادكلهم عن عبيداهللا، ذا اإل. حدثنا عبدالوهاب. وحدثناه حممد بن املثىن
. أخربنا ابن أيب زائدة عن موسى اجلهين، عن نافع، عن ابن عمـر            . وحدثين إبراهيم بن موسى   ) 1395(

  .مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
أخربنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمـرن          . حدثنا عبدالرزاق . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 1395(م  

  .مبثله. يه وسلمعن النيب صلى اهللا عل
: قـال قتيبـة   . مجيعا عن الليث بن سعد    . وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح      ) 1396 (0 - 510

. إن امرأة اشتكت شكوى   : حدثنا ليث عن نافع، عن إبراهيم ابن عبداهللا بن معبد، عن ابن عباس ؛ أنه قال               
فجاءت ميمونة  . جتهزت تريد اخلروج  مث  . فربأت. إن شفاين اهللا ألخرجن فآلصلني يف بيت املقدس       : فقالت

وصـلي يف   . اجلسي فكلي ما صنعت   : فقالت. فأخربا ذلك . زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، تسلم عليها       
  :فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. مسجد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال مسجد الكعبةصالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد، إ "
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حدثنا سفيان  : قال عمرو . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 1397 (- 511
  عن الزهري، عن سعيد عن أيب هريرة، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".ذا، ومسجد احلرام ومسجد األقصىمسجدي ه: التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد "
حدثنا عبداألعلى عن معمر، عـن الزهـري، ـذا          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1397 (- 512
  غري أنه قال. اإلسناد

  ".تشد الرحال إىل ثالثة مساجد"
حدثين عبداحلميد بن جعفر ؛ أن      . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 1397 (- 513

ن بن أيب أنس حدثه ؛ أن سلمان األغر حدثه ؛ أنه مسع أبا هريرة خيرب ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                        عمرا
  وسلم قال

  ".مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء: إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد "
مسعت أبا سلمة   : قال. حدثنا حيىي بن سعيد عن محيد اخلراط      . حدثين حممد بن حامت   ) 1398 (- 514

  :قلت له: قال. مر يب عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري: بن عبدالرمحن قال
دخلت على رسول اهللا صلى     : قال أيب :  كيف مسعت أباك يذكر يف املسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال           

: أي املسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال       ! يا رسول اهللا    : فقلت. عض نسائه اهللا عليه وسلم يف بيت ب     
  مث قال. فأخذ كفا من حصاء فضرب به األرض

  .أشهد أين مسعت أباك هكذا يذكره: قال فقلت). ملسجد املدينة" (هو مسجدكم هذا " 
: وقال أبو بكـر   . ناأخرب: قال سعيد (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وسعيد بن عمرو األشعثي           ) 1398 (

ومل . مبثلـه . عن محيد عن أيب سلمة، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             ) حدثنا حامت بن إمساعيل   
  .يذكر عبدالرمحن بن أيب سعيد يف اإلسناد

        باب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدباب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدباب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدباب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد) ) ) ) 95 ( ( ( (

        باب بيان أن السجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب بيان أن السجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب بيان أن السجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلمباب بيان أن السجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 96 ( ( ( (
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حدثنا أيوب عن نـافع،     . عيل بن إبراهيم  حدثنا إمسا . حدثنا أبو جعفر أمحد بن منيع     ) 1399 (- 515
  .عن ابن عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يزور قباء، راكبا وماشيا

ح . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة عـن عبيـداهللا         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1399 (- 516
كان رسـول اهللا    :  عن نافع، عن ابن عمر، قال      حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     

  .فيصلي فيه ركعتني. صلى اهللا عليه وسلم يأيت مسجد قباء، راكبا وماشيا
  .فيصلي فيه ركعتني: قال ابن منري: قال أبو بكر يف روايته

أخربين نافع عن ابن عمـر ؛ أن        . حدثنا عبيداهللا . حدثنا حيىي . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1399 (- 517
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأيت قباء، راكبا وماشيار
) يعين ابن احلـارث   (حدثنا خالد   ]. بصري ثقة (وحدثين أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي         ) 1399(

  .مبثل حديث حيىي القطان. عن ابن عجالن، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرأت على مالك عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بـن           : قال. ىي بن حيىي  وحدثنا حي ) 1399 (- 518

  .عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأيت قباء، راكبا وماشيا
. حدثنا إمساعيل بن جعفر   : قال ابن أيوب  . وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1399 (- 519

  :بداهللا بن عمر يقولأخربين عبداهللا بن دينار ؛ أنه مسع ع
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت قباء، راكبا وماشيا

حدثنا سفيان بن عيينة عن عبداهللا بن دينار ؛ أن ابن عمـر  . وحدثين زهري بن حرب ) 1399 (- 520
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يأتيه كل سبت: وكان يقول. كان يأيت قباء كل سبت

حدثنا سفيان عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر ؛ أن            . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 1399 (- 521
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأيت قباء، يعين كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا

  .وكان ابن عمر يفعله: قال ابن دينار
ومل . بن دينار، ذا اإلسناد   حدثنا وكيع عن سفيان، عن ا     . وحدثنيه عبداهللا بن هاشم   ) 1399 (- 522

  .يذكر كل سبت

        باب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارتهباب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارتهباب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارتهباب فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارته) ) ) ) 97 ( ( ( (
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         كتاب النكاح كتاب النكاح كتاب النكاح كتاب النكاح----    16
مجيعا عن أيب   . حدثنا حيىي بن حيىي التيمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء اهلمداين             ) 1400 (- 1

كنت أمـشي مـع   : أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال     ). ليحىيواللفظ  (معاوية  
. أال نزوجك جاريـة شـابة     ! يا أبا عبدالرمحن    : فقال له عثمان  . فقام معه حيدثه  . فلقيه عثمان . عبداهللا مبىن 

 اهللا صلى اهللا    لئن قلت ذاك  لقد قال لنا رسول       : قال فقال عبداهللا  . لععلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك      
  عليه وسلم

ومن مل يستطع   . فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج    . من استطاع منكم الباءة فليتزوج    ! يا معشر الشباب     "
  ".فإنه له وجاء. فعليه بالصوم

إين : حدثنا جرير عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال        . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1400 (- 2
  : فقال. إذ لقيه عثمان بن عفان. سعود مبىنألمشي مع عبداهللا بن م

تعـاىل يـا    : قال يل : فلما رأى عبداهللا أن ليست له حاجة قال       . فاستخاله: قال! يا أبا عبدالرمحن    ! هلم  
لعله يرجع إليك مـن     . جارية بكرا ! أال نزوجك، يا أبا عبدالرمحن      : فقال له عثمان  . فجئت: قال. علقمة

  .لئن قلت ذاك، فذكر مبثل حديث أيب معاوية: اهللانفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن عمارة       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1400 (- 3

  قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. بن عمري، عن عبدالرمحن ابن يزيد، عن عبداهللا
ومن مل يستطع   . فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج    .  الباءة فليتزوج  من استطاع منكم  ! يا معشر الشباب     "

  ".فإنه له وجاء. فعليه بالصوم
حدثنا جرير عن األعمش، عن عمـارة بـن عمـري، عـن             . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1400 (- 4

  :قال. عبدالرمحن بن يزيد

باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن املؤن باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن املؤن باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن املؤن باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن املؤن ) ) ) ) 1((((
        بالصومبالصومبالصومبالصوم



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-708 

فذكر حديثا رئيت أنه    .  يومئذ وأنا شاب : قال.  دخلت أنا وعمي علقمة واألسود، على عبداهللا بن مسعود        
فلـم  : قال: وزاد. مبثل حديث أيب معاوية   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. حدث به من أجلي   
  .ألبث حىت تزوجت

حدثنا األعمش عن عمارة بـن عمـري، عـن          . حدثنا وكيع . حدثين عبداهللا بن سعيد األشج    ) 1400 (
  :عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا، قال

  .فلم ألبث حىت تزوجت: ومل يذكر. مبثل حديثهم. دخلنا عليه وأنا أحدث القوم 
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس ؛         . حدثنا ز . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1401 (- 5

  :أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عمله يف السر ؟ فقال بعضهم
فحمد اهللا وأئـىن عليـه      . ال أنام على فراش   : وقال بعضهم . بعضهم ال آكل اللحم   وقال  .  ال أتزوج النساء  

فمن رغب عـن    . وأتزوج النساء . وأصوم وأفطر . ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكين أصلي وأنام         : "فقال
  ".سنيت فليس مين

و كريب حممد بـن     ح وحدثنا أب  . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1402 (- 6
أخربنا ابن املبارك عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن سـعد بـن أيب                 ). واللفظ له (العالء  

  .ولو أذن له، الختصينا. رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل: وقاص، قال
براهيم بن سعد عن ابـن شـهاب        حدثنا إ . وحدثين أبو عمران حممد بن جعفر بن زياد       ) 1402 (- 7

ولـو أذن لـه     . رد على عثمان بن مظعون التبتل     : مسعت سعدا يقول  : قال. الزهري، عن سعيد بن املسيب    
  .الختصينا

حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب ؛ أنه   . حدثنا حجني بن املثىن   . حدثنا حممد بن رافع   ) 1402 (- 8
  :بن أيب وقاص يقولأخربين سعيد بن املسيب ؛ أنه مسع سعد : قال

  .ولو أجاز له ذلك، الختصينا. فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل
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 عبداهللا عن أيب الزبري، عـن  حدثنا هشام بن أيب. حدثنا عبداألعلى. حدثنا عمرو بن علي   ) 1403 (- 9
فقـضى  . فأيت امرأته زينب، وهي متعس منيئة هلـا       . جابر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى امرأة          

  :مث خرج إىل أصحابه فقال. حاجته
فإن ذلك  . إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله                "

  ".نفسهيرد ما يف 
حـدثنا  . حدثنا حرب بن أيب العالية    . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1403 (

  :غري أنه قال. فذكر مبثله. أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى امرأة

  ".فإن ذلك يرد ما يف نفسه.  فأتى امرأته فليواقعها
حدثنا أيب ووكيع وابن بشر عن إمساعيل، عن        . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري اهلمداين      ) 1404 (- 11

  :مسعت عبداهللا يقول: قيس، قال
مث . أال نستخصى ؟ فنهانا عن ذلـك      : نافقل. ليس لنا نساء  .  كنا نغزو مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم         

يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحـل          { : مث قرأ عبداهللا  . رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل       
  ].87اآلية / املائدة /5[}  اهللا لكم وال  تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين

: وقال. اعيل بن أيب خالد، ذا اإلسناد، مثله      حدثنا جرير عن إمس   . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1404 (
  .قرأ عبداهللا: ومل يقل. مث قرأ علينا هذه اآلية

كنا، وحنن  : قال. حدثنا وكيع عن إمساعيل، ذا اإلسناد     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1404 (- 12
  :شباب، فقلنا

  .نغزو: أال نستخصي ؟ ومل يقل!  يا رسول اهللا 
: قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار     . حدثنا حممد بن جعفر   . نا حممد بن بشار   وحدث) 1405 (- 13

  : مسعت احلسن بن حممد حيدث عن جابر بن عبداهللا وسلمة بن األكوع، قاال

        باب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأته أو جاريته فيواقعهاباب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأته أو جاريته فيواقعهاباب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأته أو جاريته فيواقعهاباب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأته أو جاريته فيواقعها) ) ) ) 2 ( ( ( (

        تعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةباب نكاح املباب نكاح املباب نكاح املباب نكاح امل) ) ) ) 3 ( ( ( (
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إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أذن لكم          :  خرج علينا منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال         
  .النساءيعين متعة . أن تستمعوا

يعين ابـن   (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 1405 (- 14
عن عمرو بن دينار، عن احلسن بن حممد، عن سلمة بن األكوع وجابر بن عبداهللا ؛ أن رسول اهللا                   ) القاسم

  .صلى اهللا عليه وسلم أتانا، فأذن لنا يف املتعة
قـدم  : قال عطاء : قال. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . احلسن احللواين وحدثنا  ) 1405 (- 15

استمتعنا على  . نعم: فقال. مث ذكروا املتعة  . فسأله القوم عن أشياء   . فجئناه يف مرتله  . جابر بن عبداهللا معتمرا   
  .وأيب بكر وعمر. عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قـال . أخربين أبو الزبري  . أخربنا ابن جريج  . ثنا عبدالرزاق حد. حدثين حممد بن رافع   ) 1405 (- 16
  : مسعت جابر بن عبداهللا يقول

 كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، األيام، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، حىت                  
  .ى عنه عمر، يف شأن عمرو بن حريث

عن عاصم، عـن    ) يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا حامد بن عمرو البكراوي    ) 1405 (- 17
فقال . ابن عباس وابن الزبري اختلفا يف املتعتني      : فأتاه آت فقال  . كنت عند جابر بن عبداهللا    : أيب نضرة، قال  

  :جابر
  .فلم نعد هلما. مث انا عنهما عمر.  فعلنامها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا يونس بن حممد   . بن أيب شيبة  حدثنا أبو بكر    ) 1405 (- 18
  :أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال

  .مث ى عنها.  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام أوطاس، يف املتعة ثالثا
  :  سربة ؛ أنه قالحدثنا ليث عن الربيع بن سربة اجلهين، عن أبيه. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 1406 (- 19

كأـا بكـرة    . فانطلقت أنا ورجل إىل امرأة من بين عامر       .  أذن لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملتعة        
وكان رداء صاحيب   . ردائي: وقال صاحيب . ردائي: ماتعطي ؟ فقلت  : فقالت. فعرضنا عليها أنفسنا  . عيطاء

. أنت ورداؤك يكفـيين : مث قالت. صاحيب أعجبهافإذا نظرت إىل رداء    . وكنت أشب منه  . أجود من ردائي  
من كان عنده شيء من هذه النساء الـيت         : "مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        . فمكثت معها ثالثا  

  ".يتمتع، فليخل سبيلها
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حـدثنا  ) يعين ابن مفـضل   (حدثنا بشر   . حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1406 (- 20
  :قال. الربيع بن سربة  أن أباه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكةعمارة بن غزية عن 

. فأذن لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف متعـة النـساء  ) ثالثني بني ليلة ويوم. ( فأقمنا ا مخس عشرة   
.  بـرد  مع كل واحد منا   . وهو قريب من الدمامة   . ويل عليه فضل يف اجلمال    . فخرجت أنا ورجل من قومي    

حىت إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعالها فتلقتنا فتاة مثـل           . غض. وأما برد ابن عمي فربد جديد     . فربدي خلق 
. وماذا تبذالن ؟ فنشر كل واحد منا بـرده : هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت     : فقلنا. البكرة العنطنطة 

.  برد هذا خلق وبردي جديد غـض       إن: فقال. ويراها صاحيب تنظر إىل عطفها    . فجعلت تنظر إىل الرجلني   
فلم أخرج حىت حرمهـا رسـول اهللا        . مث استمتعت منها  . ثالث مرار أو مرتني   . برد هذا ال بأس به    : فتقول

  .صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عمارة بن   . حدثنا وهيب . حدثنا أبو النعمان  . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 1406 (

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح إىل           : قال.  اجلهين عن أبيه   حدثين الربيع بن سربة   . غزية
  .إن برد هذا خلق مح: قال: وهل يصلح ذاك ؟ وفيه: قالت: وزاد. فذكر مبثل حديث بشر. مكة
حدثين الربيع بن   . حدثنا عبدالعزيز بن عمر   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1406 (- 21
  :اجلهين ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالسربة 

. وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامـة        . إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء        ! يا أيها الناس     "
  ".وال  تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله

. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالعزيز بن عمر، ذا اإلسـناد          . بكر بن أيب شيبة   وحدثناه أبو   ) 1406 (
  :قال

  .مبثل حديث ابن منري.  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما بني الركن والباب، وهو يقول
حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبـدامللك       . أخربنا حيىي بن آدم   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1406 (- 22

  :بن الربيع بن سربة اجلهين، عن أبيه، عن جده قال
  .مث مل خنرج منها حىت انا عنها.  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملتعة، عام الفتح، حني دخلنا مكة

  :قال. أخربنا عبدالعزيز بن الربيع بن سربة بن معبد. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1406 (- 23
حيدث عن أبيه سربة بن معبد ؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عام فتح مكـة،   مسعت أيب، ربيع بن سربة     

حىت وجدنا جارية من بـين      . فخرجت أنا وصاحب يل من بين سليم      : قال. أمر أصحابه بالتمتع من النساء    
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فجعلت تنظر فتـراين أمجـل مـن        . وعرضنا عليها بردينا  . فخطبناها إىل نفسها  . كأا بكرة عيطاء  . عامر
فكـن معنـا    . فآمرت نفسها ساعة مث اختارتين على صاحيب      . وترى برد صاحيب أحسن من بردي     . حيبصا

  .مث أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفراقهن. ثالثا
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بـن   : قاال. حدثنا عمرو الناقد وابن منري    ) 1406 (- 24

  .ى اهللا عليه وسلم ى عن نكاح املتعةسربة، عن أبيه ؛ أن النيب صل
حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1406 (- 25

  .سربة، عن أبيه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى، يوم الفتح، عن متعة النساء
حدثنا أيب عن   . قوب بن إبراهيم بن سعد    وحدثنيه حسن احللواين وعبد بن محيد عن يع       ) 1406 (- 26
أخربنا ابن شهاب عن الربيع بن سربة اجلهين، عن أبيه ؛ أنه أخربه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                      . صاحل

  .وسلم ى، عن املتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان متتع بربدين أمحرين
أخـربين  : قال ابن شهاب  . أخربين يونس . وهبأخربنا ابن   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1406 (- 27

  : عروة بن الزبري ؛ أن عبداهللا ابن الزبري قام مبكة فقال
إنك جللـف   : فناداه فقال . يعرض برجل .  إن ناسا، أعمى اهللا قلوم، كما أعمى أبصارهم، يفتون باملتعة         

فقال ) هللا صلى اهللا عليه وسلم    يريد رسول ا  (لقد كانت املتعة تفعل على عهد إمام املتقني         ! فلعمري  . جاف
  .لئن فعلتها ألرمجنك بأحجارك! فواهللا . فجرب بنفسك: له ابن الزبري

فأخربين خالد بن املهاجر بن سيف اهللا ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه                 : قال ابن شهاب  
لقد فعلت يف عهد إمام     ! هي ؟ واهللا    ما  : قال! مهال  : فقال له ابن أيب عمرة األنصاري     . فأمره ا . يف املتعة 
مث . كامليتة والدم وحلم اخلرتير  . إا كانت رخصة يف أول اإلسالم ملن اضطر إليها        : قال ابن أيب عمرة   . املتقني

  .أحكم اهللا الدين وى عنها
ى قد كنت استمتعت يف عهد رسول اهللا صل       : وأخربين ربيع بن سربة اجلهين ؛ أن أباه قال        : قال ابن شهاب  

  .مث انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املتعة. اهللا عليه وسلم امرأة من بين عامر، بربدين أمحرين
  .ومسعت ربيع بن سربة حيدث ذلك عمر بن عبدالعزيز، وأنا جالس: قال ابن شهاب

 حدثنا معقل عن ابن أيب عبلة،، عن      . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1406 (- 28
حدثنا الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن                 : قال. عمر بن عبدالعزيز  

  :وقال. املتعة
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  ".ومن كان أعطى شيئا فال يأخذه. أال إا حرام من يومكم هذا إىل يوم القيامة "
ن عبداهللا واحلسن ابـين     قرأت على مالك عن ابن شهاب، ع      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1407 (- 29

حممد بن علي، عن أبيهما  عن علي بن أيب طالب ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى، عـن متعـة                        
  .وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية. النساء، يوم خيرب

  :وقال. حدثنا جويرية عن مالك، ذا اإلسناد. وحدثناه عبداهللا بن حممد بن امساء الضبعي) 1407 (
مبثل حـديث   . انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . إنك رجل تائه  : ي بن أيب طالب يقول لفالن      مسع عل 

  .حيىي بن حيىي عن مالك
: قال زهري . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب          ) 1407 (- 30

مد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن النيب          حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن احلسن وعبداهللا ابين حم          
  .وعن حلوم احلمر األهلية. صلى اهللا عليه وسلم ى، عن نكاح املتعة، يوم خيرب

حدثنا عبيداهللا عن ابن شهاب، عن احلسن       . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1407 (- 31
  .ه مسع ابن عباس يلّني يف متعة النساءوعبداهللا ابين حممد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنها يوم خيرب، وعن حلـوم احلمـر                ! يا ابن عباس    . مهال: فقال
  .اإلنسية
أخربين يونس عن ابـن     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1407 (- 32

مد بن علي بن أيب طالب، عن أبيهما ؛ أنه مسع علي بن أيب طالب يقول                شهاب، عن احلسن وعبداهللا ابين حم     
  : البن عباس

  .وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن متعة النساء، يوم خيرب
حدثنا مالك عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب           . لمة القعنيب حدثنا عبداهللا بن مس   ) 1408 (- 33

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
  ".ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال  بني املرأة وخالتها "

        باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاحباب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاحباب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاحباب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح) ) ) ) 4 ( ( ( (
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أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن عراك بن          . وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1408 (- 34
املـرأة  :  هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن أربع نسوة، أن جيمـع بينـهن            مالك، عن أيب  

  .وعمتها، واملرأة وخالتها
ابن مسلمة  : قال(حدثنا عبدالرمحن بن عبدالعزيز     . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1407 (- 35

ب، عن قبيصة بن ذؤيـب، عـن أيب   عن ابن شها) مدين من األنصار من ولد أيب أمامة بن سهل بن حنيف          
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. هريرة

  ".ال تنكح العمة على بنت األخ، وال  ابنة األخت على اخلالة "
  .أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربنا ابن وهب. وحدثين حرملة بن حيىي) 1408 (- 36

  :هريرة يقولأخربين قبيصة بن ذؤيب الكعيب ؛ أنه مسع أبا 
قـال ابـن    .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيمع الرجل بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتـها                

  .فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك املرتلة: شهاب
حدثنا هشام عن حيىي ؛ أنه كتب       . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثين أبو معن الرقاشي   ) 1408 (- 37

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مة، عن أيب هريرة، قالإليه عن أيب سل
  ".ال تنكح املرأة على عمتها وال  على خالتها "
حدثين أبو سلمة ؛    . حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن حيىي       . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1408(

  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه مسع أبا هريرة يقول
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن حممد بن سريين، عن أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1408 (- 38

  :هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وال  تنكح املرأة على عمتـها وال  علـى   . وال  يسوم على سوم أخيه. ال خيطب الرجل على خطبة أخيه     "

  ".فإمنا هلا ما كتب اهللا هلا. ولتنكح. لتكتفئ صحفتهاوال  تسأل املرأة طالق أختها . خالتها
حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أيب هند، عـن           . وحدثين حمرز بن عون بن أيب عون      ) 1408 (- 39

  :ابن سريين، عن أيب هريرة قال
 أختـها  أو أن تسأل املرأة طالق.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تنكح املرأة على عمتها أو خالتها        

  .لتكتفيء ما يف صحفتها  فإن اهللا عز وجل رازقها
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) واللفظ البن املثىن وابـن نـافع      . (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وأبو بكر بن نافع         ) 1408 (- 40
  :أخربنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ؛ قال: قالوا

  .ليه وسلم أن جيمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها ى رسول اهللا صلى اهللا ع

  .حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا شبابة. وحدثين حممد بن حامت) 1408(
بن وهب ؛ أن عمر بن      قرأت على مالك عن نافع، عن نبيه        : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1409 (- 41

فأرسل إىل أبان بن عثمان حيضر ذلك وهو أمري         . عبيداهللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة بن جبري          
  :مسعت عثمان بن عفان يقول  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبان. احلج

  ".ال ينكح احملرم وال  ينكح وال  خيطب "
حـدثين  . حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن نافع       . أيب بكر املقدمي  وحدثنا حممد بن    ) 1408 (- 42

فأرسلين . وكان خيطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه       . بعثين عمر بن عبيداهللا بن معمر     : قال. نبيه بن وهب  
  :فقال. إىل أبان بن عثمان وهو على املوسم

  .ثمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأخربنا بذلك ع". إن احملرم ال ينكح وال  ينكح" أال أراه أعرابيا 
. ح وحدثين أبو اخلطاب زياد بن حيىي      . حدثنا عبداألعلى . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 1409 (- 43

حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه ابن وهب، عن  : قاال مجيعا . حدثنا حممد بن سواء   
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأبان بن عثمان عن عثمان بن عفان ؛ أن 

  ".ال ينكح احملرم وال  ينكح وال  خيطب "
قال . مجيعا عن ابن عيينة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1409 (- 44
يبلغ . حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان                : زهري

  :قال. به النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".احملرم ال ينكح وال  خيطب "

باب حترمي نكاح احملرم، وكراهة باب حترمي نكاح احملرم، وكراهة باب حترمي نكاح احملرم، وكراهة باب حترمي نكاح احملرم، وكراهة ) ) ) ) 5 ( ( ( (
        خطبهخطبهخطبهخطبه
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. حدثين خالد بن يزيـد    . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1409 (- 45
حدثين سعيد بن أيب هالل عن نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيداهللا بن معمر أراد أن ينكح ابنه، طلحة بنت                      

  :فأرسل إىل أبان. وأبان بن عثمان يومئذ أمري احلاج.  احلجيف. شيبة بن جبري
إين ! أال أراك عراقيا جافيـا      : فقال له أبان  . فأحب أن حتضر ذلك   .  إين قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر       

  ".ال ينكح احملرم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عثمان بن عفان يقول
قال ابن  . مجيعا عن ابن عيينة   . ن أيب شيبة وابن منري وإسحاق احلنظلي      وحدثنا أبو بكر ب   ) 1410 (- 46
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أيب الشعثاء ؛ أن ابن عباس أخربه ؛ أن النيب صـلى اهللا   : منري

أنـه  أخربين يزيد بن األصم ؛      : فحدثت به الزهري فقال   : زاد ابن منري  . عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم     
  .نكحها وهو حالل

أخربنا داود بن عبدالرمحن عن عمرو بن دينار، عن جـابر بـن     . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1410 (- 47
  .تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة وهو حمرم: زيد، أيب الشعثاء، عن ابن عباس  أنه قال

حـدثنا أبـو    . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1411 (- 48
فزارة عن يزيد بن األصم حدثتين ميمونة بنت احلارث ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهـو                    

  .وكانت خاليت وخالة ابن عباس: قال. حالل
أخربنا الليث عن نافع، عن     . ح وحدثنا ابن رمح   . يثحدثنا ل . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1412 (- 49

  :ابن عمر،، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وال  خيطب بعضكم على خطبة بعض. ال يبع بعضكم على بيع بعض "

حـدثنا  : قال زهري . مجيعا عن حيىي القطان   . وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 1412  (- 50
  :ربين نافع عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالأخ. حيىي عن عبيداهللا

  ".ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال  خيطب على خطبة أخيه، إال أن يأذن له "
  .حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا، ذا اإلسناد. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة) 1412 (
  .ثنا أيوب عن نافع، ذا اإلسنادحد. حدثنا محاد. وحدثنيه أبو كامل اجلحدري) 1412(

        باب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يتركباب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يتركباب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يتركباب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يترك) ) ) ) 6 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينة    : قال زهري . وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر        ) 1413 (- 51
أو . عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـى أن يبيـع حاضـر لبـاد                      

وال  تسأل املرأة طالق أختها لتكتفيء       .  على بيع أخيه   أو يبيع . أو خيطب الرجل على خطبه أخيه     . يتناجشوا
  .أو ما يف صحفتها. ما يف إنائها

  .وال  يسم الرجل على سوم أخيه: زاد عمرو يف روايته
حدثين سعيد . أخربين يونس عن ابن شهاب  . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1413 (- 52

  :بن املسيب ؛ أن أبا هريرة قال
وال  . وال  يبع حاضر لبـاد . وال  يبع املرء على بيع أخيه . ال تناجشوا .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول 

  ".وال  تسأل املرأة طالق األخرى لتكتفيء ما يف إنائها. خيطب املرء على خطبة أخيه
حـدثنا  . ح وحدثين حممد بن رافـع     . حدثنا عبداألعلى . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1413 (- 53

وال يزد الرجل على    "غري أن يف حديث معمر      . مجيعا عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله       . عبدالرزاق
  ".بيع أخيه
: قال ابن أيـوب . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر ) 1413 (- 54

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة ؛ أن رسول . حدثنا إمساعيل
  ".ال يسم املسلم على سوم أخيه، وال  خيطب على خطبته "

حدثنا شعبة عن العالء وسـهيل  . حدثنا عبدالصمد . وحدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 1413 (- 55
. دالـصمد حدثنا عب . ح وحدثناه حممد بن املثىن    . عن أبيهما، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  :إال أم قالوا. حدثنا شعبة عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة،، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".على سوم أخيه، وخطبه أخيه "

أخربنا عبداهللا بن وهب عن الليث وغريه، عن يزيد بن أيب حبيب،            . وحدثين أبو الطاهر  ) 1414 (- 56
  :إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ة بن عامر على املنرب يقولعن عبدالرمحن بن مشاسة  أنه مسع عقب

  ".وال  خيطب على خطبة أخيه حىت يذر. فال حيل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. املؤمن أخو املؤمن "
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بن عمر ؛ أن رسـول اهللا       قرأت على مالك عن نافع، عن ا      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1415 (- 57
  .صلى اهللا عليه وسلم ى عن الشغار

  .وليس بينهما صداق. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته
حدثنا حيـىي عـن     : قالوا. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد         ) 1415 (- 58

قلت : غري أن يف حديث عبيداهللا قال     .  عليه وسلم، مبثله   عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا         
  .ما الشغار ؟: لنافع
أخربنا محاد بن زيد عن عبدالرمحن السراج، عن نافع، عن ابـن            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1415 (- 59

  .عمر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الشغار
أخربنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابـن       . بدالرزاقحدثنا ع . وحدثين حممد بن رافع   ) 1415 (- 60

  عمر ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ال شغار يف اإلسالم "

حدثنا ابن منري وأبو أسامة عن عبيداهللا، عن أيب الزناد، عن           . حدثنا أبو بكربن أيب شيبة    ) 1416 (- 61
  :قال. األعرج، عن أيب هريرة

  .يه وسلم عن الشغار ى رسول اهللا صلى اهللا عل
أو زوجين أختك وأزوجـك     . زوجين ابنتك وأزوجك ابنيت   : والشغار أن يقول الرجل للرجل    : زاد ابن منري  

  .أخيت
ومل يذكر زيادة ابن    . ذا اإلسناد ) وهو ابن عمر  (حدثنا عبدة عن عبيداهللا     . وحدثناه أبو كريب  ) 1416(

  .منري
ح وحدثناه  . قال ابن جريج  : قال. نا حجاج بن حممد   حدث. وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1417 (- 62

أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن        . أخربنا ابن جريج  . إسحاق بن إبراهيم وحممد ابن رافع عن عبدالرزاق       
  :عبداهللا يقول

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشغار

        باب حترمي نكاح الشغار ويطالنهباب حترمي نكاح الشغار ويطالنهباب حترمي نكاح الشغار ويطالنهباب حترمي نكاح الشغار ويطالنه) ) ) ) 7 ( ( ( (
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ح وحدثنا أبو   . حدثنا وكيع . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا هشيم . حيىي بن أيوب  حدثنا  ) 1418 (- 63
عـن  ) وهـو القطـان   (حدثنا حيىي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أبو خالد األمحر   . بكر بن أيب شيبة   

 قـال : عبداحلميد بن جعفر، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد ابن عبداهللا اليزين، عن عقبة بن عامر ؛ قال                  
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".إن أحق الشرط أن يوىف به، ما استحللتم به الفروج "

  ".الشروط"غري أن ابن املثىن قال . هذا لفظ حديث أيب بكر وابن املثىن
حدثنا هـشام   . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثين عبيداهللا بن عمر بن ميسرة القواريري      ) 1419 (- 64

  :حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. حدثنا أبو سلمة. عن حيىي بن أيب كثري
أن " وكيف إذا ؟ قال     ! يا رسول اهللا    : قالوا" وال  تنكح البكر حىت تستأذن     . ال تنكح األمي حىت تستأمر     "

  ".تسكت
ح . حدثنا احلجـاج بـن أيب عثمـان       . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  حرب وحدثين زهري بن  ) 1419 (

. ح وحدثين زهري بـن حـرب  . عن األوزاعي) يعين ابن يونس (أخربنا عيسى   . وحدثنين إبراهيم بن موسى   
حدثنا عبدالرزاق عن   : قاال. ح وحدثين عمرو الناقد وحممد بن رافع      . حدثنا شيبان . حدثنا حسني بن حممد   

كلهم عن حيىي بن    . حدثنا معاوية . أخربنا حيىي بن حسان   . ا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ح وحدثن . معمر
يف هـذا   . واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سالم       . مبثل معىن حديث هشام وإسناده    . أيب كثري 
  .احلديث
ح وحـدثنا   . حدثنا عبداهللا بن إدريس عن ابن جـريج       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1420 (- 65

أخربنا ابن  . حدثنا عبدالرزاق ) واللفظ البن رافع  (مجيعا عن عبدالرزاق    . إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع     
سألت رسـول اهللا    : مسعت عائشة تقول  : قال ذكوان موىل عائشة   : مسعت ابن أيب مليكة يقول    : قال. جريج

"  فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          أتستأمر أم ال ؟   . صلى اهللا عليه وسلم عن اجلارية ينكحها أهلها       
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فإا تستحي: فقلت له: فقالت عائشة" تستأمر. نعم

        باب الوفاء بالشروط يف النكاحباب الوفاء بالشروط يف النكاحباب الوفاء بالشروط يف النكاحباب الوفاء بالشروط يف النكاح) ) ) ) 8 ( ( ( (

        باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتباب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتباب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتباب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت) ) ) ) 9 ( ( ( (
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  ".فذلك إذا إذا هي سكتت "
ح وحدثنا حيىي بن حيـىي      . حدثنا مالك : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد      ) 1421 (- 66

قلت ملالك  حدثك عبداهللا بن الفضل عن نافع بن جبري، عن ابن عباس ؛ أن النيب صـلى                   : قال) واللفظ له (
  :اهللا عليه وسلم قال

  .نعم: قال" وإذا صماا ؟. والبكر تستأذن يف نفسها. األمي أحق بنفسها من وليها "
مسـع  . ضلحدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبداهللا بن الف         . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1421 (- 67

  :نافع بن جبري خيرب عن ابن عباس  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وإذا سكوا. والبكر تستأمر. الثيب أحق بنفسها من وليها "

  وقال. حدثنا سفيان، ذا اإلسناد. وحدثنا ابن أيب عمر) 1421 (- 68
وصـمتها  "ورمبـا قـال     "  وإذا صماا  .والبكر يستأذا أبوها يف نفسها    . الثيب أحق بنفسها من وليها     "

  ".إقرارها
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1422 (- 69
  : قالت. وجدت يف كتايب عن أيب أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: قال

فقدمنا املدينـة   : قالت. وبىن يب وأنا بنت تسع سنني     . لى اهللا عليه وسلم لست سنني      تزوجين رسول اهللا ص   
فـصرخت يب  . فأتتين أم رومان، وأنا على أرجوحة، ومعي صـواحيب     . فوىف شعري مجيمة  . فوعكت شهرا 

. حىت ذهـب نفـسي    . هه هه : فقلت. فأوقفتين على الباب  . فأخذت بيدي . وما أدري ما تريد يب    . فأتيتها
فغسلن . فأسلمتين إليهن . وعلى خري طائر  . على اخلري والربكة  : فقلن. فإذا نسوة من األنصار   . ين بيتا فأدخلت

  .فأسلمنين إليه. فلم يرعين إال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحى. رأسي وأصلحين
 ح وحـدثنا ابـن منـري      . أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة      . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1422 (- 70

تزوجين النيب صلى اهللا    : عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت      ) هو ابن سليمان  (حدثنا عبدة   ). واللفظ له (
  .وبىن يب وأنا بنت تسع سنني. عليه وسلم وأنا بنت ست سنني

        باب تزويج األب البكر الصغريةباب تزويج األب البكر الصغريةباب تزويج األب البكر الصغريةباب تزويج األب البكر الصغرية) ) ) ) 10 ( ( ( (
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أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1422 (- 71
. وزفت إليه وهي بنت تـسع سـنني  . ى اهللا عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنني  عائشة ؛ أن النيب صل    

  .ومات عنها وهي بنت مثان عشرة. ولعبها معها
قـال  (وحدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب                 ) 1422 (- 72

ألعمش، عن إبراهيم، عن األسـود، عـن        عن ا ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخران . أخربنا: حيىي وإسحاق 
ومـات  . وبىن ا وهي بنت تسع    . تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت ست         : قالت. عائشة

  .عنها وهي بنت مثان عشرة
. حدثنا وكيـع  : قاال) واللفظ لزهري . ( حرب وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن       ) 1423 (- 73

  :قالت. حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية، عن عبداهللا بن عروة، عن عروة، عن عائشة
فأي نساء رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . وبىن يب يف شوال.  تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شوال      

  .تحب أن تدخل نساءها يف شوالوكانت عائشة تس: وسلم كان أحظى عنده مىن ؟ قال

  .ومل يذكر فعل عائشة. ذا اإلسناد. حدثنا سفيان. حدثنا أيب. وحدثناه ابن منري) 1423(
 .حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة           . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1424 (- 74
  :قال

فقال له رسـول اهللا     . فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار       .  كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ".فإن يف أعني األنصار شيئا. فاذهب فانظر إليها: "قال. ال: قال" أنظرت إليها ؟: "صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا يزيد بن كيـسان      .  الفزاري   حدثنا مروان بن معاووية   . وحدثين حيىي بن معني     ) 1424 (- 75
  : عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال

فقال له النيب صلى اهللا عليه      .أين تزوجت امرأة من األنصار      :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال          
". ؟على كم تزوجتها    "قال  . قد نظرت إليها  : قال" هل نظرت إليها ؟ فإن يف عيون األنصار شيئا          ". وسلم  

        باب استحباب التزوج والتزويج يف شوال، واستحباب الدخول فيهباب استحباب التزوج والتزويج يف شوال، واستحباب الدخول فيهباب استحباب التزوج والتزويج يف شوال، واستحباب الدخول فيهباب استحباب التزوج والتزويج يف شوال، واستحباب الدخول فيه) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجهاباب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجهاباب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجهاباب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها) ) ) ) 12 ( ( ( (
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على أربع أواق ؟ كأمنا تنحتون الفضة من عرض         "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . على أربع أواق  : قال
. فبعث بعثا إىل بين عبس    : قال" ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب منه       . ما عندنا ما نعطيك   . هذا اجلبل 

  .بعث ذلك الرجل فيهم
عـن أيب   ) يعين ابن عبدالرمحن القـاري    (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي    ) 1425 (- 76

حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن سـعد            . ح وحدثناه قتيبة  . حازم، عن سهل  بن سعد     
  :فقالت. جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عديالسا

مث . فصعد النظر فيهـا وصـوبه     . فنظر إليها رسول صلى اهللا عليه وسلم      . أهب لك نفسى  !  يا رسول اهللا    
فقام رجل من   . فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئا، جلست        . طأطأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه       

  :فقال. إن مل يكن لك ا حاجة فزوجنيها! يا رسول اهللا : فقالأصحابه 
" اذهب إىل أهلك فانظرهل جتد شـيئا ؟       : "فقال! يا رسول اهللا    ! واهللا  . ال: فقال" فهل عندك من شيء ؟      "

انظر ولو خـامت    : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . ماوجدت شيئا ! واهللا  . ال: فقال. فذهب مث رجع  
. ولكن  هـذا إزاري    . وال  خامت من حديد    ! يا رسول اهللا    ! واهللا  . ال: فقال.   فذهب مث رجع    "من حديد 

. ما تصنع بإزارك إن لبسته مل يكن عليها منه شـيء          "فقال رسول اهللا      .  فلها نصفه ) قال سهل ما له رداء    (
اهللا صلى اهللا عليه    فرآه رسول   . حىت إذا طال جملسه قام    . فجلس الرجل " وإن لبسته مل يكن عليك منه شيء      

) عددها. (معي سورة كذا وكذا   : قال" ماذا معك من القرآن ؟    " فلما جاء قال    . فأمر به فدعي  . وسلم موليا 
  ".اذهب فقد ملكتها مبا معك من القرآن"قال . نعم: ؟ قال" تقرؤهن عن ظهر قلبك"فقال 

  .وحديث يعقوب يقاربه يف اللفظ. هذا حديث ابن أيب حازم
حـدثنا   . ح وحدثنيه زهري بن حـرب . حدثنا محادبن زيد.   وحدثناه خلف بن هشام    )1425 (- 77

حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي      .  سفيان بن عيينة  
. يزيد بعضهم على بعض   . كلهم عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، ذا احلديث         . حسني بن علي عن زائدة    

  ).فعلمها من القرآن. انطلق فقد زوجتكها(أن يف احلديث زائدة قال غري 

. . . .  حديد، وغري ذلك من قليل وكثري حديد، وغري ذلك من قليل وكثري حديد، وغري ذلك من قليل وكثري حديد، وغري ذلك من قليل وكثريباب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامتباب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامتباب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامتباب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت) ) ) ) 13 ( ( ( (
        واستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف بهواستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف بهواستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف بهواستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف به
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حدثين يزيد بن عبداهللا بن أسامة      . أخربنا عبدالعزيز بن حممد   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1426 (- 78
حدثنا عبدالعزيز عن يزيد، عـن حممـد بـن          ). واللفظ له (ح وحدثين حممد ابن أيب عمر املكي        . بن اهلاد 

  :سألت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم: ن أيب سلمة بن عبدالرمحن ؛ أنه قالإبراهيم، ع
. كان صداقه ألزواجه ثنيت عشرة أوقية ونـشا       :  كم كان صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت          

 فهذا صداق رسول اهللا صلى اهللا     . قتلك مخسمائة درهم  . نصف أوقية : قلت: أتدري ما النش ؟ قال    : قالت
  .عليه وسلم ألزواجه

. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بـن سـعيد               ) 1437 (- 79
عن ثابت، عن أنس بن مالـك ؛ أن         ) حدثنا محاد بن زيد   : أخربنا  وقال اآلخران   : قال حيىي (واللفظ ليحىي   

  :قال" ما هذا ؟" فقال .  صفرةالنيب صلى اهللا عليه وسلم رأى على عبدالرمحن بن عوف أثر
  " .أومل ولو بشاة . فبارك اهللا لك" قال . إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب!  يا رسول اهللا 

حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس بـن مالـك ؛ أن             . وحدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 1437 (- 80
فقال لـه   . عليه وسلم، على وزن نواة من ذهب      عبدالرمحن بن عوف تزوج على عهد رسول اهللا صلى اهللا           

  ".أومل ولو بشاة"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا شعبة عن قتادة ومحيد، عن أنس ؛ أن   . أخربنا وكيع . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1437 (- 81

أومل ولو  " له   وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      . عبدالرمحن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب         
  ".بشاة

: قـاال . ح وحدثنا حممد بن رافع وهارون بن عبداهللا       . حدثنا أبو داود  . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1437(
. كلهم عن شعبة، عن محيد، ذا اإلسناد      . حدثنا شبابة . ح وحدثنا أمحد بن خراش    . حدثنا وهب بن جرير   

  .ةتزوجت امرأ: قال عبدالرمحن: غري أن يف حديث وهب قال
. حدثنا شعبة. أخربنا النضر بن مشيل   : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن قدامة      ) 1437 (- 82

  : قال عبدالرمحن بن عوف: مسعت أنسا يقول: قال. حدثنا عبدالعزيز بن صهيب
فقـال  . تزوجت امرأة  من األنـصار :  فقلت.  رآين رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي بشاشة العرس       

  .من ذهب: ويف حديث  إسحاق. نواة: فقلت" كم أصدقتها ؟"
وامسـه   : قال شـعبة  (حدثنا  شعبة عن أيب محزة       . حدثنا  أبو داود   . وحدثنا ابن املثىن  ) 1427 (- 83

  .عن أنس بن مالك ؛ أن عبدالرمحن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب) عبدالرمحن بن أيب عبداهللا
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  :غري أنه قال. أخربنا شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا وهب. وحدثنيه حممد بن رافع) 1427(

  .من ذهب:  فقال رجل من ولد عبدالرمحن بن عوف
عن عبدالعزيز، عن أنـس ؛ أن       ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثين زهري بن حرب   ) 1365 (- 84

  : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا خيرب
فركب نيب اهللا صلى اهللا عليه  وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديـف أيب               . فصلينا عندها صالة الغداة بغلس    

وإن ركبيت لتمس فخذ النيب صـلى اهللا عليـه         . فأجرى نيب اهللا صلى اهللا عليه  وسلم يف زقاق خيرب          . طلحة
 ألرى بياض فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليـه          فإين. واحنسر اإلزار عن فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وسلم
قاهلا "  فساء صباح املنذرين  . إنا إذا نزلنا بساحة قوم    .خربت خيرب ! اهللا أكرب   " فلما دخل القرية قال     . وسلم

: وقال بعض أصحابنا  : قال عبدالعزيز ! حممد واهللا   : فقالوا. وقد خرج القوم إىل أعماهلم    : قال. ثالث مرات 
  .يسحممد، واخلم: فقالوا
  .أعطين جارية من السيب! يا رسول اهللا : فجاءه دحية فقال. ومجع السيب. وأصبناها عنوة: قال

يا  : فجاء رجل  إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          . فأخذ  صفية بنت حيي    "  اذهب فخذ جارية  "فقال  
:  قال"  ادعوه ا " قال  .  أعطيت دحية،  صفية بنت حيي، سيد قريظة والنضر ؟ ما تصلح إال لك             ! نيب اهللا   
وأعتقهـا  : قـال "  خذ جارية من السيب غريها    " فلما نظر إليها  النيب صلى اهللا عليه  وسلم قال            . فجاء ا 

  .وتزوجهها
حىت إذا كان بالطريق جهزا له      . أعتقها وتزوجها . نفسها: ما أصدقها ؟ قال   !  يا أبا محزة    : فقال له ثابت  

من كان عنده شيء فليجيء     "فقال  . فأصبح النيب صلى اهللا عليه وسلم عروسا      . الليلفأهدا له من    . أم سليم 
وجعل الرجل جيـيء    . وجعل الرجل جييء بالتمر   . فجعل الرجل جييء باألقط   : قال. وبسط نطعا :قال"  به

  .فكانت وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فحاسوا حيسا. بالسمن
عن ثابت وعبـدالعزيز بـن      ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . الزهراينوحدثين أبو الربيع    ) 1365 (- 85

عن ثابت وشعيب بن حبحاب،     ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . ح وحدثناه قتيبة بن سعيد    . صهيب، عن أنس  
ح وحدثنا حممد بـن عبيـد       . حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز، عن أنس       . ح وحدثنا قتيبة  . عن أنس 

        باب فضيلة إعتاق أمة مث يتزوجهاباب فضيلة إعتاق أمة مث يتزوجهاباب فضيلة إعتاق أمة مث يتزوجهاباب فضيلة إعتاق أمة مث يتزوجها) ) ) ) 14 ( ( ( (
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. حدثنا معاذ ابـن هـشام     . ح وحدثين زهري بن حرب    . عوانة عن أيب عثمان، عن أنس     حدثنا أبو   . الغربي
حدثنا حيىي بن آدم وعمر بن سعد . ح وحدثين حممد بن رافع. حدثين أيب عن شعيب بن احلبحاب، عن أنس      

كلهم عن الـنيب    . عن شعيب بن احلبحاب، عن أنس     . مجيعا عن سفيان، عن يونس بن عبيد      . وعبدالرزاق
تـزوج صـفية    : ويف حديث معاذ عن أبيـه     .  عليه وسلم ؛ أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها         صلى اهللا 

  .وأصدقها عتقها
أخربنا خالد بن عبداهللا عن مطرف، عن عامر، عن أيب بردة، عـن          . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 154 (- 86

  :قال. أيب موسى
  ".له أجران" يتزوجها  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف الذي يعتق جاريته مث

حدثنا ثابـت عـن   . حدثنا محاد بن سلمة  . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1365 (-  87
  :قال. أنس

فأتيناهم حـني   : قال. وقدمي متس قدم رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  كنت ردف أيب  طلحة يوم خيرب      
. حممد، واخلمـيس  : فقالوا. مكاتلهم ومرورهم وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم و     . بزغت الشمس 

"  إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنـذرين        ! خربت خيرب   "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
فاشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ووقعت يف سهم دحية جارية مجيلة     . وهزمهم اهللا عز وجل   : قال

وهي صـفية   . وتعتد يف بيتها  ) وأحسبه قال : قال. ( أم  سليم تصنعها له ويئها      مث دفعها إىل  . بسبعة أرؤس 
فحـصت األرض  . وجعل رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم وليمتها التمر واألقط والسمن          :  قال. بنت حيي 
ال :  وقال النـاس  : قال. وجيء باألقط  والسمن فشبع الناس     . فوضعت فيها . وجيء باألنطاع   . أفاحيص
فلمـا أراد أن  . وإن مل حيجبها فهي أم ولد. إن حجبها فهي امرأته : قالوا. أتزوجها أم  اختذها أم ولد     ندري  

فلما دنوا من املدينة دفع رسول اهللا صلى        . فقعدت على عجز البعري فعرفوا أنه قد تزوجها       .  يركب حجبها 
فقـام  . لى اهللا عليه وسلم وندرت    وندر رسول اهللا ص   . فعثرت الناقة العضباء  : قال. ودفعنا. اهللا عليه وسلم  

  .أبعد اهللا اليهودية: فقلن. وقد أشرفت النساء. فسترها
  .لقد وقع! واهللا . إي:  أوقع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال! يا أبا محزة :  قلت: قال
وكان يبعـثين فـأدعوا     . فأشبع الناس خبزا وحلما   . وشهدت وليمة زينب  : قال أنس ) 1428 (- م   87

فيسلم . فجعل مير على نسائه   . مل خيرجا . فتخلف رجالن استأنس ما احلديث    . فلما فرغ قام وتبعته   . ناسال
كيـف  ! يا رسـول اهللا     . خبري: فيقولون" كيف أنتم يا أهل البيت؟    . سالم عليكم "على كل واحدة منهن     
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لرجلني قد اسـتأنس    فلما بلغ الباب إذا هو با     . فلما فرغ رجع ورجعت معه    " خبري"وجدت أهلك ؟ فيقول     
ما أدري أنا أخربته أم أنزل عليه الوحي بأما قـد           ! فواهللا  . فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا     . ما احلديث 

وأنزل اهللا تعـاىل  . فلما وضع رجله يف أسكفة الباب أرخى احلجاب بيين وبينه. فرجع ورجعت معه . خرجا
  .اآلية] 53اآلية / األحزاب /33[} مال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لك{: هذه اآلية
ح . حدثنا سليمان عن ثابت، عن أنـس      . حدثنا شبابة . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1365 (- 88

حدثنا . حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت     . حدثنا ز ). واللفظ له (وحدثين به عبداهللا بن هاشم ابن حيان        
  :قال. أنس

ما : ويقولون: قال. علوا ميدحوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وج.  صارت صفية لدحية يف مقسمه    
مث : قال" أصلحيها  " مث دفعها إىل أمي فقال      . فبعث إىل دحية فأعطاه ا ما أراد      : رأينا يف السيب مثلها  قال     

 فلمـا   .مث ضرب عليها القبة   . حىت إذا جعلها يف ظهره نزل     . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب        
فجعل الرجـل جيـيء    : قال" من كان عنده فضل زاد فليأتنا به      "أصبح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

ويشربون . فجعلوا يأكلون من ذلك احليس    . حىت جعلوا من ذلك سوادا حيسا     . بفضل التمر وفضل السويق   
اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فكانت تلك وليمة رسول     : فقال أنس : قال. من حياض إىل جنبهم من ماء السماء      

ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فرفعنا مطينا . فانطلقنا، حىت إذا رأينا جدر املدينة هششنا إليها       : عليها  قال  
فعثرت مطية رسـول اهللا     : قال. وصفية خلفه قد أردفها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. وسلم مطيته 

حىت قام رسول اهللا    . فليس أحد من الناس ينظر إليه وال  إليها        : الق. فصرع وصرعت .  صلى اهللا عليه وسلم   
فخـرج جـواري نـسائه      . فدخلنا املدينة : قال" مل نضر " فأتيناه فقال   : قال. صلى اهللا عليه وسلم فسترها    

  .يتراءينها ويشمنت بصرعتها
حـدثنا أبـو    . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ز . دثنا حممد بن حامت بن ميمون     ح) 1428 (- 89

ملا : وهذا حديث ز قال   . حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت، عن أنس       : قاال مجيعا . النضر هاشم بن القاسم   
 أتاهـا   فانطلق زيد حىت  : قال" فاذكرها علي "انقضت عدة زينب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد            

حىت ما استطيع أن أنظر إليها أن رسول اهللا صلى          . فلما رأيتها عظمت يف صدري    : قال. وهي ختمر عجينها  

        باب زواج زينب بنت جحش، ونزول احلجاب، وإثبات وليمة العرسباب زواج زينب بنت جحش، ونزول احلجاب، وإثبات وليمة العرسباب زواج زينب بنت جحش، ونزول احلجاب، وإثبات وليمة العرسباب زواج زينب بنت جحش، ونزول احلجاب، وإثبات وليمة العرس) ) ) ) 15 ( ( ( (
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أرسل رسول اهللا صـلى اهللا      ! يا زينب   : فقلت. فوليتها ظهري ونكصت على عقيب    . اهللا عليه وسلم ذكرها   
وجـاء  . ونزل القرآن .  مسجدها فقامت إىل . ما أنا بصانعة شيئا حىت أوامر ريب      : قالت. عليه وسلم يذكرك  

ولقد رأيتنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : قال فقال . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليها بغري إذن         
. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون يف البيت بعـد الطعـام          . وسلم أطعمنا اخلبز واللحم حني امتد النهار      
يا رسول اهللا   : ويقلن. فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن     . بعتهفخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وات       

فانطلق حىت دخل   : قال. فما أدري أنا أخربته أن القوم قد خرجوا أو أخربين         : كيف وجدت أهلك ؟ قال    ! 
  .ووعظ القوم مبا وعظوا به: قال. ونزل احلجاب. فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيين وبينه. البيت

واهللا : ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ؛ إىل قولـه   : حديثهزاد ابن رافع يف     
  .ال يستحي من احلق

  
حـدثنا  : قالوا. حدثنا أبو الربيع الزهراين وأبو كامل فضيل بن حسني وقتيبة بن سعيد           ) 1428 (- 90
ما رأيت رسـول اهللا     : قال)  ت أنسا مسع: ويف رواية أيب كامل   (عن ثابت، عن أنس،     ) وهو ابن زيد  (محاد  

فإنه ذبح  . من نسائه، ما أومل على زينب     ) على شيء : وقال أبو كامل  (صلى اهللا عليه وسلم أومل على امرأة        
  .شاة
حدثنا حممد : قاال. حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد وحممد بن بشار            ) 1428 (- 91

ما أومل رسول   : مسعت أنس بن مالك يقول    : قال. العزيز بن صهيب  حدثنا شعبة عن عبد   ). وهو بن جعفر  (
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أومل على زينب

  .أطعمهم خبزا وحلما حىت تركوه: مبا أومل ؟ قال: فقال ثابت البناين
كلهم . ي، وحممد بن عبداألعلى   حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي، وعاصم بن النضر التيم        ) 1428 (- 92

حدثنا أبو جملز عن أنس بـن       . مسعت أيب : حدثنا معتمر بن سليمان قال    ). واللفظ البن حبيب  (عن معتمر   
  : قال. مالك

فأخذ : قال. مث جلسوا يتحدثون.  ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا       
  .فلما قام من قام من القوم. فلما رأى ذلك قام. كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا

وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء ليدخل فـإذا          . فقعد ثالثة : زاد عاصم وابن عبداألعلى يف حديثهما قال      
: قال. فجئت فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أم قد انطلقوا         : قال. مث إم قاموا فانطلقوا   . القوم جلوس 
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يا أيها الذين آمنوا    { : وأنزل اهللا عز وجل   : قال. هبت أدخل فألقي احلجاب بيين وبينه     فذ. فجاء حىت دخل  
إن ذلكم كـان عنـد اهللا      { ؛ إىل قوله    } ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه            

  .}عظيما
قـال  .  عن صاحل  حدثنا أيب . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثين عمرو الناقد  ) 1428 (- 93

  :قال أنس. لقد كان أيب بن كعب يسألين عنه. أنا أعلم الناس باحلجاب: إن أنس بن مالك قال: ابن شهاب
فـدعا  . وكان تزوجها باملدينـة   : قال.  أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش          

ه وسلم وجلس معه رجال بعد مـا قـام          فجلس رسول اهللا صلى اهللا علي     . الناس للطعام بعد ارتفاع النهار    
مث ظـن   . فمشى فمشيت معه حىت بلغ باب حجرة عائشة       . حىت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . القوم

حـىت بلـغ حجـرة      . فرجع فرجعت الثانية  . فإذا هم جلوس مكام   . أم قد خرجوا فرجع ورجعت معه     
  .وأنزل اهللا آية احلجاب. نه بالسترفضرب بيين وبي. فإذا هم قد قاموا. فرجع فرجعت. عائشة
عن اجلعد أيب عثمان، عن أنس      ) يعين ابن سليمان  (حدثنا جعفر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1428 (- 94

  :قال. بن مالك
. فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلتـه يف تـور         : قال.  تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل بأهله        

وهي تقرئـك   . فقل بعثت ذا إليك أمي    .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      اذهب ذا إىل  ! يا أنس   : فقالت
. فذهبت ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال! إن هذا لك منا قليل، يا رسول اهللا         : وتقول. السالم
ـ : " مث قال " ضعه"فقال  ! إن هذا لك منا قليل، يا رسول اهللا         : إن أمي تقرئك السالم وتقول    : فقلت ب  اذه

قلـت  : قـال : فدعوت من مسى ومن لقيت    : قال. ومسى رجاال "  ومن  لقيت  . فادع يل فالنا وفالنا وفالنا    
  .زهاء  ثالمثائة: عدد كم كانوا ؟ قال: ألنس

فدخلوا حـىت امـتألت الـصفة       : قال" هات  التور  ! يا أنس   "وقال يل رسول  اهللا صلى اهللا عليه  وسلم           
: قـال " ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليـه : " عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا . واحلجرة

: قال" ارفع! يا أنس   "فقال يل   . فخرجت طائفة ودخلت طائفة حىت أكلوا كلهم      : قال. فأكلوا حىت شبعوا  
وجلس طوائف منهم يتحدثون يف بيـت       : قال. فما أدري حني وضعت كان أكثر أم حني رفعت        . فرفعت

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس، وزوجتـه موليـة وجههـا إىل              . عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا     
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـسلم علـى           . فثقلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . احلائط
تدروا فاب: قال. فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رجع ظنوا أم قد ثقلوا عليه              . مث رجع . نسائه
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وأنـا جـالس يف     . وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أرخى الستر ودخل          . الباب فخرجوا كلهم  
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . وأنزلت هذه اآلية  . فلم يلبث إال يسريا حىت خرج علي      . احلجرة

 لكم إىل طعام غري ناظرين إنـاه        يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب  إال أن يؤذن           : وقرأهن على الناس  
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال  مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي النيب ؛ إىل آخر                   

وحجنب نساء النيب صلى اهللا عليه . أنا أحدث الناس عهدا ذه اآليات: قال أنس ابن مالك : قال اجلعد . اآلية
  .وسلم
  : قال. حدثنا معمر عن أيب عثمان، عن أنس. حدثنا عبدالرزاق. بن رافعوحدثين حممد ) 1428 (- 95

فقـال  : فقال أنس .  ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا يف تور من حجارة                
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. عليه فيأكلون وخيرجون  فجعلوا يدخلون   . فدعوت له من لقيت   " اذهب فادع يل من لقيت من املسلمني       "
وقال فيه ماشاء اهللا أن يقول ومل أدع أحدا لقيته . ووضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه          

فجعل النيب صلى اهللا عليه     . وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه احلديث     . وخرجوا. فأكلوا حىت شبعوا  . إال دعوته 
يا أيها الذين آمنوا    {: فأنزل اهللا عز وجل   .  فخرج وتركهم يف البيت    .وسلم يستحي منهم أن يقول هلم شيئا      

ولكن {) غري متحينني طعاما  : قال قتادة (}  ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غريناظرين إناه           

  .}ذلكم أطهر لقلوبكم  وقلون{: حىت بلغ. }إذا دعيتم فادخلوا
قال رسـول   : قال. قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1429 (- 96

  :اهللا عليه وسلم
  ".إذا دعى أحدكم إىل الوليمة  فليأا "

حدثنا خالد بن احلارث عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمـر،   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1429 (- 97
  :قال. ليه وسلمعن النيب صلى  اهللا ع

  ".إذا دعى أحدكم إىل الوليمة فليجب "
  .فإذا عبيداهللا يرتله على العرس: قال خالد

        دعوةدعوةدعوةدعوةباب األمر بإجابة الداعي إىل باب األمر بإجابة الداعي إىل باب األمر بإجابة الداعي إىل باب األمر بإجابة الداعي إىل ) ) ) ) 16 ( ( ( (
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حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النيب صـلى اهللا             . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 1429 (- 98
  :عليه وسلم قال

  ".إذا دعى أحدكم إىل وليمة عرس فليجب "
حدثنا . ح وحدثنا قتيبة  . حدثنا أيوب . حدثنا محاد : قاال.  أبو الربيع وأبو كامل    حدثين) 1429 (- 99

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: محاد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال
  ".ائتوا الدعوة إذا دعيتم "

؛ أن ابن أخربنا معمر عن أيوب، عن نافع     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1429 (- 100
  :عمر كان يقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".عرسا كان أو حنوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجبب "
حدثنا الزبيـدي   . حدثنا بقية . حدثين عيسى بن املنذر   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1429 (- 101

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن نافع، عن ابن عمر
  ".عرس أو حنوه فليجبمن دعى إىل  "

حدثنا إمساعيل بن أمية عن     . حدثنا بشر بن املفضل   . حدثين محيد بن مسعدة الباهلي    ) 1429 (- 102
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نافع، عن عبداهللا بن عمر، قال

  ".ائتوا الدعوة إذا دعيتم "
أخربين موسى بن . عن ابن جريجحدثنا حجاج بن حممد . وحدثين هارون بن عبداهللا ) 1429 (- 103

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عبداهللا بن عمر يقول: قال. عقبة عن نافع
  ".أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم هلا " 
  .ويأتيها وهو صائم. وكان عبداهللا بن عمر يأيت الدعوة يف العرس وغري العرس: قال

حدثين عمر بن حممد عن نافع، عن ابـن  . خربنا ابن وهبأ. وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1429 (- 104
  :عمر ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إذا دعيتم إىل كراع فأجيبوا "
ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن      . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1430 (- 105

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن جابر، قالحدثنا سفيان عن أيب الزبري: قاال. حدثنا أيب. منري
  ".فإن شاء طعم، وإن شاء ترك . إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب "
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  ".إىل طعام"ومل يذكر ابن املثىن 
  .حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أيب الزبري، ذا اإلسناد، مبثله. وحدثنا ابن منري) 1430(

حدثنا حفص بن غياث عن هشام، عن ابن سريين، عن          .  بن أيب شيبة   حدثنا أبو بكر  ) 1431 (- 106
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة، قال

  ".فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب "
 قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن األعرج، عـن أيب          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1432 (- 107

فمن مل يأت الدعوة،    . بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه األغنياء ويترك املساكني        : هريرة ؛ أنه كان يقول    
  .فقد عصى اهللا ورسوله

يا أبا بكر ؟ كيـف هـذا        : قلت للزهري : حدثنا سفيان قال  . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1432 (- 108
  .شر الطعام طعام األغنياء: ليس هو: شر الطعام طعام األغنياء؟ فضحك فقال: احلديث

حـدثين  : فسألت عنه الزهـري فقـال     . فأفزعين هذا احلديث حني مسعت به     . وكان أيب غنيا  : قال سفيان 
  .مث ذكر مبثل حديث مالك. شر الطعام طعام الوليمة: عبدالرمحن األعرج ؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

أخربنا معمر عن الزهري، عن     . الرزاقوحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبد        ) 1432 (- 109
  .حنو حديث مالك. شر الطعام طعام الوليمة: قال. وعن األعرج عن أيب هريرة. سعيد بن املسيب

  .حنو ذلك. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة. وحدثنا ابن أيب عمر
مسعـت ثابتـا    : زياد بن سعد قال   مسعت  : قال. حدثنا سفيان . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1432 (- 110

  :األعرج حيدث عن أيب هريرة ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ومن مل جيب الدعوة، فقد عـصى اهللا        . مينعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها      . شر الطعام طعام الوليمة    "

  ".ورسوله
حدثنا سفيان عـن    : قاال) واللفظ لعمرو (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد         ) 1433 (- 111

كنت عند  : جاءت امرأة رفاعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت         : قالت. الزهري، عن عروة، عن عائشة    

أها، مث يفارقها، وتنقضى أها، مث يفارقها، وتنقضى أها، مث يفارقها، وتنقضى أها، مث يفارقها، وتنقضى باب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه ويطباب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه ويطباب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه ويطباب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه ويط) ) ) ) 17 ( ( ( (
        عداعداعداعدا
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فتبسم رسول اهللا   . وإن ما معه مثل هدبة الثوب     .  الزبري فتزوجت عبدالرمحن بن  . فطلقين فبت طالقي  . رفاعة
  :فقال. صلى اهللا عليه وسلم

. وأبو بكـر عنـده    : قالت". حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك    . أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ ال       " 
صـلى اهللا   أال تسمع هذه ما جتهر به عند رسول اهللا          ! يا أبا بكر    : فنادى. وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له     

  !عليه وسلم
  

وقال . حدثنا: قال أبو الطاهر  ) (واللفظ حلرملة (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1433 (- 112
حدثين عروة بن الزبري ؛ أن عائشة زوج النيب صلى . أخربين يونس عن ابن شاب    ). أخربنا ابن وهب  : حرملة

. فتزوجت بعده عبدالرمحن بن الـزبري     . فبت طالقها اهللا عليه وسلم أخربته ؛ أن رفاعة القرظى طلق امرأته           
فطلقهـا آخـر ثـالث      . إا كانت حتت رفاعة   ! يا رسول اهللا    : فجاءت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت      

وأخـذت دبـة مـن    . ما معه إال مثل اهلدبة! وإنه، واهللا   . فتزوجت بعده عبدالرمحن بن الزبري    . تطليقات
  :فقال.  صلى اهللا عليه وسلم ضاحكافتبسم رسول اهللا: قال. جلباا

وأبو بكر الصديق جالس    ". حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته    . ال. لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة      "
: قـال . وخالد ابن سعيد بن العاص جالس بباب احلجرة مل يؤذن له          . عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .عما جتهر به عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟أال تزجر هذه : فطفق خالد ينادي أبا بكر
أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1433 (- 113

فجاءت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        . عائشة ؛ أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبدالرمحن بن الزبري          
  .مبثل حديث يونس. عة طلقها آخر ثالث تطليقاتإن رفا! يا رسول اهللا : فقالت
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائـشة ؛          . حدثنا حممد بن العالء اهلمداين    ) 1433 (- 114

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن املرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها، فتتزوج رجال، فيطلقها قبل أن                  
  ".حىت يذوق عسيلتها. ال"ل ؟  قال أحتل لزوجها األو. يدخل ا

مجيعا . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا ابن فضل  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1433(
  .عن هشام، ذا اإلسناد
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حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا بن عمر، عن القاسم          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1433 (- 115
فـأراد  . فتزوجها رجل مث طلقها قبل أن يدخل ـا        . طلق رجل امرأته ثالثا   : التق. بن حممد، عن عائشة   

  :فقال. فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك. زوجها األول أن يتزوجها
  ".حىت يذوق اآلخر من عسيلتها، ما ذاق األول. ال "
يعين ابن  (حدثنا حيىي   .  بن املثىن  ح وحدثناه حممد  . حدثنا أيب . وحدثناه حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1433(

  .حدثنا القاسم عن عائشة: ويف حديث حيىي عن عبيداهللا. مجيعا عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله). سعيد
أخربنا جريـر عـن     : قاال) واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم        ) 1434 (- 116

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. صور، عن سامل، عن كريب، عن ابن عباسمن
وجنب الشيطان ما رزقتنا،    . جنبنا الشيطان ! اللهم  . باسم اهللا : لو أن أحدهم، إذا أراد أن يأيت أهله، قال         "

  ".فإنه، إن يقدر بينهما ولد يف ذلك، مل يضره شيطان أبدا
ح وحدثنا ابـن    . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ثىن وابن بشار  وحدثنا حممد بن امل   ) 1434 (
مبعىن . كالمها عن منصور  . مجيعا عن الثوري  . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد ابن محيد    . حدثنا أيب . منري

". باسم اهللا "ويف رواية عبدالرزاق عن الثوري      ". باسم اهللا "غري أن شعبة ليس يف حديثه ذكر        . حديث جرير 

  ".باسم اهللا"أراه قال : قال منصور: ويف رواية ابن منري
) واللفـظ أليب بكـر    . (حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد          ) 1435 (- 117

إذا أتى الرجل امرأتـه، مـن       : كانت اليهود تقول  : مسع جابرا يقول  . حدثنا سفيان عن ابن املنكدر    : قالوا
/ البقـرة  /2. [}نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم      {: فرتلت. دبرها، يف قبلها، كان الولد أحول     

223.[  
أخربنا الليث عن ابن اهلاد، عن أيب حازم، عن حممـد بـن             . وحدثنا حممد بن رمح   ) 1435 (- 118

  بر بن عبداهللا ؛املنكدر، عن جا

        باب ما يستحب أن يقوله عند اجلماعباب ما يستحب أن يقوله عند اجلماعباب ما يستحب أن يقوله عند اجلماعباب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع) ) ) ) 18 ( ( ( (

        باب جواز مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غري تعرض للدبرباب جواز مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غري تعرض للدبرباب جواز مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غري تعرض للدبرباب جواز مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غري تعرض للدبر) ) ) ) 19 ( ( ( (
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: فأنزلـت : قال. إذا أتيت املرأة، من دبرها، يف قبلها، مث محلت كان ولدها أحول           :  أن يهود كانت تقول   
  .}نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم{

. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالـصمد     . حدثنا أبو عوانة  . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 1435 (- 119
ح . حـدثنا شـعبة   . حدثين وهب بن جرير   . ح وحدثين حممد بن املثىن    . يوبحدثين أيب عن جدي، عن أ     

ح وحدثين عبيداهللا بن سعيد وهارون بن عبـداهللا  . حدثنا سفيان. حدثنا عبدالرمحن . وحدثنا حممد بن املثىن   
مسعت النعمان بن راشد حيـدث عـن        : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير   : قالوا. وأبو معن الرقاشي  

عن سهيل  ) وهو ابن املختار  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا معلى بن أسد   .  ح وحدثين سليمان بن معبد     .الزهري
وزاد يف حـديث النعمـان عـن        . كل هؤالء عن حممد بن املنكدر، عن جابر، ذا احلديث         . بن أيب صاحل  

  .غري أن ذلك يف صمام واحد. إن شاء جمبية، وإن شاء غري جمبية: الزهري
. حدثنا حممد بن جعفـر : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1436 (- 120

مسعت قتادة حيدث عن زرارة بن أوىف، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 : قال. حدثنا شعبة 
  :قال
  ". املالئكة حىت تصبحإذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها "
وقـال  . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 1436 (
  ".حىت ترجع"

، عن أيب حازم، عـن      )يعين ابن كيسان  (حدثنا مروان عن يزيد     . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1436 (- 121
  :لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال. أيب هريرة

ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشها، فتأىب عليه، إال كان الذي يف السماء سـاخطا                ! والذي نفسي بيده     "
  ".عليها، حىت يرضى عنها

ح وحدثين أبـو    . حدثنا أبو معاوية  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1436 (- 122
كلهم عن األعمش، عن    . حدثنا جرير ). واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . حدثنا وكيع . سعيد األشج 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أيب حازم، عن أيب هريرة

         امتناعها من فراش زوجها امتناعها من فراش زوجها امتناعها من فراش زوجها امتناعها من فراش زوجهاباب حترميباب حترميباب حترميباب حترمي) ) ) ) 20 ( ( ( (
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  ".إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها املالئكة حىت تصبح "
. حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن محـزة العمـري      .  أيب شيبة  حدثنا أبو بكر بن   ) 1437 (- 123

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. حدثنا عبدالرمحن بن سعد
  ".إن من أشر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة، الرجل يفضي إىل امرأته، وتفضى إليه، مث ينشر سرها "

حدثنا أبو أسامة عن عمـر بـن      : قاال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب       و) 1437 (- 124
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: محزة، عن عبدالرمحن بن سعد  قال

  ."إن من أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامة، الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه، مث ينشر سرها "

  ".إن أعظم"وقال ابن منري
حدثنا إمساعيـل بـن   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر       ) 1438 (- 125
  : أخربين ربيعة عن حممد ابن حيىي بن حبان، عن ابن حمرييز ؛ أنه قال. جعفر

هل مسعت رسول اهللا    ! يا أبا سعيد    : ة فقال فسأله أبو صرم  .  دخلت أنا وأبو صرمة على أيب سعيد اخلدري       
. غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة بلمصطلق         . نعم: صلى اهللا عليه وسلم يذكر العزل ؟ فقال       

نفعل ورسـول  : فقلنا. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فطالت علينا العزبة ورغبنا يف الفداء . فسبينا كرائم العرب  
ال عليكم أن   : "فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       ! م بني أظهرنا ال نسأله      اهللا صلى اهللا عليه وسل    

  ".ما كتب اهللا خلق نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة، إال ستكون. التفعلوا
حدثنا موسى بـن    . حدثنا حممد بن الزبرقان   . حدثين حممد بن الفرج مويل بين هاشم      ) 1438 (- 126

  :غري أنه قال. ن حبان، ذا اإلسناد، يف معىن حديث ربيعةعقبة عن حممد بن حيىي ب
  ".فإن اهللا كتب من هو خالق إىل يوم القيامة "

حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهـري،       . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 1438 (- 127
مث سألنا رسول اهللا صلى اهللا     . أصبنا سبايا فكنا نعزل   : عن ابن حمرييز، عن أيب سعيد اخلدري ؛ أنه أخربه قال          

        باب حترمي إفشاء سر املرأةباب حترمي إفشاء سر املرأةباب حترمي إفشاء سر املرأةباب حترمي إفشاء سر املرأة) ) ) ) 21 ( ( ( (

        باب حكم العزلباب حكم العزلباب حكم العزلباب حكم العزل) ) ) ) 22 ( ( ( (
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وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم لتفعلون ؟ ما من نسمة كائنـة              "عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال لنا        
  ".إىل يوم القيامة إال هي كائنة

حدثنا شعبة عن أنس بـن      . حدثنا بشر بن املفضل   . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1438 (- 128
عـن  . نعم: مسعته من أيب سعيد ؟ قال     : قلت له : قال. ريين، عن أيب سعيد اخلدري    سريين، عن معبد بن س    

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".فإمنا هو القدر. ال عليكم أن التفعلوا "

ح وحدثنا حيىي بـن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1438 (- 129
قالوا . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي وز    . ح وحدثين حممد بن حامت    ]. بن احلارث يعين ا (حدثنا خالد   . حبيب
عن النيب صـلى اهللا عليـه       : غري أن يف حديثهم   . حدثنا شعبة عن أنس بن سريين، ذا اإلسناد، مثله        : مجيعا

  :وسلم قال يف العزل
  ".فإمنا هو القدر. ال عليكم أن ال تفعلوا ذا كم "

  .نعم: مسعته من أيب سعيد ؟ قال: قلت له: ويف رواية ز قال شعبة
حدثنا : قاال). واللفظ أليب كامل  (وحدثين أبو الربيع الزهراين وأبو كامل اجلحدري        ) 1438 (- 130
حدثنا أيوب عن حممد، عن عبدالرمحن بن بشر بـن مـسعود، رده إىل أيب سـعيد                 ). وهو ابن زيد  (محاد  

  :لم عن العزل ؟ فقالسئل النيب صلى اهللا عليه وس: قال. اخلدري
  ".فإمنا هو القدر. ال عليكم أن تفعلوا ذا كم "

  .أقرب إىل النهي" ال عليكم"وقوله : قال حممد
حدثنا ابن عون عـن حممـد، عـن         . حدثنا معاذ بن معاذ   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1438 (- 131

  : قال. دريقال  فرد احلديث حىت رده إىل أيب سعيد اخل. عبدالرمحن بن بشر األنصاري
الرجل تكون له املرأة ترضع فيـصيب  : قالوا" وما ذاكم ؟" ذكر العزل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

فال عليكم أن   : "قال. ويكره أن حتمل منه   . والرجل تكون له األمة فيصيب منها     . ويكره أن حتمل منه   . منها
  ".فإمنا هو القدر. تفعلوا ذا كم
  .لكأن هذا زجر! واهللا : ه احلسن فقالفحدثت ب: قال ابن عون
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: قال. حدثنا محاد بن زيد عن ابن عون      . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1438 (
إياي حدثه عبدالرمحن بن    : فقال) يعين حديث العزل  . (حدثت حممدا عن إبراهيم حبديث عبدالرمحن بن بشر       

  .بشر
قلنا : قال. حدثنا هشام عن حممد، عن معبد بن سريين       . عبداألعلىحدثنا  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1438(

  :أليب سعيد
وساق احلديث مبعىن حـديث  . نعم:  هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر يف العزل شيئا ؟ قال        

  ".القدر"إىل قوله . ابن عون
وقـال  . أخربنـا :  عبدة قال ابن (حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وأمحد بن عبدة         ) 1438 (- 132
ذكر : قال. عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري           ) حدثنا سفيان بن عيينة   : عبيداهللا

  :فقال. العزل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فإنه ليست نفس خملوقة إال اهللا خالقها) فال يفعل ذلك أحدكم: ومل يقل(ومل يفعل ذلك أحدكم ؟  "

يعين ابـن   (أخربين معاوية   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1438 (- 133
سئل رسول اهللا صلى اهللا : مسعه يقول. عن علي بن أيب طلحة  عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري            ) صاحل

  :عليه وسلم عن العزل ؟ فقال
  ".شيء مل مينعه شيءوإذا أراد اهللا خلق . ما من كل املاء يكون الولد "
أخربين علـي بـن أيب      . حدثنا معاوية . حدثنا زيد بن حباب   . حدثين أمحد بن املنذر البصري    ) 1438 (

  .مبثله. طلحة اهلامشي عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
و الزبري عن جابر ؛ أن رجال       أخربنا أب . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1439 (- 134

وأنا أطوف عليها وأنا أكـره      . إن يل جارية هي خادمنا وسانيتنا     : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       
  :فقال. أن حتمل

قد :"فقال. إن اجلارية قد حبلت   : مث أتاه فقال  . فلبث الرجل " فإنه سيأتيها ما قدر هلا    . اعزل عنها إن شئت    "
  ".ا ما قدر هلاأخربتك أنه سيأتيه

حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان، عـن          . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1439 (- 135
إن عندي جاريـة    : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       : عروة بن عياض، عن جابر بن عبداهللا، قال       

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأنا أعزل عنها. يل
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إن اجلارية اليت كنت ذكرا لك      ! يا رسول اهللا    : فجاء الرجل فقال  : قال" مينع شيئا أراده اهللا   إن ذلك لن     "
  ".أنا عبد اهللا ورسوله: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. محلت

. حدثنا سعيد بن حسان، قاص أهل مكة      . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 1439 (
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا      : قال. عياض بن عدي بن اخليار النوفلي عن جابر بن عبداهللا         أخربين عروة بن    

  .مبعىن حديث سفيان. عليه وسلم
وقال أبـو   . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          ) 1440 (- 136

قـال  : زاد إسـحاق  .  والقرآن يرتل  كنا نعزل : قال. عن عمرو، عن عطاء، عن جابر     )  حدثنا سفيان : بكر
  .لو كان شيئا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن: سفيان
: قـال . حدثنا معقل عن عطـاء    . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1440 (- 137

  .لقد كنا نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت جابرا يقول
حدثين أيب عن أيب الزبري، ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . ملسمعيوحدثين أبو غسان ا   ) 1440 (- 138

فبلغ ذلك نيب اهللا صـلى اهللا عليـه         . كنا نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. عن جابر 

  .فلم ينهنا. وسلم
: قال. حدثنا شعبة عن يزيد بن مخري     . جعفرحدثنا حممد بن    . وحدثين حممد بن املثىن   ) 1441 (- 139

مسعت عبدالرمحن بن جبري حيدث عن أبيه، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه أتى بـامرأة             
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نعم: فقالوا" لعله يزيد أن يلم ا"فقال . حمج على باب فسطاط

كيف يورثه وهو ال حيل له ؟ كيف يستخدمه وهو ال حيل لـه              .  يدخل معه قربه   لقد مهمت أن ألعنه لعنا     "
  ".؟
حدثنا أبـو   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1441 (

  .مجيعا عن شعبة، يف هذا اإلسناد. داود

        باب حترمي وطء احلامل املسيبةباب حترمي وطء احلامل املسيبةباب حترمي وطء احلامل املسيبةباب حترمي وطء احلامل املسيبة) ) ) ) 23 ( ( ( (
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واللفـظ  (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك بن أنس   . وحدثنا خلف بن هشام   ) 1442 (- 140
قرأت على مالك عن حممد بن عبدالرمحن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب    : قال). له

  :األسدية ؛ أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
قـال  ". ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهـم         حىت  . لقد مهمت أن أى عن الغيلة      "

  .بالدال: والصحيح ما قاله حيىي. عن جذامة األسدية: وأما خلف فقال: مسلم
حدثنا سعيد بن أيب    . حدثنا املقرئ : قاال. حدثنا عبيداهللا بن سعيد وحممد بن أيب عمر       ) 1442 (- 141
حـضرت  : قالت. عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة     حدثين أبو األسود عن عروة، عن عائشة،        . أيوب

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس، وهو يقول
فإذا هم يغيلون أوالدهم، فال يضر أوالدهم ذلك        . فنظرت يف الروم وفارس   . لقد مهمت أن أى عن الغيلة      "

  ".شيئا
  ".اخلفيذلك الوأد "مث سألوه عن العزل ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ].8/ التكوير /81[} وإذا املوؤدة سئلت{: زاد عبيداهللا يف حديثه عن املقرئ وهي
حدثنا حيىي بن أيوب عـن      . حدثنا حيىي بن إسحاق   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1442 (- 142

  :تحممد بن عبدالرمحن بن نوفل القرشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب األسدية ؛ أا قال
غري أنـه   . فذكر مبثل حديث سعيد بن أيب أيوب، يف العزل والغيلة         .  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ".الغيال"قال 
حـدثنا  : قـاال ]. واللفظ البن منري  (حدثين حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب          ) 1443 (- 143

؛ أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد ؛ أن           حدثين عياش بن عباس     . حدثنا حيوة . عبداهللا بن يزيد املقربي   
إين : أسامة بن زيد أخرب والده سعد بن أيب وقاص ؛ أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال                    

أشفق على ولـدها،  : فقال الرجل " مل تفعل ذلك ؟   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أعزل عن امرأيت  
  ".لو كان ذلك ضارا، ضر فارس والروم" اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول. أو على أوالدها

  ".ما ضار ذلك فارس وال  الروم. إن كان لذلك فال"وقال زهري يف روايته 

        باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع، وكراهة العزلباب جواز الغيلة وهي وطء املرضع، وكراهة العزلباب جواز الغيلة وهي وطء املرضع، وكراهة العزلباب جواز الغيلة وهي وطء املرضع، وكراهة العزل) ) ) ) 24 ( ( ( (
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         كتاب الرضاع كتاب الرضاع كتاب الرضاع كتاب الرضاع----    17
 بكر، عـن عمـرة ؛ أن        قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1444 (- 1

  عائشة أخربا؛
قالـت  . وإا مسعت صوت رجل يستأذن يف بيت حفصة       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عندها        

" أراه فالنا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . هذا رجل يستأذن يف بيتك    ! يا رسول اهللا    : عائشة فقلت 
دخل علي  ) لعمها من الرضاعة  (لو كان فالنا حيا     ! يا رسول اهللا    : فقالت عائشة ) لعم حفصة من الرضاعة   (

  :؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة. نعم " 
. ح وحدثين أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلـذيل     . حدثنا أبو اسامة  . وحدثناه أبو كريب  ) 1444 (- 2

.  مجيعا عن هشام بن عروة، عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عمرة عن عائـشة         .حدثنا علي بن هاشم بن الربيد     
  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

  ".حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة "
أخربين عبداهللا بن أيب بكر،     . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 1444(

  .ل حديث هشام بن عروةذا اإلسناد، مث
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الـزبري، عـن      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1445 (- 3

بعد أن أنزل   . وهو عمها من الرضاعة   . عائشة ؛ أا أخربته؛ ؛ أن أفلح، أخا أيب القعيس، جاء يستأذن عليها            
فأمرين . فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربته بالذي صنعت          . أبيت أن آذن له   ف: قالت. احلجاب

  .أن آذن له علي

        باب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدةباب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدةباب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدةباب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة) ) ) ) 1 ( ( ( (

        باب حترمي الرضاعة من ماء الفحلباب حترمي الرضاعة من ماء الفحلباب حترمي الرضاعة من ماء الفحلباب حترمي الرضاعة من ماء الفحل) ) ) ) 2 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1445 (- 4
إمنا أرضعتين  : قلت: زادو. فذكر مبعىن حديث مالك   . أتاين عمي من الرضاعة، أفلح بن أيب قعيس       : ؛ قالت 

  ".تربت يداك، أو ميينك"قال . املرأة ومل يرضعين الرجل
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة ؛ أن         . حدثنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1445 (- 5

 وكان أبو القعيس أبـا    . بعد ما نزل احلجاب   . عائشة أخربته ؛ أنه جاء أفلح أخو أيب القعيس يستأذن عليها          
ال آذن ألفلح، حىت أستأذن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            ! واهللا  : فقلت: قالت عائشة . عائشة من الرضاعة  

قالت عائشة  فلما دخل رسول اهللا صـلى         . ولكن أرضعتين امرأته  . فإن أبا القعيس ليس هو أرضعين     . وسلم
فكرهت أن آذن له حىت     .  علي إن أفلح أخا أيب القعيس جاءين يستأذن      ! يا رسول اهللا    : اهللا عليه وسلم قلت   

  ".ائذين له"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قالت. أستأذنك
  .حرموا من الرضاعة ما حترمون من النسب: فبذلك كانت عائشة تقول: قال عروة

جـاء  . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد     . أخربنا عبدالرزاق . وحدثناه عبد بن محيد   ) 1445 (- 6
  ".فإنه عمك تربت ميينك"وفيه . بنحو حديثهم.  القعيس يستأذن عليهاأفلح أخو أيب

  .وكان أبو القعيس زوج املرأة اليت أرضعت عائشة
حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيه، عـن  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب      ) 1445 (- 7

له حىت أستأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه        فأبيت أن آذن    . جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي     : قالت. عائشة
إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيـت أن آذن          : فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت        . وسلم

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. له
  ".فليلج عليك. إنه عمك"قال . إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل: قلت"  فليلج عليك عمك

حدثنا هشام، ذا اإلسناد ؛ أن أخا       ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 1445( 
  .فذكر حنوه. أيب القعيس استأذن عليها

اسـتأذن  : غري أنه قال  . أخربنا أبو معاوية عن هشام، ذا اإلسناد، حنوه       . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1445(
  .عليها أبو القعيس

أخربنـا ابـن    . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثين احلسن بن علي احللواين وحممد بن رافع       ) 1445 (- 8
استأذن علي عمي من الرضاعة، أبـو       : قالت. أخربين عروة ابن الزبري ؛ أن عائشة أخربته       . جريج عن عطاء  

  :قال. ربته بذلكفلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أخ) إمنا هو أبو القعيس: قال يل هشام(فرددته . اجلعد
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  ".فهال أذنت له ؟ تربت ميينك أو يدك "
أخربنا الليث عن يزيد بن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1445 (- 9

اسـتأذن  . أيب حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة ؛ أا أخربته ؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلـح    
فإنه حيرم من الرضاعة ما     . ال حتتجيب منه  "فقال هلا   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فأخربت رسو . عليها فحجبته 

  ".حيرم من النسب
حدثنا شعبة عن احلكم عن عـراك بـن         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1445 (- 10

. إين عمـك  : لفأرس. فأبيت أن آذن له   . استأذن علي أفلح بن قعيس    : مالك، عن عروة، عن عائشة  قالت      
فقـال  . فذكرت ذلك لـه   . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فأبيت أن آذن له   . أرضعتك امرأة أخي  

  ".ليدخل عليك، فإنه عمك"
) واللفظ أليب بكـر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وحممد بن العالء             ) 1446 (- 11
يـا  : قلـت : قال. دثنا أبو معاوية عن األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن عن علي             ح: قالوا

  :مالك تنوق يف قريش وتدعنا ؟ فقال! رسول اهللا 
إا ابنة  . إا ال حتل يل   : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . بنت محزة . نعم: قلت" وعندكم شيء ؟   "

  ".أخي من الرضاعة
ح . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   .  عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير         وحدثنا) 1446 (

كلهم عـن األعمـش، ـذا       . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان     . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     
  .اإلسناد، مثله

ابن عباس ؛   حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن        . حدثنا مهام . وحدثنا هداب بن خالد   ) 1447 (- 12
وحيـرم  . إا ابنة أخي من الرضاعة    . إا ال حتل يل   "فقال  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أريد على ابنة محزة         

  ".من الرضاعة ما حيرم من الرحم
ح وحدثنا حممد بن حيـىي بـن        ]. وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثناه زهري بن حرب   ) 1447 (- 13

حدثنا علـي بـن     . ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      . مجيعا عن شعبة  . حدثنا بشر بن عمر   . مهران القطعي 

        باب حترمي ابنة األخ من الرضاعةباب حترمي ابنة األخ من الرضاعةباب حترمي ابنة األخ من الرضاعةباب حترمي ابنة األخ من الرضاعة) ) ) ) 3 ( ( ( (
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غري أن حديث شعبة انتهى عند قوله       . سواء. بإسناد مهام . كالمها عن قتادة  . مسهر عن سعيد بن أيب عروبة     
ويف رواية بن بشر    ". وإنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب       "ويف حديث سعيد    ". ابنة أخي من الرضاعة   "

  .مسعت جابر بن زيد: ربن عم
أخربين خمرمة  . حدثنا ابن وهب  : قاال. وحدثنا هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 1448 (- 14

  :قال. بن بكري عن أبيه
مسعـت أم   : مسعت محيد بن عبدالرمحن يقول    : مسعت حممد بن مسلم يقول    :  مسعت عبداهللا بن مسلم يقول    

أين أنت ؟ يا رسول اهللا      : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قولسلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ت       

  ".إن محزة أخي من الرضاعة"أال ختطب بنت محزة بن عبداملطلب ؟ قال : عن ابنة محزة ؟ أو قيل! 
أخـربين أيب عـن     . مأخربنا هشا . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1449 (- 15

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت         : قالت. زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أيب سفيان         
: قلـت " أو حتبني ذلك ؟   "قال  . تنكحها: قلت" أفعل ماذا ؟  "هل لك يف أخيت بنت أيب سفيان ؟ فقال          : له

فإين أخربت أنك ختطـب     : قلت"  ال حتل يل   فإا"قال  . وأحب من شركين يف اخلري أخيت     . لست لك مبخلية  
. لو أا مل تكن ربيبيت يف حجري، ما حلت يل         "قال  . نعم: قلت" بنت أم سلمة ؟   "قال  . درة بنت أيب سلمة   

  ".فال تعرضن علي بناتكن وال  أخواتكن. أرضعتين وأباها ثويبة. إا ابنة أخي من الرضاعة
حدثنا . ح وحدثنا عمرو الناقد   .  بن زكرياء بن أيب زائدة     حدثنا حيىي . وحدثنيه سويد بن سعيد   ) 1449 (

  .كالمها عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، سواء. أخربنا زهري. األسود بن عامر
أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب ؛ أن حممد بن           . وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1449 (- 16

ت أيب سلمة حدثته ؛ أن أم حبيبة زوج النيب صـلى اهللا             شهاب كتب يذكر ؛ أن عروة حدثه ؛ أن زينب بن          
فقـال  . انكح أخيت عـزة   ! يا رسول اهللا    : عليه وسلم حدثتها ؛ أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

وأحب مـن   . لست لك مبخلية  ! يا رسول اهللا    . نعم: فقالت!" أحتبني ذلك "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
يا رسول  : فقلت: قالت". فإن ذلك ال حيل يل    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . شركين يف خري، أخيت   

        باب حترمي الربيبة وأخت املرأةباب حترمي الربيبة وأخت املرأةباب حترمي الربيبة وأخت املرأةباب حترمي الربيبة وأخت املرأة) ) ) ) 4 ( ( ( (
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قال رسول  . نعم: قالت" بنت أيب سلمة ؟   "قال  . فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أيب سلمة         ! اهللا  
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فـال  . أرضعتين وأبا سلمة ثويبة   . الرضاعةإا ابنة أخي من     . لو أا مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل          "
  ".تعرضن علي بناتكن وال  أخواتكن

ح . حدثين عقيل بـن خالـد     . حدثين أيب عن جدي   . وحدثنيه عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1449(
كالمها عـن   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن مسلم     . أخربين يعقوب بن إبراهيم الزهري    . وحدثنا عبد بن محيد   

ومل يسم أحد منهم يف حديثه، عزة، غري يزيـد بـن أيب             . حنو حديثه . ناد ابن أيب حبيب عنه    بإس. الزهري

  .حبيب
. ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 1450 (- 17

كالمها عن أيوب، عن ابن أيب مليكة       . ن سليمان حدثنا معتمر ب  . ح وحدثنا سويد بن سعيد    . حدثنا إمساعيل 
إن النيب  : وقال سويد وزهري  (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت. عن عبداهللا بن الزبري، عن عائشة     

  ".ال حترم املصة واملصتان) "صلى اهللا عليه وسلم قال
واللفـظ  (هم عن املعتمـر     كل. حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم        ) 1451 (- 18
. أخربنا املعتمر بن سليمان عن أيوب، حيدث عن أيب اخلليل، عن عبداهللا بن احلارث، عن أم الفضل                ). ليحىي
إين كانت يل امـرأة     ! يا نيب اهللا    : فقال. دخل أعرايب على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بييت           : قالت

فقال نـيب اهللا    .  أا أرضعت امرأيت احلدثي رضعة أو رضعتني       فزعمت امرأيت األوىل  . فتزوجت عليها أخرى  
  :صلى اهللا عليه وسلم

  .عن عبداهللا بن احلارث بن نوفل: قال عمرو يف روايته" ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان "
حدثنا : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا معاذ . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 1451 (- 19
حدثين أيب عن قتادة، عن صاحل بن أيب مرمي، أيب اخلليل، عن عبداهللا بن احلـارث، عـن أم            . بن هشام معاذ  

  ".ال"هل حترم الرضعة الواحدة ؟ قال ! يا نيب اهللا : الفضل ؛ أن رجال من بين عامر بن صعصعة قال

        باب يف املصة واملصتانباب يف املصة واملصتانباب يف املصة واملصتانباب يف املصة واملصتان) ) ) ) 5 ( ( ( (
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 عروبـة عـن     حدثنا سعيد بن أيب   . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1451 (- 20
  :قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبداهللا بن احلارث ؛ أن أم الفضل حدثت ؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ال حترم الرضعة أو الرضعتان، أو املصة أو املصتان "
مجيعا عن عبدة بن سليمان، عـن       . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1451 (- 21

وأما ابن أيب شيبة    " أو الرضعتان أو املصتان   " أما إسحاق فقال، كرواية ابن بشر     .  عروبة، ذا اإلسناد   ابن أيب 
  ".والرضعتان واملصتان"فقال 
حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة، عن أيب        . حدثنا بشر بن السري   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1451 (- 22

  :الفضل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاخلليل، عن عبداهللا بن احلارث ابن نوفل، عن أم 
  ".ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان "

حدثنا قتادة عن أيب اخلليل،     . حدثنا مهام . حدثنا حبان . حدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 1451 (- 23

  ."ال"أحترم املصة ؟ فقال : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم. عن عبداهللا بن احلارث، عن أم الفضل
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عمرة، عـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1452 (- 24

خبمـس  : مث نـسخن  . عشر رضعات معلومـات حيـرمن     : كان فيما أنزل من القرآن    : عائشة ؛ أا قالت   
  . من القرآنفتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن فيما يقرأ. معلومات
عن ) وهو ابن سعيد  (حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي       . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1452 (- 25

نـزل يف   : فقالت عائشة : قالت عمرة ) وهي تذكر الذي حيرم من الرضاعة     (عمرة ؛ أا مسعت عائشة تقول       
  .مخس معلومات: مث نزل أيضا. عشر رضعات معلومات: القرآن

أخربتين عمـرة ؛    : مسعت حيىي بن سعيد قال    : قال. حدثنا عبدالوهاب . دثناه حممد بن املثىن   وح) 1452(
  .مبثله. أا مسعت عائشة تقول

        باب التحرمي خبمس رضعاتباب التحرمي خبمس رضعاتباب التحرمي خبمس رضعاتباب التحرمي خبمس رضعات) ) ) ) 6 ( ( ( (
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حدثنا سفيان بن عيينة عن عبـدالرمحن بـن         : قاال. حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 1453 (- 26
يـا  : فقالت  . ءت سهلة بنت سهيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         جا: القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ قالت      

  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم). وهو حليفه(إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل ! رسول اهللا  
  فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبري: قالت" أرضعيه  " 
  ".بريقد علمت أنه رجل ك " 

فضحك رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : ويف رواية ابن أيب عمر    . وكان قد شهد بدرا   : زاد عمرو يف حديثه   
  .وسلم
قال ابن أيب   . مجيعا عن الثقفي  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن أيب عمر        ) 1453 (- 27
، عن عائشة ؛ أن ساملا موىل أيب        حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن القاسم          : عمر

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت) تعين ابنة سهيل(فأتت . حذيفة كان مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم
وإنه يدخل علينا وإن أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك       . وعقل ماعقلوا .  إن ساملا قد بلغ ما يبلغ الرجال      

فرجعت " أرضعيه حترمي عليه، ويذهب الذي يف نفس أيب حذيفة        "ه وسلم   فقال هلا النيب صلى اهللا علي     . شيئا
  .إين قد أرضعته ، فذهب الذي يف نفس أيب حذيفة: فقالت
حـدثنا  : قـال ) واللفظ البـن رافـع    . (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن نافع      ) 1453 (- 28

ن حممد بن أيب بكر أخربه ؛ أن عائـشة          أخربنا ابن جريج، أخربنا ابن أيب مليكة ؛ أن القاسم ب          . عبدالرزاق
  :أخربته ؛ أن سهلة بنت سهيل بنت عمرو جاءت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم مـا يعلـم          . معنا يف بيتنا  ) لسامل موىل أيب حذيفة   (إن ساملا   !  يا رسول اهللا    
مث لقيت القاسـم    . قريبا منها ال أحدث به وهبته     فمكثت سنة أو    : قال" أرضعيه حترمي عليه  "قال  . الرجال

  .فحدثه عين ؛ أن عائشة أخربتنيه: قال. فما هو ؟ فأخربته: قال. لقد حدثتين حديثا ما حدثته بعد: فقلت له
حدثنا شعبة عن محيد بن نـافع، عـن         . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1453 (- 29

  : ت أم سلمة لعائشةقال: قالت. زينب بنت أم سلمة

باب رضاعة باب رضاعة باب رضاعة باب رضاعة ) ) ) ) 7 ( ( ( (
        الكبريالكبريالكبريالكبري
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أما لـك يف رسـول اهللا   : فقالت عائشة: قال. إنه يدخل عليك الغالم األيفع الذي ما أحب أن يدخل علي         
إن ساملا يدخل علي وهـو      ! يا رسول اهللا    : إن امرأة أيب حذيفة قالت    : صلى اهللا عليه وسلم أسوة ؟ قالت      

  هللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى ا. ويف نفس أيب حذيفة منه شيء. رجل
  ".أرضعيه حىت يدخل عليك" 

. حدثنا ابن وهب  : قاال) واللفظ هلارون (وحدثين أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي        ) 1453 (- 30
  : مسعت زينب بنت أيب سلمة تقول: مسعت محيد بن نافع يقول: قال. أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه

ما تطيب نفسي أن يراين الغالم قـد        ! واهللا  : سلم تقول لعائشة   مسعت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و        
: فقلت. مل ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             : فقالت. استغىن عن الرضاعة  

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : إين ال أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل قالت          ! واهللا  ! يا رسول اهللا    
  ".ارضعيه يذهب ما يف وجه أيب حذيفة "فقال . إنه ذو حلية: فقالت" رضعيهأ"وسلم 
  .ما عرفته يف وجه أيب حذيفة! واهللا : فقالت
حدثين عقيل بن خالد عن . حدثين أيب عن جدي. حدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث   ) 1454 (- 31

أمه زينب بنت أيب سلمة أخربته ؛ أن أمها         أخربين أبو عبيدة بن عبداهللا بن زمعة ؛ أن          : ابن شهاب ؛ أنه قال    
أيب سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدخلن          : أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقول         

  : وقلن لعائشة. عليهن أحدا بتلك الرضاعة
هو بداخل علينا   فما  . مانرى هذا إال رخصة أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسامل خاصة            !  واهللا    

  .وال رائينا. أحد ذه الرضاعة
حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أيب الشعثاء، عن أبيه، عـن            . حدثنا هناد بن السري   ) 1455 (- 32

  :قالت عائشة: قال. مسروق
. أيت الغضب يف وجهـه    ور. فاشتد ذلك عليه  .  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل قاعد         

فإمنا الرضاعة  . انظرن إخوتكن من الرضاعة   "قالت فقال   . إنه أخي من الرضاعة   ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت 
  ".من ااعة

        باب إمنا الرضاعة من ااعةباب إمنا الرضاعة من ااعةباب إمنا الرضاعة من ااعةباب إمنا الرضاعة من ااعة) ) ) ) 8 ( ( ( (
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. ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا حممد بن جعفر   : قال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1455 (
ح وحدثين زهري بـن     . حدثنا وكيع . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا شعبة : قاال مجيعا . حدثنا أيب 

حدثنا حسني اجلعفي عن    . ح وحدثنا عبد بن محيد    . مجيعا عن سفيان  . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حرب

  ".من ااعة "غري أم قالوا . كمعىن حديثه. بإسناد أيب األحوص. كلهم عن أشعث بن أيب الشعثاء. زائدة
حدثنا سعيد بن أيب    . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا عبيداهللا بن عمر بن ميسرة القواريري      ) 1456 (- 33

 عروبة عن قتادة، عن صاحل، أيب اخلليل، عن أيب علقمة اهلامشي، عن أيب سعيد اخلدري ؛ أن رسول اهللا صلى                
وأصابوا هلـم   . فظهروا عليهم . فقاتلوهم. فلقوا عدوا . اهللا عليه وسلم، يوم حنني،  بعث جيشا إىل أوطاس         

فكأن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حترجوا من غشيان من أجل أزواجهن من                 . سبايا
اآليـة  / النساء /4[} أميانكمواحملصنات من النساء إال ما ملكت       {: فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك     . املشركني
  .أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدن]. 24
حدثنا عبداألعلى عـن  : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 1456 (- 34

سعيد، عن قتادة، عن أيب اخلليل ؛ أن أبا علقمة اهلامشي حدث ؛ أن أبا سعيد اخلدري حدثهم ؛ أن نيب اهللا                      
إال مـا ملكـت   : غري أنه قـال . مبعىن حديث يزيد بن زريع. لى اهللا عليه وسلم بعث، يوم حنني، سرية      ص

  .إذا انقضت عدن: ومل يذكر. أميانكم منهن فحالل لكم
حدثنا شعبة عن قتادة، ذا     ). يعين ا بن احلارث   (حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1456(

  .اإلسناد، حنوه
حدثنا شعبة عن قتادة، عن     . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنيه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1456 (- 35

  :قال. أيب اخلليل، عن أيب سعيد
واحملصنات من النساء إال ما ملكـت       {: فأنزلت هذه اآلية  . فتخوفوا. هلن أزواج .  أصابوا سبيا يوم أوطاس   

  ].24اآلية / النساء/4[} أميانكم
حدثنا سعيد عن قتادة، ذا اإلسناد،      ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . بن حبيب وحدثين حيىي   ) 1456(

  .حنوه

        واز وطء املسبية بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج انفسخ ننكاحها بالسيبواز وطء املسبية بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج انفسخ ننكاحها بالسيبواز وطء املسبية بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج انفسخ ننكاحها بالسيبواز وطء املسبية بعد االسترباء، وإن كان هلا زوج انفسخ ننكاحها بالسيبباب جباب جباب جباب ج) ) ) ) 9 ( ( ( (
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أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    .حدثنا ليث   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1457 (- 36
  :شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أا قالت

ابن أخي، عتبة بـن     ! يا رسول اهللا    . هذا: فقال سعد .  وقاص وعبد بن زمعة يف غالم       اختصم سعد بن أيب   
ولد على فراش   ! هذا أخي، يا رسول اهللا      : وقال عبد بن زمعة   . انظر إىل شبهه  . عهد إيل أنه ابنه   . أيب وقاص 

هو لـك يـا   "فقال . فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة. من وليدته . أيب
ومل يذكر  . فلم ير سودة قط   : قالت". واحتجيب منه يا سودة بنت زمعة     . الولد للفراش وللعاهر احلجر   . عبد

  ".يا عبد"حممد بن رمح قوله 
ح . حدثنا سفيان بن عيينة   : قالوا. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد          ) 1457 (

غـري أن  . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد، حنـوه . أخربنا معمر. ا عبدالرزاق أخربن. وحدثنا عبد بن محيد   
  ".وللعاهر احلجر"ومل يذكرا " الولد للفراش"معمرا وابن عيينة، يف حديثهما 

أخربنا معمـر   . حدثنا عبدالرزاق : قال ابن رافع  . وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 1458 (- 37
  : وأيب سلمة، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن الزهري، عن ابن املسيب 

  ".الولد للفراش وللعاهر احلجر "
حدثنا : قالوا. وحدثنا سعيد بن منصور، وزهري بن حرب ؛ وعبداألعلى بن محاد، وعمرو الناقد            ) 1458(

عن أيب سلمة أو    : على فقال وأما عبداأل . عن سعيد عن أيب هريرة    : أما ابن منصور فقال   . سفيان عن الزهري  
وقـال  . أحدمها أو كالمها عن أيب هريرة   . عن سعيد أو عن أيب سلمة     : وقال زهري . عن سعيد عن أيب هريرة    

ومرة عن سعيد   . ومرة عن سعيد أو أيب سلمة     . حدثنا سفيان مرة عن الزهري، عن سعيد وأيب سلمة        : عمرو

  .حديث معمرمبثل . عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1459 (- 38

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخـل         : حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ؛ أا قالت           
  فقال. علي مسرورا، تربق أسارير وجهه

        باب الولد للفراش، وتوقى الشبهاتباب الولد للفراش، وتوقى الشبهاتباب الولد للفراش، وتوقى الشبهاتباب الولد للفراش، وتوقى الشبهات) ) ) ) 10 ( ( ( (

        باب العمل بإحلاق القائف الولدباب العمل بإحلاق القائف الولدباب العمل بإحلاق القائف الولدباب العمل بإحلاق القائف الولد) ) ) ) 11 ( ( ( (
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  ".إن بعض هذه األقدام ملن بعض: فقال. أمل ترى أن جمززا نظر أنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد "
: قـالوا ) واللفظ لعمرو . (وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 1459 (- 39

  :حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
أمل تري أن جمززا املدجلي     ! يا عائشة   "فقال  . لى اهللا عليه وسلم ذات يوم مسرورا       دخل علي رسول اهللا ص    

إن هذه األقدام   : فقال. وبدت أقدامهما . فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا ررؤسهما       . دخل علي 
  ".بعضها من بعض

عن عروة، عـن    حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري،       . وحدثناه منصور بن أيب مزاحم    ) 1459 (- 40
  : قالت. عائشة

إن هذه  : فقال. وأسامة بن زيد بن حارثة مضطجعان     .  دخل قائف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاهد        
  .وأخرب به عائشة. فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعجبه. األقدام بعضها من بعض

أخربنـا  .  ح وحدثنا عبد بن محيد     .أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي     ) 1459 (
وزاد يف حـديث    . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، مبعىن حـديثهم       . أخربنا معمر وابن جريج   . عبدالرزاق

  .وكان جمزز قائفا: يونس
) واللفظ أليب بكـر   ( بن حامت ويعقوب بن إبراهيم       حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد      ) 1460 (- 41
حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان، عن حممد بن أيب بكر، عن عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بـن            : قالوا

احلارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوج أم سلمة أقام عندها                      
  وقال. ثالثا

  ".وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إن شئت سبعت لك. ليس بك على أهلك هوانإنه  "
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عبدامللك ابن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1460 (- 42

  أيب بكر بن عبدالرمحن ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال هلا
  .ثلث: قالت" وإن شئت ثلثت مث درت. إن شئت سبعت عندك. على أهلك هوانليس بك  "

        باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفافباب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفافباب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفافباب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) ) ) ) 12 ( ( ( (
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عن عبدالرمحن بن محيـد،     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1460 (
عن عبدامللك بن أيب بكر، عن أيب بكر بن عبدالرمحن ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تـزوج أم                      

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فدخل عليها، فأراد أن خيرج أخذت بثوبهسلمة 
  ".للبكر سبع وللثيب ثالث. إن شئت زدتك وحاسبتك به "
  .أخربنا أبو ضمرة عن عبدالرمحن بن محيد، ذا اإلسناد، مثله. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1460(

عن عبدالواحد بـن  ) يعين ابن غياث(ا حفص حدثن. حدثين أبو كريب حممد بن العالء     ) 1460 (- 43
ذكر ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . أمين، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن أم سلمة            

  :قال. وذكر اشياء، هذا فيه. وسلم تزوجها
  ".وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي "

  :  حيىي أخربنا هشيم عن خالد، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك قالحدثنا حيىي بن) 1461 (- 44
ولو : قال خالد . وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثا       .  إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا       

  .السنة كذلك: ولكنه قال. إنه رفعه لصدقت: قلت
 أخربنا سفيان عن أيوب وخالد احلذاء، عن        .حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1461 (- 45

رفعه إىل النيب صلى : ولو شئت قلت: قال خالد. من السنة أن يقيم عند البكر سبعا: أيب قالبة، عن أنس قال    

  .اهللا عليه وسلم
حدثنا سليمان بن املغـرية عـن       . حدثنا شبابة بن سوار   . ن أيب شيبة  حدثنا أبو بكر ب   ) 1462 (- 46

  :قال. ثابت، عن أنس
. فكان إذا قسم بينهن ال ينتهي إىل املـرأة األوىل إال يف تـسع           .  كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم تسع نسوة       

هذه : فقالت. ليهافمد يده إ  . فجاءت زينب . فكان يف بيت عائشة   . فكن جيتمعن كل ليلة يف بيت اليت يأتيها       
فمر أبو بكـر علـى      . وأقيمت الصالة . فتقاولتا حىت استخبتا  . فكف النيب صلى اهللا عليه وسلم يده      . زينب
فخرج الـنيب   . واحث يف أفواهن التراب   . إىل الصالة !  اخرج، يا رسول اهللا     : فقال. فسمع أصواما . ذلك

 اهللا عليه وسلم صالته فيجيء أبو بكر فيفعل يب          اآلن يقضي النيب صلى   : فقالت عائشة . صلى اهللا عليه وسلم   

        باب القسم بني الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومهاباب القسم بني الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومهاباب القسم بني الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومهاباب القسم بني الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها) ) ) ) 13 ( ( ( (
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أتـصنعني  : وقال. فقال هلا قوال شديدا   . فلما قضي النيب صلى اهللا عليه وسلم صالته أتاها أبو بكر          . ويفعل

  .هذا ؟
  : قالت. ائشةحدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ع. حدثنا زهري بن حرب) 1463 (- 47

قالـت فلمـا    . من امرأة فيها حدة   .  ما رأيت امرأة أحب إىل أن أكون يف مسالخها من سودة بنت زمعة            
قد جعلـت يـومي     ! قالت يا رسول اهللا     . كربت جعلت يومها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعائشة          

  .يومها، ويوم سودة: فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومني. منك لعائشة
حـدثنا  . ح وحدثنا عمرو الناقـد    . حدثنا عقبة بن خالد   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1463 (- 48

كلـهم  . حدثنا شريك . حدثنا يونس بن حممد   . ح وحدثنا جماهد بن موسى    . حدثنا زهري . األسود بن عامر  
وكانت : قالت: د يف حديث شريك   وزا. عن هشام، ذا اإلسناد ؛ أن سودة ملا كربت، مبعىن حديث جرير           

  .أول امرأة تزوجها بعدي
. حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة        . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1464 (- 49
  : قالت

وب املرأة نفسها ؟ فلمـا      : وأقول.  كنت أغار على الاليت وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
 33[} ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومـن ابتغيـت ممـن عزلـت    {: جلأنزل اهللا عز و 

  .واهللا ما أرى ربك إال يسارع لك يف هواك: قالت قلت] 51اآلية / األحزاب/
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1464 (- 50

  : ؛ أا كانت تقول
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك مـن        {: مرأة ب نفسها لرجل ؟ حىت أنزل اهللا عز وجل          أما تستحي ا  

  .إن ربك ليسارع لك يف هواك: فقلت] 51اآلية / األحزاب /33[} تشاء

باب جواز هبتها نوبتها باب جواز هبتها نوبتها باب جواز هبتها نوبتها باب جواز هبتها نوبتها ) ) ) ) 14 ( ( ( (
        لضرالضرالضرالضرا
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. حدثنا حممد بن بكـر    : قال حممد بن حامت   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حامت      ) 1465 (- 51
حضرنا مع ابن عباس، جنازة ميمونة، زوج النيب صـلى اهللا عليـه             : قال. أخربين عطاء . أخربنا ابن جريج  

  : فقال ابن عباس. وسلم، بسرف
فإنه كان عند   . وارفقوا. وال  تزلزلوا  . فإذا رفعتم نعشها فال تزعزعوا    .  هذه زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم      

اليت ال يقسم هلا صـفية      : ال عطاء ق. فكان يقسم لثمان وال  يقسم لواحدة      . النيب صلى اهللا عليه وسلم تسع     
  .بنت حيي بن أخطب

. مجيعا عن عبدالرزاق عن ابن جريج، ذا اإلسناد       . حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 1465 (- 52
  :قال عطاء: وزاد

  .ماتت باملدينة.  كانت آخرهن موتا
حدثنا حيىي بن سعيد    : قالوا.  بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد     حدثنا زهري بن حرب وحممد    ) 1466 (- 53

  أخربين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عن عبيداهللا
  ".فاظفر بذات الدين تربت يداك . ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها: تنكح املرأة ألربع " 
. حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن عطـاء       . حدثنا أيب . مد بن عبداهللا بن منري    وحدثنا حم ) 715 (- 54

  :قال. أخربين جابر بن عبداهللا
يا جـابر   "فلقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        .  تزوجت امرأة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

يا رسول اهللا إن    : قلت" را تالعبها ؟  فهال بك "قال  . ثيب: قلت" بكر أم ثيب ؟   "قال  . نعم: قلت" تزوجت ؟ 
. إن املرأة تنكح على دينها، وماهلا، ومجاهلـا       . فذاك إذن "قال  . فخشيت أن تدخل بيين وبينهن    . يل أخوات 

  ".فعليك بذات الدين تربت يداك
  :قال. ن جابر بن عبداهللاحدثنا شعبة عن حمارب، ع. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 715 (- 55

        باب استحباب نكاح ذات الدينباب استحباب نكاح ذات الدينباب استحباب نكاح ذات الدينباب استحباب نكاح ذات الدين) ) ) ) 15 ( ( ( (

        باب استحباب نكاح البكرباب استحباب نكاح البكرباب استحباب نكاح البكرباب استحباب نكاح البكر) ) ) ) 16 ( ( ( (
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" أبكرا أم ثيبا ؟  " قال  . نعم: قلت" هل تزوجت ؟  "فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  تزوجت امرأة 
قد مسعته من   : فقال. فذكرته لعمرو بن دينار   : قال شعبة ". فأين أنت من العذارى ولعاا ؟     "قال  . ثيبا: قلت
  ".وتالعبك ؟فهال جارية تالعبها "وإمنا قال . جابر
أخربنا محاد بن زيد عن عمـرو بـن   : قال حيىي. حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع الزهراين   ) 715 (- 56

فقال يل  . فتزوجت امرأة ثيبا  ) سبع: أو قال (دينار، عن جابر بن عبداهللا ؛ أن عبداهللا هلك وترك تسع بنات             
بـل  : قال قلت " فبكر أم ثيب ؟   "قال  . نعم: قال قلت " يا جابر تزوجت ؟   "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

قال قلت له، إن    ) تضاحكها وتضاحكك : أو قال " (فهال جارية تالعبها وتالعبك   "يا رسول اهللا قال     . ثيب
فأحببت أن أجيء بامرأة    . وإين كرهت أن آتيهن أو أجيئهن مبثلهن      ) أو سبع (عبداهللا هلك وترك تسع بنات      

تالعبـها وتالعبـك    " ويف رواية أيب الربيع     . أو قال يل خريا   " اهللا لك فبارك  "قال  . تقوم عليهن وتصلحهن  
  ".وتضاحكها وتضاحك

قال يل رسول اهللا    : حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر بن عبداهللا، قال        . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 715 (
  :صلى اهللا عليه وسلم

ومل يذكر ما " أصبت"قال . ومتشطهنامرأة تقوم عليهن   : إىل قوله . وساق احلديث " هل نكحت يا جابر ؟     "
  .بعده
  :قال. أخربنا هشيم عن سيار، عن الشعيب، عن جابر بن عبداهللا. حدثنا حيىي بن حيىي) 715 (- 57

فلحقين راكـب   . فلما أقبلنا تعجلت على بعري يل قطوف      .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         
فالتفت فإذا أنا برسول . طلق بعريي كأجود ما أنت راء من اإلبل      فان. فنخس بعريي بعرتة كانت معه    . خلفي

" فقال . إين حديث عهد بعرس! يا رسول اهللا : قلت" ما يعجلك يا جابر ؟  "فقال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
ـ : قال". هال جارية تالعبها وتالعبك ؟ "قال  . بل ثيبا : قال قلت " أبكرا تزوجتها أم ثيبا ؟     ة فلما قدمنا املدين

" وقـال  : قال". كي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة) أي عشاء(أمهلوا حىت ندخل ليال    "فقال  . ذهبنا لندخل 
  ! ".الكيس ! إذا قدمت فالكيس

حدثنا عبيداهللا عن وهـب     ). يعين ابن عبدايد الثقفي   (حدثنا عبدالوهاب   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 715 (
  :قال. بن كيسان، عن جابر بن عبداهللا

فأتى على رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . فأبطأ يب مجلي .  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         
أبطأ يب مجلي وأعيا فتخلفت فرتل فحجنـه        : قلت" ما شأنك ؟  "قال  . نعم: قلت!" يا جابر "وسلم فقال يل    
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أتزوجت : "فقال. ليه وسلم فلقد رأيتين أكفه عن رسول اهللا صلى اهللا ع        . فركبت" اركب"مث قال   . مبحجنه
إن يل  : قلت" فهال جارية تالعبها وتالعبك ؟    : "قال. بل ثيب : فقلت" أبكرا أم ثيبا ؟   "فقال  . نعم: فقلت" ؟

فـإذا قـدمت    . أما إنك قـادم   : "قال. فأحببت أن أتزوج امرأة جتمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن       . أخوات
مث قدم رسول اهللا صـلى اهللا       . فاشتراه مين بأوقية  . عمن: قلت" أتبيع مجلك ؟  " مث قال   !". الكيس! فالكيس  

: قلت" اآلن حني قدمت ؟   : " فقال. فجئت املسجد فوجدته على باب املسجد     . عليه وسلم وقدمت بالغداة   
فأمر بـالال أن يـزن يل       . فدخلت فصليت مث رجعت   : قال" فدع مجلك وادخل فصل ركعتني    : "قال. نعم

: فقلـت . فدعيت" ادع يل جابرا  " فلما وليت قال    . قال فانطلقت . مليزانفأرجح يف ا  . فوزن يل بالل  . أوقية
  ".ولك مثنه. خذ مجلك: "فقال. ومل يكن شيء أبغض إيل منه. اآلن يرد على اجلمل

حدثنا أبو نضرة عن جابر بن      . مسعت أيب : قال. حدثنا املعتمر . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 715 (- 58
  : قال. عبداهللا

قال فـضربه  . إمنا هو يف أخريات الناس. وأنا على ناضح.  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       كنا يف مسري  
فجعل بعد ذلـك يتقـدم      : قال. بشيء كان معه  ) أراه قال . (أو قال خنسه  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
بكذا وكذا ؟ واهللا يغفر     أتبيعينه  : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. الناس ينازعين حىت إين ألكفه    

يا نيب  . هو لك : قال قلت " أتبيعينه بكذا وكذا؟ واهللا يغفر لك     : " قال! يا نيب اهللا    . هو لك : قال قلت " لك
  ".ثيبا أم بكرا ؟: "قال. نعم: قلت". أتزوجت بعد أبيك ؟. " وقال يل: قال! اهللا 

: قال أبو نـضرة   ". عبك وتالعبها ؟  فهال تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتال     : "قال. ثيبا: قال قلت 

  .واهللا يغفر لك. افعل كذا وكذا. فكانت كلمة يقوهلا املسلمون
أخـربين  . حدثنا حيوة. حدثنا عبداهللا بن يزيد. حدثين حممد بن عبداهللا بن منري اهلمداين  ) 1467 (- 64

الرمحن احلبلي حيدث عن عبداهللا بن عمرو ؛ أن رسول اهللا صـلى اهللا              شرحبيل بن شريك ؛ أنه مسع أبا عبد       
  :عليه وسلم قال

  ".وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة. الدنيا متاع "

        باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلةباب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلةباب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلةباب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة) ) ) ) 17 ( ( ( (
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حدثين ابن  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1468 (- 65
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال.املسيب عن أيب هريرة

  ".وإن تركتها استمتعت ا وفيها عوج. إذا ذهبت تقيمها كسرا. إن املرأة كالضلع "
كالمها عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي     . وحدثنيه زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 1468 (

  .الزهري، عن عمه، ذا اإلسناد، مثله سواء 
حدثنا سفيان عـن أيب  : قاال) واللفظ البن أيب عمر. (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر ) 1468 (- 59

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة
وإن . فإن استمتعت ا استمتعت ا وا عـوج       . لن تستقيم لك على طريقة    . إن املرأة خلقت من ضلع     "

  ".وكسرها طالقها . ها كسراذهبت تقيم
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن ميسرة، عـن أيب           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1468 (- 60

  :حازم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إن املـرأة   ف. واستوصوا بالنساء . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم خبري أو ليسكت             "

. وإن تركته مل يـزل أعـوج      . إن ذهبت تقيمه كسرته   . وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله     . خلقت من ضلع  
  ".استوصوا بالنساء خريا

حدثنا عبداحلميد  ). يعين ابن يونس  (حدثنا عيسى   . وحدثين إبراهيم بن موسى الرازي    ) 1469 (- 61
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال. يب هريرة بن جعفر عن عمران بن أيب أنس، عن عمر بن احلكم، عن أ            

  :وسلم
  ".غريه"أو قال " إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ال يفرك مؤمن مؤمنة "
حدثنا عمران بـن أيب     . حدثنا عبداحلميد بن جعفر   . حدثنا أبو عاصم  . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1469 (

  .مبثله .  اهللا عليه وسلمأنس عن عمر بن احلكم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى 

        باب الوصية بالنساءباب الوصية بالنساءباب الوصية بالنساءباب الوصية بالنساء) ) ) ) 18 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-757 

أخربين عمرو بن احلارث ؛ أن أبا       . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1470 (- 62
  :يونس، موىل أيب هريرة، حدثه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ثى زوجها، الدهرلوال حواء، مل ختن أن "
هذا ما  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1470 (- 63

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : منها. فذكر أحاديث . حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  :وسلم

  ".ولوال حواء، مل ختن أنثى زوجها، الدهر.  اللحمومل خيرت. لوال بنو إسرائيل، مل خيبث الطعام "

        باب لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهرباب لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهرباب لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهرباب لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر) ) ) ) 19 ( ( ( (
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         كتاب الطالق كتاب الطالق كتاب الطالق كتاب الطالق----    18
قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه            : حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال     ) 1471 (- 1

فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى       .  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       يف. طلق امرأته وهي حائض   
  :اهللا عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن          . مث تطهر . مث حتيض . مث ليتركها حىت تطهر   . مره فلرياجعها  "
  ".عز وجل أن يطلق هلا النساءفتلك العدة اليت أمر اهللا . ميس

: وقال اآلخران . حدثنا ليث : قال قتيبة ). (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة وابن رمح        ) 1471(
فأمره رسول  . تطليقة واحدة . عن نافع، عن عبداهللا ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض          ) أخربنا الليث بن سعد   

مث ميهلـها حـىت   . مث حتيض عنده حيضة أخرى. ميسكها حىت تطهراهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يراجعها مث         
فتلك العدة اليت أمر اهللا أن      . فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها          . تطهر من حيضتها  

أما أنت طلقـت  : وكان عبداهللا إذا سئل عن ذلك، قال ألحدهم : وزاد ابن رمح يف روايته    . يطلق هلا النساء  
وإن كانت طلقتها ثالثا فقد حرمت      . فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين ذا        .  مرة أو مرتني   امرأتك

: جود الليث يف قوله   : قال مسلم . وعصيت اهللا فيما أمرك من طالق امرأتك      . عليك حىت تنكح زوجا غريك    
  .تطليقة واحدة

  :قال. بيداهللا عن نافع، عن ابن عمرحدثنا ع. حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 1471 (- 2
فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صـلى       .  طلقت امرأيت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي حائض           

  :فقال. اهللا عليه وسلم
أو . فإذا طهرت فليطلقها قبل أن جيامعهـا      . مث حتيض حيضة أخرى   . مث ليدعها حىت تطهر   . مرة فلرياجعها "

: ما صنعت التطليقة ؟ قـال     : قلت لنافع : قال عبيداهللا ".  اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء       فإا العدة . ميسكها
  .واحدة اعتد ا

        باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتهاباب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتهاباب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتهاباب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها) ) ) ) 1 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-759 

حدثنا عبداهللا بن إدريس عن عبيـداهللا، ـذا         : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وابن املثىن       ) 1471(
  .فلرياجعها: وقال أبو بكر. فلريجعها:  روايتهقال ابن املثىن يف. ومل يذكر قول عبيداهللا لنافع. اإلسناد، حنوه

حدثنا إمساعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأتـه             . وحدثين زهري بن حرب   ) 1471 (- 3
. فأمره أن يرجعها مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى        . فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم      . وهي حائض 

  :قال. فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء. أن ميسهامث يطلقها قبل . مث ميهلها حىت تطهر
إن . أما أنت طلقتها واحدة أو اثنـتني      :  فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول           

. مث ميهلها حىت تطهر   . مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يرجعها        
وبانت . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طالق امرأتك        . وأما أنت طلقتها ثالثا   . ا قبل أن ميسها   مث يطلقه 

  .منك
) وهو ابن أخي الزهـري    (حدثنا حممد   . أخربين يعقوب بن إبراهيم   . حدثين عبد بن محيد   ) 1471 (- 4

 فذكر ذلك عمـر     .طلقت امرأيت وهي حائض   : أخربنا سامل بن عبداهللا ؛ أن عبداهللا بن عمر قال         . عن عمه 
  :مث قال. فتغيظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. للنيب صلى اهللا عليه وسلم

فإن بدا له أن يطلقها،     . حىت حتيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها اليت طلقها فيها         . مره فلرياجعها  "
 عبداهللا طلقها تطليقة    وكان". فذلك الطالق للعدة كما أمر اهللا     . قبل أن ميسها  . فليطلقها طاهرا من حيضتها   

  .وراجعها عبداهللا كما أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فحسبت من طالقها. واحدة
حدثين الزبيـدي   . حدثنا حممد بن حرب   . أخربنا يزيد بن عبدربه   . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 1471(

  .ا التطليقة اليت طلقتهاوحسبت هل. فراجعتها: قال ابن عمر: غري أنه قال. عن الزهري، ذا اإلسناد
حدثنا : قالوا) واللفظ أليب بكر  . (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري          ) 1471 (- 5

عن سامل، عن ابن عمر ؛ أنه طلـق امرأتـه           ) موىل آل طلحة  (وكيع عن سفيان، عن حممد ابن عبدالرمحن،        
  : فقال.فذكر ذلك عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم. وهي حائض

  ".مث ليطلقها طاهرا أو حامال. مره فلرياجعها "
وهو (حدثين سليمان   . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثين أمحد بن عثمان بن حكيم األودي      ) 1471 (- 6

فسأل عمر عن ذلك رسول . حدثين عبداهللا ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض       ). ابن بالل 
  : فقال.اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".مث يطلق بعد، أو ميسك. مث تطهر. مث حتيض حيضة أخرى. مره فلرياجعها حىت تطهر "
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. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سـريين         . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 1471 (- 7
. راجعهافأمر أن ي  . مكثت عشرين سنة حيدثين من ال أم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثالثا وهي حائض               : قال

. وكان ذا ثبـت   . فجعلت ال أمهم، وال  أعرف احلديث، حىت لقيت أبا غالب، يونس بن جبري الباهلي              
: قـال قلـت   . فأمر أن يرجعها  . فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض       . فحدثين ؛ أنه سأل ابن عمر     

  .أو إن عجز واستحمق ؟. فمه: أفحسبت عليه ؟ قال
  : غري أنه قال. حدثنا محاد عن أيوب، ذا اإلسناد، حنوه: بيع وقتيبة قاالوحدثناه أبو الر) 1471 (

  .فأمره.  فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال . حدثين أيب عن جدي، عن أيوب، ذا اإلسناد       . وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 1471 (- 8

  :يف احلديث
. فأمره أن يراجعها حىت يطلقها طاهرا من غـري مجـاع           فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ؟           

  ".يطلقها يف قبل عدا: "وقال
وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن حممد بن سريين، عن               ) 1471 (- 9

  : قلت البن عمر: قال. يونس بن جبري
فأتى عمـر   . طلق امرأته وهي حائض   أتعرف عبداهللا بن عمر ؟ فإنه       : فقال.  رجل طلق امرأته وهي حائض    

إذا طلق الرجل امرأته    : قال فقلت له  . مث تستقبل عدا  . النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها         
  .أو إن عجز واستحمق ؟. فمه: وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال

حدثنا شـعبة   . دثنا حممد بن جعفر   ح: قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1471 (- 10
  :مسعت ابن عمر يقول: مسعت يونس ابن جبري قال: قال. عن قتادة

فقال النيب صلى اهللا عليـه  . فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له        .  طلقت امرأيت وهي حائض   
. ما مينعـه  : ا ؟ قال  قال فقلت البن عمر أفحتسبت      ". فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها    . لرياجعها: "وسلم

  .أرأيت إن عجز واستحمق ؟
  :قال. أخربنا خالد بن عبداهللا عن عبدامللك، عن أنس بن سريين. حدثنا حيىي بن حيىي) 1471 (- 11

فذكره للنيب صلى اهللا    . فذكر ذلك لعمر  . طلقتها وهي حائض  :  سألت ابن عمر عن امرأته اليت طلق ؟ فقال        
: قلت. فراجعتها مث طلقتها لطهرها   : قال" فإذا طهرت فليطلقها لطهرها   . جعهامره فلريا : "فقال. عليه وسلم 
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مـا يل ال أعتـد ـا ؟ وإن كنـت عجـزت              : فاعتددت بتلك التطليقة اليت طلقت وهي حائض ؟ قال        
  .واستحمقت

حدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1471 (- 12
  : نس بن سريين ؛ أنه مسع ابن عمر قالعن أ

مث إذا  . مـره فلرياجعهـا   : "فقال. فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه       .  طلقت امرأيت وهي حائض   
  .فمه: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: قلت البن عمر" طهرت فليطلقها

. حدثنا ز . بدالرمحن بن بشر  ح وحدثنيه ع  . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 1471(
أحتتسب ا ؟   : قلت له : قال: ويف حديثهما ". لريجعها"غري أن يف حديثهما     . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   : قاال
  .فمه: قال
أخربين ابن طـاوس    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1471 (- 13

. نعم: أتعرف عبداهللا بن عمر ؟ قال     :  عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال       عن أبيه ؛ أنه مسع ابن عمر يسأل       
  :قال

: قـال . فأمره أن يراجعها. فذهب عمر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب     .  فإنه طلق امرأته حائضا   
  ).ألبيه(مل أمسعه يزيد على ذلك 

أخربين أبـو  . قال ابن جريج: قال. حدثنا حجاج بن حممد. وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1471 (- 14
كيف تـرى يف    . يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبري يسمع ذلك       ) موىل عزة (الزبري ؛ أنه مسع عبدالرمحن ابن أمين        

  : رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال
فسأل عمر رسول اهللا صلى     . على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  طلق ابن عمر امرأته وهي حائض     

: فقال له النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إن عبداهللا بن عمر طلق امرأته وهي حائض       : ه وسلم؟ فقال  اهللا علي 
وقـرأ الـنيب صـلى اهللا عليـه         : قال ابن عمر  ". إذا طهرت فليطلق أو ليمسك    : " فردهاوقال". لرياجعها"

  ].1 اآلية /الطالق  / 65[ } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدن{:وسلم
حنو . حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن ابن عمر           . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1471 (

  .هذه القصة
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أخربين أبو الزبري ؛ أنـه مسـع        . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 1471(
وفيـه بعـض    . مبثل حديث حجاج  . لزبري يسمع يسأل ابن عمر ؟ وأبو ا     ) موىل عروة (عبدالرمحن بن أمين    

  .الزيادة

  .إمنا هو موىل عزة. عروة: أخطأ حيث قال: قال مسلم
. أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ البن رافع  . (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع      ) 1472 (- 15

  : قال. طاوس، عن أبيه، عن ابن عباسأخربنا معمر عن ابن ). حدثنا عبدالرزاق: وقال ابن رافع
 كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر، طالق الـثالث                   

! فلو أمضيناه علـيهم  . إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة: فقال عمر بن اخلطاب  . واحدة
  .فأمضاه عليهم

ح وحدثنا ابـن    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . حاق بن إبراهيم  حدثنا إس ) 1472 (- 16
أخربين ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قـال           . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق ). واللفظ له (رافع  

  :البن عباس
ثا من إمارة عمر ؛  أتعلم أمنا كانت الثالث جتعل واحدة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، وثال          

  .نعم: فقال ابن عباس
أخربنا سليمان بن حرب عن محاد بن زيد، عـن أيـوب    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1472 (- 17

أمل يكن  . هات من هناتك  : السختياين، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال البن عباس             
  : عليه وسلم وأيب بكر واحدة ؟ فقالالطالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  .فأجازه عليهم. فلما كان يف عهد عمر تتايع الناس يف الطالق.  قد كان ذلك
: قـال ) يعين الدستوائي (حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام       . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1473 (- 18

ىي بن أيب كثري حيدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول،                    كتب إيل حي  

        باب طالق الثالثباب طالق الثالثباب طالق الثالثباب طالق الثالث) ) ) ) 2 ( ( ( (

        باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالقباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالقباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالقباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق) ) ) ) 3 ( ( ( (
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/ األحـزاب /33[ } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة       { : وقال ابن عباس  . ميني يكفرها : يف احلرام 
21.[  
ن أيب كـثري ؛   عن حيىي ب  ) يعين ابن سالم  . (حدثنا معاوية . حدثنا حيىي بن بشر احلريري    ) 1473 (- 19

إذا حرم الرجل عليه امرأتـه      : أن يعلى بن حكيم أخربه ؛ أن سعيد بن جبري أخربه ؛ أنه مسع ابن عباس قال                
  :وقال. فهي ميني يكفرها

  . لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة
 أخربين عطاء ؛ أنه   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1474 (- 20

مسع عبيد بن عمري خيرب ؛ أنه مسع عائشة خترب النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميكث عند زينب بنت جحش                     
قالت ؛ فتواطيت أنا وحفصة ؛ أن أيتنا مادخل عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم فلتقل                . فيشرب عندها عسال  

  : فقال. لك لهأكلت مغافري ؟ فدخل على إحدامها فقالت ذ. ؛ أين أجد منك ريح مغافري
/ التحرمي /66[} مل حترم ما أحل اهللا لك     {: فرتل" بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولن أعود له          "
وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حـديثا          ] 4/ التحرمي   / 66) [ لعائشة وحفصة (إن تتوبا   : إىل قوله ] 1
  ].3/ التحرمي/66) [بل شربت عسال: لقوله(

حدثنا أبـو أسـامة عـن    : قاال. بو كريب حممد بن العالء وهارون بن عبداهللا حدثنا أ ) 1474 (- 21
  : قالت. هشام، عن أبيه، عن عائشة

فيدنو . فكان، إذا صلى العصر، دار على نسائه      .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب احللواء والعسل         
أهدت هلا امرأة   :  ذلك، فقيل يل   فسألت عن . فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان حيتبس        . منهن

. لنحتالن له ! أما واهللا   : فقلت. فسقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه شربة        . من قومها عكة من عسل    
أكلت مغـافري ؟    ! يا رسول اهللا    : فقويل له . إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك     : وقلت. فذكرت ذلك لسودة  

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشتد عليه أن يوجـد           . (ما هذه الريح  : فقويل له . ال: فإنه سقول لك  
. وسأقول ذلك له  . جرست حنلة العرفط  : فقويل له . سقتين حفصة شربة عسل   : فإنه سيقول لك  ) منه الريح 

لقد كدت أنا أبادئه    ! والذي ال إله إال هو      : قالت تقول سودة  . فلما دخل على سودة   . وقوليه أنت يا صفية   
! يا رسول اهللا    : فلما دنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت        . إنه لعلى الباب، فرقا منك    و. بالذي قلت يل  

جرست حنلـه   : قالت" سقتين حفصة شربة عسل   : "فما هذه الريح ؟ قال    : قالت" ال: "أكلت مغافري ؟ قال   
فـصة  مث دخل على صفية فقالت مبثل ذلك فلما دخل علـى ح . فلما دخل علي قلت له مثل ذلك      . العرفط
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لقد ! واهللا ! سبحان اهللا   : قالت تقول سودة  ". ال حاجة يل به   : "أال أسقيك منه ؟ قال    ! يا رسول اهللا    : قالت
  .اسكيت: قالت قلت هلا. حرمناه

. ححدثنا أبو أسامة، ذا، سـواء     . حدثنا احلسن بن بشر بن القاسم     . قال أبو إسحاق إبراهيم   ) 1474 (

  .بن مسهر عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، وحنوهحدثنا علي . وحدثنيه سويد بن سعيد
). واللفظ له (ح وحدثين حرملة بن حيىي التجييب       . حدثنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1475 (- 22

و سلمة بن عبدالرمحن بن عوف ؛   أخربين أب . أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      . أخربنا عبداهللا بن وهب   
  :أن عائشة قالت

فال عليـك أن ال     . إين ذاكر لك أمرا   : "فقال.  ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتخيري أزواجه بدأ يب           
إن اهللا عـز    : مث قال : قالت. قد علم أن أبوى مل يكونا ليأمراين بفراقه       : قالت" تعجلي حىت تستأمري أبويك   

يها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمـتعكن وأسـرحكن               يا أ { : وجل قال 
} وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجـرا عظيمـا               . سراحا مجيال 

 يف أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإين أريـد اهللا ورسـوله والـدار          : قال فقلت ] 29 و   28/ األحزاب /33[
  .مث فعل أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما فعلت: قالت. اآلخرة
حدثنا عباد بن عباد عن عاصم، عن معـاذة العدويـة، عـن    . حدثنا سريج بن يونس ) 1476 (- 23

: بعد مـا نزلـت    . إذا كان يف يوم املرأة منا     . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستأذننا       : قالت. عائشة
فمـا كنـت    : فقالت له معاذة  ] 51/ األحزاب /33[} تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء     ترجي من   {

إن كان ذاك إيل مل أوثر أحـدا        : كنت أقول : تقولني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استأذنك ؟ قالت          
  .على نفسي

  .وهأخربنا عاصم، ذا اإلسناد، حن. أخربنا ابن املبارك. وحدثناه احلسن بن عيسى) 1476(
أخربنا عبثر عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب، عـن           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1477 (- 24

  .قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم نعده طالقا: قالت عائشة: مسروق قال

        باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنيةباب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنيةباب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنيةباب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنية) ) ) ) 4 ( ( ( (
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حدثنا علي بن مسهر عن إمساعيل بن أيب خالد، عـن           . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1477 (- 25
ولقـد سـألت    . بعد أن ختتارين  . ما أبايل خريت امرأيت  واحدة أو مائة أو ألفا         : قال. الشعيب، عن مسروق  

  .قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أفكان طالقا ؟: عائشة فقالت
حدثنا شعبة عن عاصم، عن الشعيب، عن       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1477 (- 26

  .فلم يكن طالقا.  عائشة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري نسائهمسروق، عن
أخربنا عبدالرمحن عن سفيان، عـن عاصـم األحـول          . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1477 (- 27

  : قالت. وإمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب  عن مسروق، عن عائشة
  .عده طالقافلم ي. فاخترناه.  خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقـال  . أخربنـا : قال حيـىي  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 1477 (- 28
خرينا رسـول اهللا    : قالت. عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة       ) حدثنا أبو معاوية  : اآلخران

  .فلم يعددها علينا شيئا. صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه
حدثنا األعمش عـن إبـراهيم، عـن        . حدثنا إمساعيل بن زكرياء   . الربيع الزهراين وحدثين أبو   ) 1477(

  .مبثله. وعن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. األسود، عن عائشة
حدثنا أبو  . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1478 (- 29

  :قال. الزبري عن جابر بن عبداهللا
مل يـؤذن ألحـد     . فوجد الناس جلوسا ببابه   . ل أبو بكر يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           دخ
فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم جالسا،       . مث أقبل عمر فاستأذن فأذن له     . فدخل. فأذن أليب بكر  : قال. منهم

يا رسول اهللا   : فقال. ه وسلم ألقولن شيئا أضحك النيب صلى اهللا علي      : قال فقال . وامجا ساكتا . حوله نساؤه 
سألتين النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             ! لو رأيت بنت خارجة     ! 

فقام عمر إىل حفصة جيـأ      . فقام أبو بكر إىل عائشة جيأ عنقها      . يسألنين النفقة . هن حويل كما ترى   : "وقال
ال نسأل رسـول    ! واهللا  : فقلن. اهللا عليه وسلم ما ليس عنده     تسألن رسول اهللا صلى     : كالمها يقول . عنقها

: مث نزلت عليه هذه اآلية    . مث اعتزهلن شهرا أو تسعا وعشرين     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده        
يـا  : "فقـال . فبدأ بعائشة : قال. }يا أيها النيب قل ألزواجك، حىت بلغ، للمحسنات منكن أجرا عظيما          {

وما هو ؟ يا    : قالت".  أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن ال تعجلي فيه حىت تستشريي أبويك             إين! عائشة  
استشري أبوى ؟ بل أختار اهللا ورسوله والـدار         ! أفيك، يا رسول اهللا     : قالت. فتال عليها اآلية  ! رسول اهللا   
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إن اهللا مل   . منهن إال أخربا  ال تسألين امرأة    : "قال. وأسألك أن ال خترب امرأة من نساءك بالذي قلت        . اآلخرة

  ".ولكن بعثين معلما ميسرا. يبعثين معنتا وال  متعنتا
حدثنا عكرمة بن عمار عن مساك  . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . حدثين زهري بن حرب   ) 1479 (- 30

ملا اعتزل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : حدثين عمر بن اخلطاب قال    .  عبداهللا ابن عباس   حدثين. أيب زميل 
طلق رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         : فإذا الناس ينكتون باحلصى ويقولون    . دخلت املسجد : نساءه قال 

. ائـشة فدخلت على ع  : قال. ألعلمن ذلك اليوم  : فقال عمر فقلت  . وذلك قبل أن يؤمرن باحلجاب    . نساءه
ماىل ومالك  : فقالت. أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ! يا بنت أيب بكر     : فقلت

أقد بلغ مـن    ! يا حفصة   : فقلت هلا . فدخلت على حفصة بنت عمر    : قال. يا ابن اخلطاب ؟ عليك بعيبتك     
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال       لقد علمت أن رس   ! شأنك أن تؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ واهللا            

أين رسول اهللا صلى : فقلت هلا. فبكت أشد البكاء . ولوال أنا لطلقك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حيبك
فدخلت فإذا أنا برباح غالم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . هو يف خزانته يف املشربة  : اهللا عليه وسلم ؟ قالت    

وهو جذع يرقى عليه رسول اهللا صلى       . دل رجليه على نقري من خشب     م. وسلم قاعدا على أسكفة املشربة    
فنظـر  . استأذن يل عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! يا رباح   : فناديت. اهللا عليه وسلم وينحدر   

استأذن يل عندك على رسول اهللا صـلى اهللا         ! يا رباح   : مث قلت . مث نظر إيل فلم يقل شيئا     . رباح إىل الغرفة  
استأذن يل  ! يا رباح   : مث رفعت صويت فقلت   . فلم يقل شيئا  . مث نظر إيل  . فنظر رباح إىل الغرفة   . وسلمعليه  

فإين أظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظن أين جئت من             . عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
ورفعـت  . ضربن عنقهـا  لئن أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضرب عنقها أل          ! واهللا  . أجل حفصة 

. فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مـضطجع علـى حـصري              . فأومأ إيل أن ارقه   . صويت
فنظرت ببصري يف خزانة رسول     . وإذا احلصري قد أثر يف جنبه     . وليس عليه غريه  . فأدىن عليه إزاره  . فجلست

. وإذا أفيق معلق  .  ومثلها قرظا يف ناحية الغرفة     .فإذا أنا بقبضة من شعري حنو الصاع      . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  : قال. فابتدرت عيناي: قال

        }}}}وإن تظاهرا عليهوإن تظاهرا عليهوإن تظاهرا عليهوإن تظاهرا عليه{{{{: : : : باب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن، وقوله تعاىلباب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن، وقوله تعاىلباب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن، وقوله تعاىلباب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن، وقوله تعاىل) ) ) ) 5 ( ( ( (
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وهذه . وما يل ال أبكي ؟ وهذا احلصري قد أثر يف جنبك          ! يا نيب اهللا    : قلت!"  ما يبكيك ؟ يا ابن اخلطاب      "
 اهللا عليـه  وأنت رسول اهللا صلى. وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألار . خزانتك ال أرى فيها إال ما أرى      

"  أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلـم الـدنيا ؟          ! يا ابن اخلطاب    "فقال  . وهذه خزانتك . وسلم وصفوته 
ما يـشق   ! يا رسول اهللا    : فقلت. ودخلت عليه حني دخلت وأنا أرى يف وجهه الغضب        : قال. بلى: قلت

ميكائيل، وأنـا وأبـو بكـر    عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإن اهللا معك ومالئكته وجربيل و         
. وقلما تكلمت، وأمحد اهللا، بكالم إال رجوت أن يكون اهللا يصدق قويل الـذي أقـول               . واملؤمنون معك 

]  5/التحـرمي  /66[} عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن        {: آية التخيري . ونزلت هذه اآلية  
] 4/التحرمي /66[} منني واملالئكة بعد ذلك ظهري    وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤ         {

يا رسول  : فقلت. وكانت عائشة بنت أيب بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم              
: يقولـون . إين دخلت املسجد واملسلمون ينكتون باحلصى     ! يا رسول اهللا    : قلت" ال"أطلقتهن ؟ قال    ! اهللا  

فلـم  " إن شئت . نعم"أفأنزل فأخربهم أنك مل تطلقهن ؟ قال        . ليه وسلم نساءه  طلق رسول اهللا صلى اهللا ع     
مث نزل نيب اهللا    . وكان من أحسن الناس ثغرا    . وحىت كثر فضحك  . أزل أحدثه حىت حتسر الغضب عن وجهه      

فرتلت أتشبث باجلذع ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأمنا ميشي على             . صلى اهللا عليه وسلم ونزلت    
إن الشهر يكون تسعا    "قال  . إمنا كنت يف الغرفة تسعة وعشرين     ! يا رسول اهللا    : فقلت. رض ما ميسه بيده   األ

. مل يطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه        : فناديت بأعلى صويت  . فقمت على باب املسجد   " وعشرين
إىل الرسول وإىل أويل األمـر      وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه            {: ونزلت هذه اآلية  

وأنزل اهللا عز وجل    . فكنت أنا استنبطت ذلك األمر    ] 83/النساء /4[} منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم    
  .آية التخيري

يعـين ابـن    (أخربين سليمان   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 1479 (- 31
مكثت سنة وأنا أريـد     : قال. حنني ؛ أنه مسع عبداهللا بن عباس حيدث       أخربين عبيد ابن    . أخربين حيىي ). بالل

فلمـا  . حىت خرج حاجا فخرجت معـه     . فما أستطيع أن أسأله هيبة له     . أن أسأل عمر بن اخلطاب عن آية      
يا أمـري   : فقلت. مث سرت معه  . فوقفت له حىت فرغ   . رجع، فكنا ببعض الطريق، عدل إىل األراك حلاجة له        

. تلك حفصة وعائشة  : للتان تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه ؟ فقال            من ا ! املؤمنني  
ما . فال تفعل : قال. إن كنت ألريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك            ! واهللا  : قال فقلت له  

 كنا يف اجلاهلية    إن! واهللا  : وقال عمر : قال. فإن كنت أعلمه أخربتك   . ظننت أن عندي من علم فسلين عنه      
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فبينما أنا يف أمر أأمتره، إذ      : قال. وقسم هلن ما قسم   . حىت أنزل اهللا تعاىل فيهن ما أنزل      . ما نعد للنساء م أمرا    
ومالك أنت وملا ههنا ؟ وما تكلفك يف أمـر أريـده ؟             : فقلت هلا ! لو صنعت كذا وكذا     : قالت يل امرأيت  

يد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول اهللا صلى اهللا عليه            ما تر ! عجبا لك، يا ابن اخلطاب      : فقالت يل 
: فقلت هلا . حىت أدخل على حفصة   . فآخذ ردائي مث أخرج مكاين    : قال عمر . وسلم حىت يظل يومه غضبان    

إنـا  ! واهللا  : فقالت حفصة . إنك لتراجعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يظل يومه غضبان           ! يا بنية   
ال يغرنك هذه اليت قـد أعجبـها        ! يا بنية   . تعلمني أين أحذرك عقوبة اهللا وغضب رسوله      : فقلت. لنراجعه
. لقرابيت منـها  . مث خرجت حىت أدخل على أم سلمة      . وحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياها       . حسنها
ل بني  قد دخلت يف كل شيء حىت تبتغي أن تدخ        ! عجبا لك يا ابن اخلطاب      : فقالت يل أم سلمة   . فكلمتها

فخرجت . فأخذتين أخذا كسرتين عن بعض ما كنت أجد       : قال! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه        
وحنـن  . وإذا غاب كنت أنا آتيه بـاخلرب      . إذا غبت أتاين باخلرب   . وكان يل صاحب من األنصار    . من عندها 

فـأتى  . تألت صدورنا منـه   فقد ام . ذكر لنا أنه يريد أن يسري إلينا      . حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان     
اعتـزل  . أشد من ذلـك   : جاء الغساين ؟ فقال   : فقلت. افتح. افتح: وقال. صاحيب األنصاري يدق الباب   

حـىت  . مث آخذ ثويب فـأخرج    . رغم أنف حفصة وعائشة   : فقلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزواجه      
وغالم لرسول اهللا صـلى اهللا      . يها بعجلة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مشربة له يرتقى إل           . جئت

فقصصت على رسول اهللا صلى     : قال عمر . فأذن يل . هذا عمر : فقلت. عليه وسلم أسود على رأس الدرجة     
وإنه لعلـى  . فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . اهللا عليه وسلم هذا احلديث    

وعنـد  . وإن عند رجليه قرظا مضبورا. ادة من أدم حشوها ليفوحتت رأسه وس . حصري ما بينه وبينه شيء    
  :فقال. فبكيت. فرأيت أثر احلصري يف جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رأسه أهبا معلقة

وأنت رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا       . إن كسرى وقيصر فيما مها فيه     ! يا رسول اهللا    : فقلت" ما يبكيك ؟   "
  ".ا ترضى أن تكون هلما الدنيا ولك اآلخرة ؟أم: "صلى اهللا عليه وسلم

أخربين حيىي بن سعيد عن     . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا عفان . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1479 (- 32
. وساق احلـديث بطولـه    . حىت إذا كنا مبر الظهران    . أقبلت مع عمر  : قال. عبيد بن حنني، عن ابن عباس     

وأتيت : وزاد فيه . حفصة وأم سلمة  : شأن املرأتني ؟ قال   : قال قلت غري أنه   . كنحو حديث سليمان بن بالل    
  .فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن. وكان آىل منهن شهرا: وزاد أيضا. احلجر فإذا يف كل بيت بكاء
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حدثنا سـفيان   : قاال) واللفظ أليب بكر  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 1479 (- 33
كنـت  : مسعت ابن عباس يقول   : قال) وهو موىل العباس  (مسع عبيد بن حنني     . ن سعيد بن عيينة عن حيىي ب    

فلبثت سنة ما أجد    . أريد أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
.  من ماء  أدركين بإداوة : فقال. فلما كان مبر الظهران ذهب يقضي حاجته      . حىت صحبته إىل مكة   . له موضعا 
من املرأتـان؟   ! يا أمري املؤمنني    : وذكرت فقلت له  . فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه      . فأتيته ا 

  .عائشة وحفصة: فما قضيت كالمى حىت قال
قال ) (وتقاربا يف لفظ احلديث   (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن أيب عمر          ) 1479 (- 34

أخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبـداهللا         ). أخربنا عبدالرزاق : سحاقوقال إ . حدثنا: ابن أيب عمر  
مل أزل حريصا أن أسأل عمر عن املرأتني من أزواج النيب صلى اهللا عليـه               : قال. بن أيب ثور، عن ابن عباس     
عمـر  حىت حج   ]. 4/ التحرمي /66[} إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما      {: وسلم اللتني قال اهللا تعاىل    

. مث أتاين فسكبت على يديه    . فتربز. فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه باإلداوة        . وحججت معه 
من املرأتان من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم اللتان قال اهللا عز وجـل               ! يا أمري املؤمنني    : فقلت. فتوضأ

كره، : قال الزهري ! ( لك يا ابن عباس      واعجبا: قال عمر } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما ؟       {: هلما
كنا، معشر قريش،   : قال. مث أخذ يسوق احلديث   . هي حفصة وعائشة  : قال) ما سأله عنه ومل يكتمه    ! واهللا  

: قـال . فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم     . قوما نغلب النساء  
فـأنكرت أن   . فإذا هـي تـراجعين    . فتغضبت يوما على امرأيت   . ، بالعوايل وكان مرتيل يف بين أمية بن زيد      

وجـره  . إن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم لرياجعنـه        ! ما تنكر أن أراجعك ؟ فواهللا       : فقالت. تراجعين
أتراجععني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : فقلت. فانطلقت فدخلت على حفصة   . إحداهن اليوم إىل الليل   

قد خاب من فعل ذلـك مـنكن        : قلت. نعم: أجره إحداكن اليوم إىل الليل ؟ قالت      : فقلت. نعم: التفق
ال . فإذا هي قد هلكـت . أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله صلى اهللا عليه وسلم          . وخسر

رنـك أن كانـت    وال  يغ  . وسليين ما بدا لـك    . تراجعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال  تسأليه شيئا          
  ).يريد عائشة(جارتك هي أوسم وأحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك 

فيرتل يوما وأنزل   . فكنا نتناوب الرتول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وكان يل جار من األنصار    : قال
فـرتل  . خليـل لتغزونـا  وكنا نتحدث ؛ أن غسان تنعل ا . وآتيه مبثل ذلك  . فيأتيين خبرب الوحي وغريه   . يوما

ماذا ؟ أجاءت   : قلت. حدث أمر عظيم  : فقال. فخرجت إليه . مث ناداين . مث أتاين عشاء فضرب بايب    . صاحيب
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قـد خابـت    : فقلت. طلق النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه      . بل أعظم من ذلك وأطول    . ال: غسان ؟ قال  
مث نزلت فـدخلت علـى   . ى ثيايبحىت إذا صليت الصبح شددت عل     . قد أظن هذا كائنا   . حفصة وخسرت 

ها هو ذا معتزل يف . ال أدري: أطلقكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت   : فقلت. حفصة وهي تبكي  
قـد ذكرتـك لـه      : فقال. فدخل مث خرج إيل   . استأذن لعمر : فقلت. فأتيت غالما له أسود   . هذه املشربة 

. فجللست قليال . عنده رهط جلوس يبكي بعضهم    فإذا  . فانطلقت حىت انتهيت إىل املنرب فجلست     . فصمت
. قد ذكرتك له فـصمت    : فقال. فدخل مث خرج إيل   . استأذن لعمر : مث اتيت الغالم فقلت   . مث غلبين ما أجد   

فدخلت فسلمت على رسول اهللا صـلى اهللا        . فقد أذن لك  . ادخل: فقال. فإذا الغالم يدعوين  . فوليت مدبرا 
نساءك ؟ فرفـع  ! أطلقت، يا رسول اهللا     : فقلت. قدأ يف جنبه  . حصريفإذا هو متكئ على رمل      . عليه وسلم 

. وكنا، معشر قريش، قوما نغلب النـساء      ! لو رأيتنا، يا رسول اهللا      ! اهللا أكرب   : فقلت" ال"رأسه إيل وقال    
 .فتغضبت على امرأيت يوما. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم  . فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم      

إن أزواج النيب صـلى اهللا      ! ما تنكر أن أراجعك ؟ فواهللا       : فقالت. فأنكرت أن تراجعين  . فإذا هي تراجعين  
أفتأمن . قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر      : فقلت. وجره إحداهن اليوم إىل الليل    . عليه وسلم لرياجعنه  

د هلكت ؟ فتبسم رسـول اهللا  فإذا هي ق. إحداهن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله صلى اهللا عليه وسلم       
ال يغرنك أن كانت جارتـك      : قد دخلت على حفصة فقلت    ! يا رسول اهللا    : فقلت. صلى اهللا عليه وسلم   

يـا  . أسـتأنس :  فتبسم أخرى   فقلت    . هي أوسم منك وأحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك           
ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، إال أهبا        !   فواهللا. فرفعت رأسي يف البيت   . فجلست"  نعم"قال    ! رسول  اهللا    

وهم ال يعبـدون    . فقد وسع على فارس والروم    . أن يوسع على أمتك   ! ادع اهللا يا رسول اهللا      : فقلت. ثالثة
أولئك قوم عجلت هلم طيبـام يف احليـاة         ! أيف شك أنت ؟ يا ابن اخلطاب        " فاستوى جالسا مث قال     . اهللا

. وكان أقسم أن ال يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن          ! ا رسول اهللا    ي. استغفر يل : فقلت". الدنيا
  .حىت عاتبه اهللا عز وجل

ملا مضى تسع وعشرون ليلة، دخل على : قالت. فأخربين عروة عن عائشة: قال الزهري ) 1475 (- 35
. علينـا شـهرا   إنك أقسمت أن ال تدخل      ! يا رسول اهللا    : فقلت. بدأ يب . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  :فقال. أعدهن. وإنك دخلت من تسع وعشرين

إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي فيه حىت تستأمرى ! يا عائشة "مث قال   " إن الشهر تسع وعشرون    "
! قد علم، واهللا    : قالت عائشة . أجرا عظيما : حىت بلغ . يا أيها النيب قل ألزواجك    : مث قرأ علي اآلية   ". أبويك
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أو يف هذا أستأمر أبوي ؟ فإين أريد اهللا ورسـوله والـدار             : قالت فقلت .  يكونا ليأمراين بفراقه   أن أبوي مل  
  .اآلخرة

فقال هلا النيب صـلى اهللا عليـه        . ال خترب نساءك أين اخترتك    : فأخربين أيوب ؛ أن عائشة قالت     : قال معمر 

  .لوبكما، مالت قلوبكماصغت ق: قال قتادة". إن اهللا أرسلين مبلغا ومل يرسلين متعنتا: "وسلم
قرأت على مالك عن عبداهللا بن يزيد مـوىل األسـود بـن       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1480 (- 36

وهـو  . سفيان، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن فاطمة بنت قيس ؛  أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتـة            
فجاءت رسول اهللا صلى    . مالك علينا من شيء   ! واهللا  : فقال. فسخطته. شعريفأرسل إليها وكيله ب   . غائب

  :مث قال. فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك". ليس لك عليه نفقة"فقال . اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له
فـإذا حللـت    . تضعني ثيابك . فإنه رجل أعمى  . اعتدى عند ابن أم مكتوم    . تلك امرأة يغشاها أصحايب     "

فقال رسول اهللا صلى    . فلما حللت ذكرت له ؛ أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين            : قالت" فآذنيىن
انكحى أسـامة   . وأما معاوية فصعلوك ال مال له     . أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه       : " اهللا عليه وسلم  

  .فجعل اهللا فيه خريا، واغتبطت. فنكحته" انكحى أسامة: "مث قال. فكرهته" بن زيد
حـدثنا  : وقال قتيبة أيضا ). يعين ابن أيب حازم   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1480 (- 37

كليهما عن أيب حازم، عن أيب سلمة، عن فاطمة بنت قـيس ؛ أنـه               ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (يعقوب  
واهللا : فلما رأت ذلك قالت   . وكان أنفق عليها نفقة دون    . طلقها زوجها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم        

وإن مل تكن يل نفقة مل      . فإن كان يل نفقة أخذت الذي يصلحين      . ألعلمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ! 
  :فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قالت. آخذ منه شيئا

  ".وال  سكىن. ال نفقة لك "
سـألت  : ران بن أيب أنس، عن أيب سلمة ؛ أنه قال         حدثنا ليث عن عم   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1480 (

فجاءت إىل رسول اهللا صلى     . فأىب أن ينفق عليها   . فأخربتين ؛ أن زوجها املخزومي طلقها     . فاطمة بنت قيس  
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهللا عليه وسلم فأخربته

  ".تضعني ثيابك عنده. فإنه رجل أعمى. فكوين عنده. فاذهيب إىل ابن أم مكتوم. فانتقلي. ال نفقة لك "

        باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلاباب املطلقة ثالثا ال نفقة هلاباب املطلقة ثالثا ال نفقة هلاباب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا) ) ) ) 6 ( ( ( (
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وهو ابـن أيب  (حدثنا شيبان عن حيىي  . حدثنا حسني بن حممد. وحدثين حممد بن رافع   ) 1480 (- 38
أخربين أبو سلمة ؛ أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخربته ؛ أن أبا حفص بن املغرية                   ). كثري

فانطلق خالد بن الوليـد يف      . ليس لك علينا نفقة   : فقال هلا أهله  . مث انطلق إىل اليمن   . املخزومي طلقها ثالثا  
فهل هلـا  . إن أبا حفص طلق امرأته ثالثا   : فقالوا. فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت ميمونة         . نفر

  من نفقة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث . وأمرها أن تنتقل إىل أم شريك     ". تسبقيين بنفسك   أن ال " وأرسل إليها   ". وعليها العدة . ليست هلا نفقة  " 

فإنك إذا وضعت   . فانطلقي إىل ابن أم مكتوم األعمى     . أن أم شريك يأتيها املهاجرون األولون     " أرسل إليها   
فلما مضت عدا أنكحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيـد              . فانطلقت إليه " مخارك، مل يرك    

  .بن حارثة
يعنـون ابـن   (حدثنا إمساعيل : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر    ) 1480 (- 39
حدثنا . ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      . عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن فاطمة بنت قيس          ) جعفر

فيهـا  كتبت ذلك من    : قال. حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس      . حدثنا حممد بن عمرو   . حممد بن بشر  
  :قالت. كتابا

واقتصوا احلديث مبعىن حديث    . فأرسلت إىل أهله أبتغي النفقة    .  كنت عند رجل من بين خمزوم فطلقين البتة       
  ".ال تفوتينا بنفسك"غري أن يف حديث حممد بن عمرو . حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة

. وب بن إبراهيم بن سـعد مجيعا عن يعق. حدثنا حسن بن علي احللواين وعبد بن محيد     ) 1480 (- 40
حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن بن عوف أخربه ؛ أن فاطمة بنت قـيس                      

فزعمت أا جاءت   . فطلقها آخر ثالث تطليقات   . أخربته ؛ أا كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية          
. فأمرها أن تنتقل إىل ابن أم مكتوم األعمـى . تهارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستفتيه يف خروجها من بي         

إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنـت        : وقال عروة . فأىب مروان أن يصدقه يف خروج املطلقة من بيتها        
  .قيس

حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد،         . حدثنا حجني . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 1480(
  .ة أنكرت ذلك على فاطمةإن عائش: مع قول عروة. مثله
أخربنا . أخربنا عبدالرزاق : قاال) واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 1480 (- 41

معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة ؛ أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية خرج مع علي بن أيب                      
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وأمر هلا احلارث بن    . قيس بتطليقة كانت بقيت من طالقها     فأرسل إىل امرأته فاطمة بنت      . طالب إىل اليمن  
فأتت النيب صلى اهللا عليه     . مالك نفقة إال أن تكوين حامال     ! واهللا  : هشام وعياش بن أيب ربيعة بنفقة فقاال هلا       

! أين ؟ يا رسول اهللا      : فقالت. فاستأذنته يف االنتقال فأذن هلا    " ال نفقة لك  "فقال  . وسلم فذكرت له قوهلما   
فلما مضت عدا أنكحها النيب صـلى       . تضع ثياا عنده وال  يراها     . وكان أعمى " إىل ابن أم مكتوم   "فقال  

فقـال  . فحدثته به . فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهلا عن احلديث        . اهللا عليه وسلم أسامة ابن زيد     
فقالت فاطمة،، حني   . الناس عليها سنأخذ بالعصمة اليت وجدنا     . مل نسمع هذا احلديث إال من امرأة      : مروان

] 1/ الطالق /65[} ال خترجوهن من بيون   {: قال اهللا عز وجل   . فبيين وبينكم القرآن  : بلغها قول مروان  
ال نفقة هلا إذا مل تكن : فأي أمر حيدث بعد الثالث ؟ فكيف تقولون. هذا ملن كانت له مراجعة : قالت. اآلية

  حامال ؟ فعالم حتبسوا ؟
أخربنا سيار وحصني ومغرية وأشعث وجمالـد       . حدثنا هشيم . حدثين زهري بن حرب   ) 1480 (- 42

  :قال. كلهم عن الشعيب. وإمساعيل بن أيب خالد وداود
طلقهـا  : فقالت. فسألتها عن قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها         .  دخلت على فاطمة بنت قيس    

فلم جيعل يل   : قالت. لى اهللا عليه وسلم يف السكىن والنفقة      فخاصمته إىل رسول اهللا ص    : فقالت. زوجها البتة 
  .وأمرين أن أعتد يف بيت ابن أم مكتوم. سكىن وال  نفقة

أخربنا هشيم عن حصني وداود ومغرية وإمساعيل وأشعث عن الشعيب ؛           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1480 (
  .مبثل حديث زهري عن هشيم. دخلت على فاطمة بنت قيس: أنه قال
حدثنا سيار أبـو  . حدثنا قرة. حدثنا خالد بن احلارث اهلجيمي   . حدثنا حيىي بن حبيب   ) 1480 (- 43

  :قال. حدثنا الشعيب. احلكم
فسألتها عن املطلقة ثالثا أين     . وسقتنا سويق سلت  .  دخلنا على فاطمة بنت قيس فأحتفتنا برطب ابن طاب        

  . عليه وسلم أن أعتد يف أهليفأذن يل النيب صلى اهللا. طلقين بعلي ثالثا: تعتد ؟ قالت
حدثنا سفيان عن   . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1480 (- 44

  :قال. سلمة بن كهيل، عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف املطلقة ثالثا
  ".ليس هلا سكىن وال  نفقة "
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حدثنا عمار بن رزيق عـن      . أخربنا حيىي بن آدم   . دثين إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    وح) 1480 (- 45
فأتيت النيب صلى   . فأردت النقلة . طلقين زوجي ثالثا  : قالت. أيب إسحاق، عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس       

  :فقال. اهللا عليه وسلم
  ".انتقلي إىل بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدى عنده "

حدثنا عمار بن رزيـق عـن أيب        . حدثنا أبو أمحد  . وحدثناه حممد بن عمرو بن جبلة     ) 1480 (- 46
فحدث الشعيب حبـديث  . ومعنا الشعيب. كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظم      : قال. إسحاق

 من  فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل جيعل هلا سكىن وال  نفقة مث أخذ األسود كفا                     
  : حصى فحصبه به فقال

ال ندري . ال نترك كتاب اهللا وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم لقول امرأة          : حتدث مبثل هذا قال عمر    !  ويلك  
ال خترجوهن من بيون وال  خيرجن إال أن         {: لعلها حفظت أو نسيت هلا السكىن والنفقة قال اهللا عز وجل          

  ]1/ الطالق /65[} يأتني بفاحشة مبيتة
حدثنا سليمان بن معاذ عن أيب إسحاق، ذا        . حدثنا أبو داود  . وحدثناه أمحد بن عبدة الضيب    ) 1480 (

  .اإلسناد، حنو حديث أيب أمحد عن عمار بن رزيق، بقصته
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب بكر بن أيب اجلهم بن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1480 (- 47

فلم جيعل هلا رسول اهللا صـلى       . إن زوجها طلقها ثالثا   : مة بنت قيس تقول   مسعت فاط : صخري العدوي قال  
  :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. اهللا عليه وسلم سكىن وال  نفقة

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد       " إذا حللت فآذنيين   "
" ولكن أسامة بـن زيـد     . وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء     .  ترب ال مال له    أما معاوية فرجل  : "وسلم

  :فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! أسامة ! أسامة : فقالت بيدها هكذا
  .فتزوجته فاغتبطت: قالت" طاعة اهللا وطاعة رسوله خري لك"

. ن أيب بكر بن أيب اجلهم  حدثنا عبدالرمحن عن سفيان،، ع    . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1480 (- 48
أرسل إيل زوجي، أبو عمرو بن حفص بن املغرية، عياش بن أيب ربيعة             : مسعت فاطمة بنت قيس تقول    : قال

أماىل نفقة إال هذا ؟ وال  أعتد يف مرتلكم     : فقلت. وأرسل معه خبمسة آصع متر، ومخسة أصع شعري       . بطالقي
: قلت" كم طلقك ؟  "فقال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    وأتيت رسول   . فشددت على ثيايب  : قالت. ال: ؟ قال 
  :قال. ثالثا
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فإذا . تلقي ثوبك عنده  . فإنه ضرير البصر  . اعتدي يف بيت ابن عمك ابن أم مكتوم       . ليس لك نفقة  . صدق "
  "انقضت عدتك فآذنيين

ة ترب خفيف   إن معاوي : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     . منهم معاوية وأبو اجلهم   . فخطبنين خطاب : قالت
  ".ولكن عليك بأسامة بن زيد ) أو يضرب النساء، أو حنو هذا. (وأبو اجلهم منه شدة على النساء. احلال
حدثين أبو بكر   . حدثنا سفيان الثوري  . أخربنا أبو عاصم  . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1480 (- 49

كنت عند  : فسألناها فقالت . قيسدخلت أنا وأبو سلمة بن عبدالرمحن على فاطمة بنت          : قال. بن أيب اجلهم  
: وساق احلديث بنحو حديث ابـن مهـدي وزاد        . فخرج يف غزوة جنران   . أيب عمرو بن حفص بن املغرية     

  .وكرمين اهللا بأيب زيد. فتزوجته فشرفين اهللا بأيب زيد: قالت
ـ . حدثين أبو بكـر   . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1480 (- 50 : الق

بنحو . فحدثتنا ؛ أن زوجها طلقها طالقا باتا      . دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزبري          
  .حديث سفيان

حدثنا حسن بـن صـاحل عـن        . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثين حسن بن علي احللواين    ) 1480 (- 51
عل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه      فلم جي . طلقين زوجي ثالثا  : قالت. السدى، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس      

  .وسلم سكىن وال  نفقة
تزوج حيىي بن سعيد    : حدثين أيب قال  . حدثنا أبو أسامة عن هشام    . وحدثنا أبو كريب  ) 1481 (- 52

إن : فقـالوا . فعاب ذلك عليهم عـروة    . فطلقها فأخرجها من عنده   . بن العاص بنت عبدالرمحن بن احلكم     
ما لفاطمة بنت قيس خري يف أن تذكر        : يت عائشة فأخربا بذلك فقالت    فأت: قال عروة . فاطمة قد خرجت  

  .هذا احلديث
حدثنا هشام عن أبيه، عن فاطمـة       .. حدثنا حفص بن غياث   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1482 (- 53

فأمرهـا  : قـال . وأخاف أن يقـتحم علـي     . زوجي طلقين ثالثا  ! يا رسول اهللا    : قلت: قالت. بنت قيس 
  .فتحولت
حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن القاسم،      . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1481 (- 54

  .ال سكىن وال  نفقة: تعين قوهلا: قال. ما لفاطمة خري أن تذكر هذا: عن أبيه، عن عائشة ؛ أا قالت
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. اسم، عن أبيهأخربنا عبدالرمحن عن سفيان، عن عبدالرمحن بن الق . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1481(
: فقالـت . أمل ترى إىل فالنة بنت احلكم ؟ طلقها زوجها البتة فخرجـت : قال عروة بن الزبري لعائشة : قال

  .أما إنه ال خري هلا يف ذكر ذلك: أمل تسمعي إىل قول فاطمة ؟ فقالت: فقال. بئسما صنعت
ح وحـدثنا   . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 1483 (- 55

حـدثنا  ). واللفظ لـه  (ح وحدثين هارون بن عبداهللا      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حممد بن رافع  
. طلقت خـاليت  : داهللا يقول أخربين أبو الزبري ؛ أنه مسع جابر بن عب        : قال ابن جريج  : قال. حجاج بن حممد  

  :فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. فزجرها رجل أن خترج. فأرادت أن جتد خنلها

  ".فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فجدي خنلك. بلى "
وقال أبو  . حدثنا: قال حرملة ) (وتقاربا يف اللفظ  (ىي  وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حي     ) 1484 (- 56

حدثين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبـة بـن     . حدثين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      ) أخربنا ابن وهب  : الطاهر
مسعود ؛ أن أباه كتب إىل عمر بن عبداهللا بن األرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنـت احلـارث         

فكتب عمر بـن  . حديثها وعما قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني استفتتهاألسلمية، فيسأهلا عن  
وهو يف بين عامر بن     . عبداهللا إىل عبداهللا بن عتبة خيربه ؛ أن سبيعة أخربته ؛ أا كانت حتت سعد بن خولة                

 بعـد   فلم تنشب أن وضعت محلـها     . فتويف عنها يف حجة الوداع وهي حامل      . وكان ممن شهد بدرا   . لؤي
) رجل من بين عبدالدار(فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك . فلما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب     . وفاته

ما أنت بناكح حىت متر عليك أربعة أشهر   ! إنك، واهللا   . ما يل أراك متجملة ؟ لعلك ترجني النكاح       : فقال هلا 
فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . يتفلما قال يل ذلك، مجعت على ثيايب حني أمس        : قالت سبيعة . و عشر 

  .وأمرين بالتزوج إن بدا يل. وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي
غري أن ال يقرا زوجها حىت      . وإن كانت يف دمها   . فال أرى بأسا أن تتزوج حني وضعت      : قال ابن شهاب  

  .تطهر

         حلاجتها حلاجتها حلاجتها حلاجتهاباب جواز خروج املعتدة البائن، واملتويف عنها زوجها، يف النهار،باب جواز خروج املعتدة البائن، واملتويف عنها زوجها، يف النهار،باب جواز خروج املعتدة البائن، واملتويف عنها زوجها، يف النهار،باب جواز خروج املعتدة البائن، واملتويف عنها زوجها، يف النهار،) ) ) ) 7 ( ( ( (

        باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها، بوضع احلملباب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها، بوضع احلملباب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها، بوضع احلملباب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها، بوضع احلمل) ) ) ) 8 ( ( ( (
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أخـربين  . مسعت حيىي بن سعيد   : قال. حدثنا عبدالوهاب . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 1485 (- 57

ومها يذكران املرأة تنفس    . سليمان بن يسار ؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن وابن عباس اجتمعا عند أيب هريرة              
. فجعال يتنازعان ذلـك   . قد حلت : وقال أبو سلمة  . آخر اآلجلني : فقال ابن عباس  . بعد وفاة زوجها بليال   

إىل أم سلمة يسأهلا عن     ) موىل ابن عباس  (فبعثوا كريبا   ) يعين أبا سلمة  (أنا مع ابن أخي     : ةقال فقال أبو هرير   
وإـا  . إن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليـال        : ذلك ؟ فجاءهم فأخربهم ؛ أن أم سلمة قالت        
  .فأمرها أن تتزوج. ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قـاال . ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد        . أخربنا الليث .  رمح وحدثناه حممد بن  ) 1485 (
فأرسـلوا إىل  : غري أن الليث قال يف حديثه  . كالمها عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد      . حدثنا يزيد بن هارون   

  .ومل يسم كريبا. أم سلمة
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن محيـد بـن             : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1486 (- 58

دخلت على أم حبيبة    : قالت زينب : قال. نافع، عن زينب بنت أيب سلمة؛ أا أخربته هذه األحاديث الثالثة          
خلـوق أو   . يبة بطيب فيه صفرة   فدعت أم حب  . زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني تويف أبوها أبو سفيان          

غري أين مسعـت    . ما يل بالطيب من حاجة    ! واهللا  : مث قالت . مث مست بعارضيها  . فدهنت منه جارية  . غريه
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، على املنرب

  "راال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج، أربعة أشهر وعش "
. فدعت بطيب فمست منه   . مث دخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها        : قالت زينب ) 1487 (

  :غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، على املنرب. ما يل بالطيب من حاجة! واهللا : مث قالت
  ".ج،، أربعة أشهر وعشراال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، حتد على ميت فوق ثالث، إال على زو "
. جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : مسعت أمي، أم سلمة تقول    : قالت زينب ) 1488(

أفنكحلها ؟  فقال رسول اهللا صلى       . وقد اشتكت عينها  . إن ابنيت تويف عنها زوجها    ! يا رسول اهللا    : فقالت
  : مث قال]. ال: كل ذلك يقول. مرتني أو ثالثا" (ال"اهللا عليه وسلم 

        ثة أيامثة أيامثة أيامثة أيامباب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وحترميه يف غري ذلك، إال ثالباب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وحترميه يف غري ذلك، إال ثالباب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وحترميه يف غري ذلك، إال ثالباب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة، وحترميه يف غري ذلك، إال ثال) ) ) ) 9 ( ( ( (
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  ".وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلول. إمنا هي أربعة أشهر وعشر "
كانت املـرأة، إذا  : وما ترمي بالبعرة على رأس احلول ؟ فقالت زينب       : قلت لزينب : قال محيد ) 1489 (

مث تـؤيت   . ، حىت متر ا سنة    تويف عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثياا، ومل متس طيبا وال  شيئا             
مث . مث خترج فتعطي بعرة فترمي ـا      . فقلما تفتض بشيء إال مات    . بدابة، محار أو شاة أو طري، فتفتض به       

  .تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غريه
: قـال . حدثنا شعبة عن محيد بن نافع     . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1486 (- 59

إمنـا  : وقالـت . فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها   . تويف محيم ألم حبيبة   : بنت أم سلمة قالت   مسعت زينب   
  :أصنع هذا، ألين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن حتد فوق ثالث، إال على زوج، أربعة أشهر وعشرا "
وعن زينب زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو عن امرأة           . اوحدثته زينب عن أمه   ) 1487 / 1488(

  .من بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
: قـال . حدثنا شعبة عن محيد بن نافع     . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1488 (- 60

 فأتوا النيب صلى اهللا     .فخافوا على عينها  . مسعت زينب بنت أم سلمة حتدث عن أمها ؛ أن امرأة تويف زوجها            
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم، فأستأذنوه يف الكحل

فإذا مر كلـب    . حوال) أو يف شر أحالسها يف بيتها     (قد كانت إحداكن تكون يف شر بيتها يف أحالسها           "
  ".رمت ببعرة فخرجت أفال أربعة أشهر وعشرا

حديث : حدثنا شعبة عن محيد بن نافع، باحلديثني مجيعا       . ا أيب حدثن. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1488 (
غري أنـه مل تـسمها      . وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم          . أم سلمة يف الكحل   

  .حنو حديث حممد بن جعفر. زينب
. هارونحدثنا يزيد بن    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 1486 / 1488 (- 61

. أخربنا حيىي بن سعيد عن محيد ابن نافع ؛ أنه مسع زينب بنت أيب سلمة حتدث عن أم سـلمة وأم حبيبـة                      
فاشـتكت  . فذكرت له أن بنتا هلا تويف عنها زوجها. تذكران أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  :عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".وإمنا هي أربعة أشهر وعشرا. قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس احلول "
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حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب      ). واللفظ لعمرو (وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 1486 (- 62
ملا أتى أم حبيبة نعي أيب سفيان، دعت، يف         : قالت. بن موسى، عن محيد بن نافع، عن زينب بنت أيب سلمة          

مسعت النيب صـلى اهللا     . كنت عن هذا غنية   : وقالت. فمسحت به ذراعيها وعارضيها   . يوم الثالث، بصفرة  ال
  :عليه وسلم يقول

فإا حتد عليه أربعـة أشـهر       . ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن حتد فوق ثالث، إال على زوج              "
  ".وعشرا
مح عن الليث بن سعد، عن نافع ؛ أن صفية بنـت            وحدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة وابن ر      ) 1490 (- 63

  :أيب عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أن حتد على ميت فوق ثالثة أيام، إال على         ) أو تؤمن باهللا ورسوله   (ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر         "

  ".زوجها
عـن  . حدثنا عبداهللا بن دينـار    ). يعين ابن مسلم  (حدثنا عبدالعزيز   .  شيبان بن فروخ   وحدثناه) 1490(

  .مثل روايته. بإسناد حديث الليث. نافع
مسعـت  : قال. حدثنا عبدالوهاب : قاال. وحدثناه أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 1490 (- 64

؛ أا مسعت حفصة بنت عمر، زوج النيب        مسعت نافعا حيدث عن صفية بنت أيب عبيد         : حيىي بن سعيد يقول   
فإا حتـد   "وزاد  . مبثل حديث الليث وابن دينار    . صلى اهللا عليه وسلم حتدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  ".عليه أربعة أشهر وعشرا
مجيعا . حدثنا عبيداهللا. حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا محاد عن أيوب   . وحدثنا أبو الربيع  ) 1490(
ن نافع، عن صفية بنت أيب عبيد،، عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب صلى اهللا عليـه                     ع

  .مبعىن حديثهم. وسلم
واللفـظ  (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب               ) 1491 (- 65
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن       ) يينةحدثنا سفيان بن ع   : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي ) (ليحىي

  :قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوجها "

حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطيـة ؛ أن             . وحدثنا حسن بن الربيع   ) 938 (- 66
  : يه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا عل
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وال  تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب       . إال على زوج، أربعة أشهر وعشرا     . ال حتد امرأة على ميت فوق ثالث       "
  ".إال إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار. وال  متس طيبا. وال  تكتحل. عصب

حدثنا يزيد بـن    . ح وحدثنا عمرو الناقد   . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 938 (
  ".نبذة من قسط وأظفار. عند أدىن طهرها"وقاال . كالمها عن هشام، ذا اإلسناد. هارون
: قالت. حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية      . حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 938 (- 67

وال  . وال  نتطيب. نكتحلوال  . أربعة أشهر وعشرا. إال على زوج. كنا ننهى أن حند على ميت فوق ثالث     
وقد رخص للمرأة يف طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من حميضها، يف نبـذة مـن قـسط     . نلبس ثوبا مصبوغا  

  .وأظفار
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         كتاب اللعان كتاب اللعان كتاب اللعان كتاب اللعان----    19
قرأت على مالك عن ابن شهاب ؛ أن سهل بن سعد الساعدي    : وحدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 1492 (- 1

لو أن رجـال    ! أرأيت، يا عاصم    : ىل عاصم بن عدي األنصاري فقال له      أخربه ؛ أن عوميرا العجالين جاء إ      
رسول اهللا صلى اهللا    ! أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل يل عن ذلك، يا عاصم              . وجد مع امرأته رجال   

فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املـسائل         . فسأل عاصم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . عليه وسلم 
فلما رجع عاصم إىل أهله جـاءه       . حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            . وعاا

قد . مل تأتين خبري  : ماذا قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال عاصم لعومير            ! يا عاصم   : عومير فقال 
. ال أنتهي حىت أسأله عنـها     ! واهللا  : قال عومير . كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسألة اليت سألته عنها          

أرأيت رجال وجد   ! يا رسول اهللا    : فقال. فأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسط الناس           
  مع امرأته رجال، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فتالعنا، وأنا مع الناس، عند رسول اهللا صلى اهللا         : سهلقال  ". قد نزل فيك ويف صاحبتك فاذهب فأيت ا        "
فطلقها ثالثا، قبل أن يـأمره      . إن أمسكتها ! كذبت عليها، يا رسول اهللا      : فلما فرغا قال عومير   . عليه وسلم 

  .فكانت سنة املتالعنني: قال ابن شهاب. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربين سـهل  . أخربين يونس عن ابن شهاب . ابن وهب أخربنا  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1492 (- 2

وساق احلـديث مبثـل     . بن سعيد األنصاري ؛ أن عوميرا األنصاري من بين العجالن، أتى عاصم بن عدي             
: قال سـهل  : وزاد فيه . وكان فراقه إياها، بعد، سنة يف املتالعنني      : وأدرج يف احلديث قوله   . حديث مالك 
  .مث جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض اهللا هلا. إىل أمهفكان ابنها يدعى . فكانت حامال

أخربين ابن شـهاب عـن      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1492 (- 3
عن حديث سهل بن سعد أخي بين ساعدة ؛ أن رجال من األنصار جـاء إىل                . املتالعنني وعن السنة فيهما   
  : فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم

فتالعنا يف املسجد،   : وزاد فيه . أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال ؟ وذكر احلديث بقصته         !  يا رسول اهللا    
ففارقها عند النيب   . فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : وقال يف احلديث  . وأنا شاهد 

  ".اكم التفريق بني كل متالعننيذ"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . صلى اهللا عليه وسلم
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). واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1493 (- 4
سئلت عن املتالعنني يف إمرة : قال. حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري. حدثنا عبداهللا بن منري   

استأذن : فقلت للغالم . فمضيت إىل مرتل ابن عمر مبكة     : دريت ما أقول  فما  : أيفرق بينهما ؟ قال   . مصعب
ما جـاء بـك، هـذه    ! فواهللا . ادخل: قال. نعم: ابن جبري ؟ قلت : قال. فسمع صويت . إنه قائل : قال. يل

! أبا عبـدالرمحن    : قلت. متوسد وسادة حشوها ليف   . فإذا هو مفترش برذعة   . فدخلت. الساعة، إال حاجة  
  : قال. إن أول من سأل عن ذلك فالن بن فالن. نعم! سبحان اهللا : أيفرق بينما ؟ قالاملتالعنان، 

وإن . أرأيت لو أن وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم!  يا رسول اهللا 
أتـاه  فلما كان بعد ذلك     . فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبه       : قال. سكت سكت على مثل ذلك    

والذين يرمون {: فأنزل اهللا عز وجل هؤالء اآليات يف سورة النور        . إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به      : فقال
وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عـذاب        . فتالهن عليه ووعظه وذكره   ] 9 - 6/النور /24[} أزواجهم

 وذكرها وأخربهـا أن عـذاب       مث دعاها فوعظها  . ما كذبت عليها  ! ال، والذي بعثك باحلق     : قال. األخرة
فبدأ بالرجـل فـشهد أربـع    . إنه لكاذب! والذي بعثك باحلق . ال: قالت. الدنيا أهون من عذاب اآلخرة 
مث ثىن باملرأة فشهدت أربع     . واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني        . شهادات باهللا إنه ملن الصادقني    
  .مث فرق بينهما. ة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقنيواخلامس. شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني

. حدثنا عبدامللك بن أيب سـليمان     . حدثنا عيسى بن يونس   . وحدثنيه علي بن حجر السعدي    ) 1493 (
  :مسعت سعيد بن جبري قال: قال

أيـت  أر: فقلـت . فأتيت عبداهللا بن عمر   : فلم أدر ما أقول   .  سئلت عن املتالعنني، زمن مصعب بن الزبري      
  .املتالعنني أيفرق بينهما ؟ مث ذكر مبثل حديث ابن منري

: قال حيىي ) (واللفظ ليحىي . (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 1493 (- 5
  : قال. عن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر) حدثنا سفيان بن عيينة: وقال اآلخران. أخربنا

" ال سبيل لك عليها   . أحدكما كاذب . حسابكما على اهللا  "اهللا عليه وسلم للمتالعنني      قال رسول اهللا صلى     
وإن . إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجهـا         . ال مال لك  "مايل ؟ قال    ! يا رسول اهللا    : قال

بري حدثنا سفيان عن عمرو، مسع سعيد بن ج       : قال زهري يف روايته   ". كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها      
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت ابن عمر يقول: يقول
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. حدثنا محاد عن أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمـر           . وحدثين أبو الربيع الزهراين   ) 1493 (- 6
  : قال

  وقال.  فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أخوي بين العجالن
  ".ائب ؟فهل منكما ت. اهللا يعلم أن أحدكما كاذب"
  :مسع سعيد بن جبري قال. حدثنا سفيان عن أيوب. وحدثناه ابن أيب عمر) 1493(

  . سألت ابن عمر عن اللعان ؟ فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله
) واللفظ للمسمعي وابن املـثىن    (وحدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 1493 (- 7

  :قال. عن عزرة، عن سعيد بن جبري. حدين أيب عن قتادة: قال) و ابن هشاموه(حدثنا معاذ : قالوا
فرق نيب اهللا صلى اهللا عليه      : فقال. فذكر ذلك لعبداهللا بن عمر    : قال سعيد .  مل يفرق املصعب بني املتالعنني    
  .وسلم بني أخوي بين العجالن

ح وحدثنا حيىي بن حيـىي      . الكحدثنا م : قاال. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد      ) 1494 (- 8
حدثك نافع عن ابن عمر ؛ أن رجال العن امرأته على عهد رسول اهللا صلى               : قلت ملالك : قال) واللفظ له (

  .نعم: اهللا عليه وسلم ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وأحلق الولد بأمه ؟ قال
: حـدثنا أيب قـاال    . ح وحدثنا ابن منري   . امةحدثنا أبو أس  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1494 (- 9

  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال
  . العن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني رجل من األنصار وامرأته، وفرق بينهما

عن عبيداهللا، ـذا    ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 1494(
  .سناداإل
قال ) (واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم            ) 1495 (- 10

إنا، : قال. عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا       ) حدثنا جرير : وقال اآلخران . أخربنا: إسحاق
  :إذ جاء رجل من األنصار فقال. ليلة اجلمعة، يف املسجد

! واهللا  .  مع امرأته رجل فتكلم جلدمتوه، أو قتل قتلتموه ؛ وإن سكت سكت على غيظ               لو أن رجل وجد   
. فلما كان من الغد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله           . ألسألن عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فقال . غيظلو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على      : فقال
والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم         { : فرتلت آية اللعان  . وجعل يدعو " افتح! اللهم  "
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فجاء هو وامرأته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . فابتلى به ذلك الرجل من بني الناس      . هذه اآليات . }
مث لعن اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كـان مـن   . نيفشهد الرجل أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادق  . فتالعنا

لعلها "فلما أدبرا قال    . فأبت فلعنت " مه"فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فذهبت لتلعن . الكاذبني
  .فجاءت به أسود جعدا" أن جتيء به أسود جعدا

حدثنا .  بكر بن أيب شيبة    ح وحدثنا أبو  . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1495 (
  .مجيعا عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. عبدة بن سليمان

  : قال. حدثنا هشام عن حممد. حدثنا عبداألعلى. وحدثنا حممد بن املثىن) 1496 (- 11
إن هالل بن أمية قذف امرأتـه بـشريك بـن          : فقال.  سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما         

فقال رسول اهللا   . فالعنها: قال. وكان أول رجل العن يف اإلسالم     . خا الرباء بن مالك ألمه    وكان أ . سحماء
وإن جاءت به   . فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينني فهو هلالل بن أمية          . أبصروها"صلى اهللا عليه وسلم     

ـ         : قال" أكحل جعدا محش الساقني فهو لشريك بن سحماء        ش فأنبئت أا جاءت به أكحـل جعـدا مح
  .الساقني
  :قاال) واللفظ البن رمح(وحدثنا حممد بن رمح بن املهاجر وعيسى بن محاد املصريان ) 1497 (- 12

:  أخربنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن القاسم بن حممد، عن ابن عباس ؛ أنه قال                  
فأتاهـا  . مث انصرف . عدي يف ذلك قوال   فقال عاصم بن    . ذكر التالعن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فذهبت بـه إىل    . ما ابتليت ذا إال لقويل    : فقال عاصم . رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجال         
وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحـم،       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بالذي وجد عليه امرأته          

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . وجد عند أهله، خدال، آدم، كثري اللحم      وكان الذي ادعى عليه أنه      . سبط الشعر 
فالعن رسـول اهللا    . فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها        " بني! اللهم  "عليه وسلم   

أهي اليت قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          : فقال رجل البن عباس، يف الس     . صلى اهللا عليه وسلم بينهما    
تلك امرأة كانت تظهـر يف اإلسـالم   . ال: فقال ابن عباس" مجت أحدا بغري بينة رمجت هذه ؟    لو ر "وسلم  
  .السوء

يعـين ابـن    (حدثين سليمان   . حدثنا إمساعيل بن أيب أويس    . وحدثنيه أمحد بن يوسف األزدي    ) 1497 (
  : حدثين عبدالرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد، عن ابن عباس ؛ أنه قال. عن حيىي) بالل
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وزاد فيه، بعد قوله كثري اللحـم،       . مبثل حديث الليث  .  ذكر املتالعنان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .جعدا قططا: قال
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب    : قاال) واللفظ لعمرو (وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 1497 (- 13

  :قال. الزناد، عن القاسم بن حممد
أمها اللذان قال النيب صلى اهللا عليه       : فقال ابن شداد  . وذكر املتالعنان عند ابن عباس    . ن شداد  قال عبداهللا ب  

قال ابن أيب عمر يف . تلك امرأة أعلنت. ال: فقال ابن عباس " لو كنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجتها ؟       "وسلم  
  .مسعت ابن عباس: قال: روايته عن القاسم بن حممد

عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين الداروردي (حدثنا عبدالعزيز   . بة بن سعيد  حدثنا قتي ) 1498 (- 14
  : هريرة ؛ أن سعد بن عبادة األنصاري قال

قـال  " ال"أرأيت الرجل جيد مع امرأته رجال أيقتله ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم               ! يا رسول اهللا    
  ".امسعوا إىل ما يقول سيدكم" هللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى ا! بلى، والذي أكرمك باحلق : سعد
حدثنا مالك عن سهيل، عن أبيه،      . حدثين إسحاق بن عيسى   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1498 (- 15

  :عن أيب هريرة ؛ أن سعد بن عبادة قال
  ".نعم"إن وجدت مع امرأيت رجال، أأمهله حىت أيت بأربعة شهداء ؟ قال !  يا رسول اهللا 

حدثين سهيل  . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل       . ثنا أبو بكر بن أيب شيبة     حد) 1498 (- 16
  :قال. عن أبيه، عن أيب هريرة

لو وجدت مع أهلي رجال، مل أمسه حىت آيت بأربعة شـهداء ؟ قـال               ! يا رسول اهللا    :  قال سعد بن عبادة   
إن كنت ألعاجله بالـسيف قبـل       ! كال، والذي بعثك باحلق     : قال" نعم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

واهللا أغري  . وأنا أغري منه  . إنه لغيور . امسعوا إىل ما يقول سيدكم    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ذلك
  ".مين
واللفظ أليب (حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري، وأبو كامل فضيل بن حسن اجلحدري ) 1499 (- 17
  : قاال) كامل

قال سعد بـن  : قال. ، عن املغرية بن شعبة)كاتب املغرية( عبدامللك بن عمري، عن وراد   حدثنا أبو عوانة عن   
فبلغ ذلك رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف غري مصفح عنه         : عبادة
هللا حـرم   من أجـل غـرية ا     . واهللا أغري مين  . ألنا أغري منه  ! أتعجبون من غري سعد ؟ فواهللا       "فقال  . وسلم
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من أجل  . وال  شخص أحب إليه العذر من اهللا       . وال  شخص أغري من اهللا     . الفواحش ما ظهر منها وما بطن     
من أجل ذلك وعـد اهللا      . وال  شخص أحب إليه املدحة من اهللا       . ذلك بعث اهللا املرسلني مبشرين ومنذرين     

  ".اجلنة
ن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، ذا       حدثنا حسني بن علي ع    . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1499 (

  .ومل يقل عنه. غري مصفح: وقال. اإلسناد، مثله
واللفـظ  (وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب               ) 1500 (- 18
  :قالوا) لقتيبة

 رجل من بين فـزارة      جاء: قال.  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة            
هل لك  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . إن امرأيت ولدت غالما أسود    : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      

" قال  . إن فيها لورقا  : قال" هل فيها من أورق ؟    "قال  . محر: قال" فما ألواا ؟  "قال  . نعم: قال" من إبل ؟  
  ".وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" قال.  عرقعسى أن يكون نزعه: قال" فأىن أتاها ذلك ؟

حدثنا وقال  : قال ابن رافع  (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1500 (- 19
. أخربنا ابن أيب ذئب   . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . أخربنا معمر ). أخربنا عبدالرزاق : اآلخران

  : فقال: غري أن يف حديث معمر. حنو حديث ابن عيينة. دمجيعا عن الزهري، ذا اإلسنا
ومل يرخص  . وزاد يف آخر احلديث   . وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه    . ولدت امرأيت غالما أسود   !  يا رسول اهللا    

  .له يف اإلنتقاء منه
 أخربين. أخربنا ابن وهب  : قاال). واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1500 (- 20

يونس عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة ؛ أن أعرابيا أتى رسول اهللا صـلى اهللا                     
  :عليه وسلم فقال
هل لك من   "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . وإين أنكرته . إن امرأيت ولدت غالما أسود    !  يا رسول اهللا    

قال رسول اهللا صـلى     . نعم: قال" فهل فيها من أورق ؟     "قال. ما ألواا ؟ قال محر    "قال  . نعم: قال" إبل ؟ 
فقال له النيب صـلى اهللا عليـه       . يكون نزعه عرق له   ! لعله، يا رسول اهللا     : قال" فأىن هو ؟  "اهللا عليه وسلم    

  ".وهذا لعله يكون نزعه عرق له"وسلم 
  : ؛ أنه قالعن ابن شهاب. حدثنا الليث عن عقيل. حدثنا حجني. وحدثين حممد بن رافع) 1500(

  . بلغنا أن أبا هريرة كان حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو حديثهم
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         كتاب العتق كتاب العتق كتاب العتق كتاب العتق----    20
قـال رسـول اهللا    : حدثك نافع عن ابن عمر قال     : قلت ملالك : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1501 (- 1

  :صلى اهللا عليه وسلم
ن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم،         من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مث           "

  ".وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق
ح وحدثنا شـيبان بـن      . مجيعا عن الليث بن سعد    . وحدثناه قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح      ) 1501 (

ح . ا أيـوب  نحـدث . حدثنا محـاد  : قاال. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     . حدثنا جرير بن حازم   . فروخ
مسعت حيىي  : قال. حدثنا عبدالوهاب . ح وحدثنا حممد ابن املثىن    . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  

ح . أخربين إمساعيل بن أميـة    . أخربنا عبدالرزاق عن ابن جريج    . ح وحدثين إسحاق بن منصور    . بن سعيد 
حدثنا ابن أيب   . ح وحدثنا حممد بن رافع    . مةأخربين أسا . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    

  .مبعىن حديث مالك عن نافع. كل هؤالء عن نافع عن ابن عمر. فديك عن ابن أيب ذئب
حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1502 (- 2

لنضر ابن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال،                 شعبة عن قتادة، عن ا    
  ".يضمن"يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها قال 

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن النضر            . وحدثين عمرو الناقد  ) 1503 (- 3
  :، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمبن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة

فإن مل يكن له مال، استسعى العبـد غـري          . من أعتق شقصا له يف عبد، فخالصه يف ماله إن كان له مال             "
  ".مشقوق عليه

باب ذكر سعاية باب ذكر سعاية باب ذكر سعاية باب ذكر سعاية ) ) ) ) 1 ( ( ( (
        العبدالعبدالعبدالعبد
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عن سعيد بن أيب عروبة، ـذا       ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . وحدثناه علي بن خشرم   ) 1503 (- 4
غـري  . مث يستسعى يف نصيب الذي مل يعتـق       . وم عليه العبد قيمة عدل    إن مل يكن له مال ق     "وزاد  . اإلسناد

  ".مشقوق عليه
مسعت قتادة حيـدث ـذا      : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 1503(

  .قوم عليه قيمة عدل: وذكر يف احلديث. مبعىن حديث ابن أيب عروبة. اإلسناد
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛: قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1504 (- 5

فذكرت ذلك لرسـول اهللا     . نبيعكها على أن وال ءها لنا     : فقال أهلها .  أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها     
  " .فإمنا الوالء ملن أعتق. ال مينعك ذلك"صلى اهللا عليه وسلم فقال 

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة ؛ أن عائشة أخربتـه ؛ أن              .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    )1504 (- 6
  : فقالت هلا عائشة. ومل تكن قضت من كتابتها شيئا. بريرة جاءت عائشة تستعينها يف كتابتها

فذكرت ذلك بريـرة    . فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون وال ؤك يل، فعلت          .  ارجعي إىل أهلك  
فذكرت ذلك لرسـول اهللا     . ويكون لنا وال ؤك   . إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل     : وقالوا. فأبوا. ألهلها

مث قام  " فإمنا الوالء ملن أعتق   . ابتاعي فأعتقي "فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . صلى اهللا عليه وسلم   
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 كتاب اهللا ؟ من أشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا، فليس له، وإن              ما بال أناس يشترطون شروطا ليست يف      "
  ".شرط اهللا أحق وأوثق. شرط مائة مرة

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري،         . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 1504 (- 7
  :عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أا قالت

مبعىن حـديث   . يف كل عام أوقية   . إين كاتبت أهلي على تسع أواق     ! يا عائشة   : فقلت.  جاءت بريرة إيل  
مث قام رسول اهللا صـلى اهللا       : وقال يف احلديث  ". ابتاعي واعتقي . ال مينعك ذلك منها   "فقال  : وزاد. الليث

  ".أما بعد"مث قال . عليه وسلم يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه

        عتقعتقعتقعتقباب إمنا الوالء ملن أباب إمنا الوالء ملن أباب إمنا الوالء ملن أباب إمنا الوالء ملن أ) ) ) ) 2 ( ( ( (
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. حدثنا هشام بن عـروة    . حدثنا أبو أسامة  . ن العالء اهلمداين  وحدثنا أبو كريب حممد ب    ) 1504 (- 8
  :دخلت علي بريرة فقالت: قالت. أخربين أيب عن عائشة

إن شاء أهلـك أن     : فأعينيين فقلت هلا  . يف كل سنة أوقية   .  إن أهلي كاتبوين على تسع أوق يف تسع سنني        
فأبوا إال أن يكون الوالء     . ذلك ألهلها فذكرت  . أعدها هلم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الوالء يل، فعلت        

فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قالت. الها اهللا إذا  : فقالت. فانتهرا: قالت. فأتتين فذكرت ذلك  . هلم
. ففعلـت " فإن الوالء ملـن أعتـق     . واشترطي هلم الوالء  . اشتريها وأعتقيها "فقال  . فسألين فأخربته . وسلم
. أما بعد "مث قال   . فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله      . اهللا عليه وسلم عشية   مث خطب رسول اهللا صلى      : فقالت

فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ؟ ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا عز وجل فهـو                 
أعتـق  : ما بال رجال منكم يقول أحدهم     . وشرط اهللا أوثق  . كتاب اهللا احلق  . وإن كان مائة شرط   . باطل
  ".إمنا الوالء ملن أعتق. ا والوالء يلفالن
. ح وحدثنا أبو كريـب    . حدثنا ابن منري  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1504 (- 9

. كلهم عن هشام بن عروة    . مجيعا عن جرير  . ح وحدثنا زهري ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم       . حدثنا وكيع 
  : قال: ن يف حديث جريرغري أ. ذا اإلسناد، حنو حديث أيب أسامة

. ولو كان حرا مل خيريهـا     . فاختارت نفسها . فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      .  وكان زوجها عبدا  
  ".أما بعد: "وليس يف حديثهم

حدثنا . حدثنا أبو معاوية  : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وحممد بن العالء        ) 1504 (- 10
  :قالت. ن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشةهشام بن عروة عن عبدالرمح
فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه      . أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا وال ءها      :  كان يف بريرة ثالث قضيات    

فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . وعتقت: قالت". فإن الوالء ملن أعتق   . اشتريها واعتقيها "فقال  . وسلم
فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا علي      . وكان الناس يتصدقون عليها ودي لنا     : تقال. فاختارت نفسها . وسلم

  ".فكلوه. وهو لكم هدية. هو عليها صدقة"وسلم فقال 
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عـن مسـاك، عـن            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1504 (- 11

. واشترطوا الـوالء  .  أناس من األنصار   عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ أا اشترت بريرة من           
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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. وأهدت لعائشة حلما  . وكان زوجها عبدا  . وخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      " الوالء ملن ويل النعمة   " 
. ريرةتصدق به على ب   : قالت عائشة " لو صنعتم لنا من هذه اللحم ؟      "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".هو هلا صدقة ولنا هدية"فقال 
مسعت عبدالرمحن بن   : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1504 (- 12

  :قال. القاسم
فذكرت ذلـك   . فاشترطوا وال ءها  .  مسعت القاسم حيدث عن عائشة ؛ أا أرادت أن تشتري بريرة للعتق           

  الللنيب صلى اهللا عليه وسلم  فق
فقالوا للنيب صـلى  . وأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلم     " . فإن الوالء ملن أعتق   . اشتريها وأعتقيها "

فقـال  . وخـريت " . وهو لنـا هديـة    . هو هلا صدقة    "فقال  . هذا تصدق به على بريرة    : اهللا عليه وسلم  
  .أدريال : مث سألته عن زوجها ؟ فقال: قال شعبة. وكان زوجها حرا: عبدالرمحن

  .ذا اإلسناد، حنوه: حدثنا شعبة. حدثنا أبو داود. وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي) 1504(
حدثنا مغرية بن   : قال ابن املثىن  . مجيعا عن أيب هشام   . وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1504 (- 13

. عن عروة، عـن عائـشة     حدثنا عبيداهللا عن يزيد بن رومان،       . سلمة املخزومي وأبو هشام  حدثنا وهيب      
  .كان زوج بريرة عبدا: قالت
أخربين مالك بن أنس عـن ربيعـة بـن أيب           . حدثنا ابن وهيب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1504 (- 14

  : عبدالرمحن، عن القاسم بن حممد، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أا قالت
وأهدي هلا حلم فدخل علي رسول اهللا صـلى         . خريت على زوجها حني عتقت    :  كان يف بريرة ثالث سنن    

أمل أر برمة على النـار      "فقال  . فأيت خببز وأدم من أدم البيت     . فدعا بطعام . اهللا عليه وسلم والربمة على النار     
هو "فقال. فكرهنا أن نطعمك منه   . ذلك حلم تصدق به على بريرة     ! بلى، يا رسول اهللا     : فقالوا" فيها حلم ؟  

  ".إمنا الوالء ملن أعتق" وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها".  منها هديةعليها صدقة وهو لنا
حدثين سهيل  . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1505 (- 15

  : قال. بن أيب صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة
فذكرت ذلك للنيب صـلى اهللا      . كون هلم الوالء  فأىب أهال إال أن ي    .  أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها     

  ".فإمنا الوالء ملن أعتق. ال مينعك ذلك"فقال . عليه وسلم
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أخربنا سليمان بن بالل عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر           . حدثنا حيىي بن حيىي التيمي    ) 1506 (- 16
  :قال مسلم.  ى عن بيع الوالء وعن هبته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . الناس كلهم عيال، على عبداهللا بن دينار، يف هذا احلديث
ح وحدثنا حيىي بن أيوب     . حدثنا ابن عيينة  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1506(

. حدثنا سفيان بن سعيد   . نا أيب حدث. ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا امساعيل بن جعفر   : قالوا. وقتيبة وابن حجر  
. حدثنا عبـدالوهاب  : قال. ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا ابن املثىن   

كل هـؤالء   ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . حدثنا عبيداهللا 
غري أن الثقفي ليس يف حديثه عن       .  النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله      عن ابن عمر، عن   . عن عبداهللا بن دينار   

  .اهلبة: عبيداهللا، إال البيع، ومل يذكر
أخربين أبو الزبري ؛ أنـه      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1507 (- 17

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
أنه ال حيل ملسلم أن يتواىل موىل رجـل         " مث كتب   .  كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم على كل بطن عقوله         

  .مث أخربت؛ أنه لعن يف صحيفته من فعل ذلك" مسلم بغرير إذنه
عن سهيل، عن أبيه    ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1508 (- 18

   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، عن أيب هريرة،
  ".ال يقبل منه عدل وال  صرف.  من توىل قوما بغري إذن مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة" 

حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة، عن سليمان، عن       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1508 (- 19
  قال. يه وسلمأيب صاحل، عن أيب هريرة  عن النيب صلى اهللا عل

ال يقبل منه، يوم القيامة، عدل وال        . من توىل قوما بغري إذن مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني           " 
  ".صرف

باب النهي عن بيع الوالء باب النهي عن بيع الوالء باب النهي عن بيع الوالء باب النهي عن بيع الوالء ) ) ) ) 3 ( ( ( (
        وهبةوهبةوهبةوهبة

        باب حترمي تويل العتيق غري مواليهباب حترمي تويل العتيق غري مواليهباب حترمي تويل العتيق غري مواليهباب حترمي تويل العتيق غري مواليه) ) ) ) 4 ( ( ( (
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. حدثنا شيبان عن األعمش، ذا اإلسناد     . حدثنا عبيداهللا بن موسى   . وحدثنيه إبراهيم بن دينار   ) 1508(
  غري أنه قال

  ".ري إذمومن واىل غري مواليه بغ"
. حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيـه       . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو كريب  ) 1370 (- 20
  :قال

: قـال . (من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إىل كتاب اهللا وهـذه الـصحيفة            :  خطبنا علي بن أيب طالب فقال     
وفيها قال النيب صلى    . ن اجلراحات وأشياء م . فيها أسنان اإلبل  . فقد كذب ) وصحيفة معلقة يف قراب سيفه    

فعليـه لعنـة اهللا     . فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا      . املدينة حرم ما بني عري إىل ثور      " اهللا عليه وسلم    
. وذمة املسلمني واحـدة يـسعى     . ال يقبل اهللا منه، يوم القيامة، صرفا وال  عدال         . واملالئكة والناس أمجعني  

ال يقبل اهللا . ه، أو انتمى إىل غري مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ومن ادعى إىل غري أبي    . أدناهم

  ".منه، يوم القيامة، صرفا وال  عدال
وهو ابن أيب   (حدثنا حيىي بن سعيد عن عبداهللا بن سعيد         . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 1509 (- 21
كيم عن سعيد بن مرجانة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم               حدثين إمساعيل بن أيب ح    ). هند
  قال
  ".من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق اهللا، بكل إرب منها، إربا منه من النار "

حدثنا الوليد بن مسلم عن حممد بن مطرف أيب غسان املدين،           . وحدثنا داود بن رشيد   ) 1509 (- 22
عن سعيد بن مرجانة، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه             عن زيد بن أسلم، عن علي ابن حسني،         

  وسلم قال
  ".حىت فرجه بفرجه. من أعتق رقبة، أعتق اهللا بكل عضو منها، ععضوا من أضائه من النار "

حدثنا ليث عن ابن اهلاد، عن عمر بن علي بن حسني، عـن             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1509 (- 23
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال.  هريرةسعيد بن مرجانة، عن أيب

باب فضل باب فضل باب فضل باب فضل ) ) ) ) 5 ( ( ( (
        العتقالعتقالعتقالعتق
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  ".حىت يعتق فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق اهللا بكل عضو منه، عضوا من النار "
وهـو ابـن حممـد      (حدثنا عاصم   . حدثنا بشر بن املفضل   . وحدثين محيد بن مسعدة   ) 1509 (- 24

مسعـت أبـا    : قال) صاحب علي بن حسني   (يد بن مرجانة    حدثين سع ). يعين أخاه (حدثنا واقد   ). العمري
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة يقول

فانطلقت حني  : قال" أميا امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذ اهللا، بكل عضو منه، عضوا منه من النار               "
طاه به ابن جعفر عشرة آالف      فأعتق عبدا له قد أع    . فذكرته لعلي بن احلسني   . مسعت احلديث من أيب هريرة    

  .درهم، أو ألف دينار
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيـه،       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1510 (- 25

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن أيب هريرة
  ".ولد والده" ويف رواية ابن أيب شيبة". فيعتقهال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا فيشتريه  "
. ح وحدثين عمرو الناقـد    . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو كريب  ) 1510 (

  ".ولد والده"وقالوا . كلهم عن سفيان، عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أبو أمحد الزبريي
  

         كتاب البيوع كتاب البيوع كتاب البيوع كتاب البيوع----    21
�� ��� �� ��� ا������ ��ل) 1511 (- 1��: �"أت &/� .��- &� ,�� �� ��� �� �+�ن، &� ا(&"ج، &� أ�� ه"#"ة: �

.أن ر9=ل ا; >/� ا; &/�: و8/9 �7 &� ا45.62 وا2���1ة  

لزناد، عن األعرج عن    حدثنا وكيع عن سفيان، عن أيب ا      :  وحدثنا أيب كريب وابن عمر قاال      -) 1511(
  .أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله

        باب فضل عتق الوالدباب فضل عتق الوالدباب فضل عتق الوالدباب فضل عتق الوالد) ) ) ) 6 ( ( ( (

        ع املالمسة واملنابذةع املالمسة واملنابذةع املالمسة واملنابذةع املالمسة واملنابذة باب إبطال بي باب إبطال بي باب إبطال بي باب إبطال بي----    1
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ح وحدثنا حممد بن عبـداهللا      . حدثنا ابن منري وأيب أسامة    . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1511 (- م   2
كلهم عن عبيداهللا بن عمر، عن حبيـب  . حدثنا عبدالوهاب. ح وحدثنا حممد بن املثىن. حدثنا أيب . ابن منري 

  .ن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهب
عن سهيل بن أيب صـاحل،  ) يعين ابن عبدالرمحن(حدثنا يعقوب . وحدثنا قتيبة بن سعيد ) 1511 (- م   3

  .عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
أخربين عمرو بن دينار عن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1511 (- 2

أما املالمسة فأن   . املالمسة واملنابذة : ى عن بيعتني  : عطاء بن ميناء؛ أنه مسعه حيدث عن أيب هريرة، أنه قال          
ينظر واملنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه اىل اآلخر، ومل           . يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغري تأمل       

  .واحد منهما اىل ثوب صاحبه
أخـربين  . أخربنا ابن وهـب   : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أيب الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1512 (- 3

  :أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص؛ أن أبا سعيد اخلدري قال. يونس عن ابن شهاب
واملالمسة ملس  . املالمسة واملنابذة يف البيع   ى عن   :  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني ولبستني         

واملنابذة أن ينبذ الرجل اىل الرجـل بثوبـه         . وال  يقلبه إال بذلك    . الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل أو بالنهار      
  .ويكون ذلك بيعهما بغري نظر وال  تراض. وينبذ اآلخر إليه ثوبه

حدثنا أيب عن صـاحل، عـن ابـن         . ن سعد حدثنا يعقوب بن إبراهيم ب    . وحدثنيه عمرو الناقد  ) 1512(

  .شهاب، ذا اإلسناد
حدثنا عبداهللا بن إدريس وحيىي بن سعيد وأيب أسامة عـن           . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1513 (- 4

حدثين أيب الزناد عـن     . بيداهللاحدثنا حيىي بن سعيد عن ع     ). واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . عبيداهللا
  :قال. األعرج، عن أيب هريرة

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر

         باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر----    2
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حدثنا . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. أخربنا الليث: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1514 (- 5
  ن عبداهللا،ليث عن نافع، ع

  . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن بيع حبل احلبلة
) وهو القطـان (حدثنا حيىي  : قاال). واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن        ) 1514 (- 5

  :قال. أخربين نافع عن ابن عمر. عن عبيداهللا
. وحبل احلبلة أن تنتج الناقة مث حتمل اليت نتجـت         . ة كان أهل اجلاهلية يتبايعون حلم اجلزور اىل حبل احلبل        

  .فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك
  قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1412 (- 7

  ).ال يبع بعضكم على بيع بعض(هللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول ا
. حدثنا حيىي عـن عبيـداهللا     : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن        ) 1412 (- 8

  أخربين نافع عن ابن عمر،
ال أن يأذن   ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال  خيطب على خطبة أخيه، إ            ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).له
) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 1515 (- 9

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
  ).ال يسم املسلم على سوم أخيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا شعبة عن العالء وسهيل     . ين عبدالصمد حدث. وحدثنيه أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 1515 (- 10
. حدثنا عبدالـصمد  . ح وحدثناه حممد بن املثين    . عن أبيهما، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

ح وحدثنا عبيداهللا   . حدثنا شعبة عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
  ، عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛)وهو ابن ثابت( شعبة عن عدي حدثنا. حدثنا أيب. بن معاذ

         باب حترمي بيع حبل احلبلة باب حترمي بيع حبل احلبلة باب حترمي بيع حبل احلبلة باب حترمي بيع حبل احلبلة----    3

        ....وحترمي النجش وحترمي التصريةوحترمي النجش وحترمي التصريةوحترمي النجش وحترمي التصريةوحترمي النجش وحترمي التصرية. . . .  باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه----    4
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ويف رواية الدورقي؛ على سـيمة      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يستام الرجل على سوم أخيه             
  .أخيه
  قرأت على مالك بن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب هريرة؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1515 (- 11

وال  . وال  يبع بعضكم على بيـع بعـض        . ال يتلقى الركبان لبيع   (هللا صلى اهللا عليه وسلم قال        أن رسول ا  
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين، بعـد أن  . وال  تصروا اإلبل والغنم  . وال  يبع حاضر لباد    . تناجشوا

  ).وإن سخطها ردها وصاعا من متر. فأن رضيها أمسكها. حيلبها
) وهو ابن ثابـت   (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب .  عبيداهللا بن معاذ العنربي    حدثنا) 1515 (- 12

  عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛
وأن تسأل املرأة طـالق     . وأن يبيع حاضر لباد   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن التلقي للركبان          

  .وأن يستام الرجل على سوم أخيه. والتصرية. وعن النجش. أختها
. حدثنا وهب ابن جرير   . ح وحدثناه حممد ابن املثىن    . حدثنا غندر .  وحدثنيه أيب بكر بن نافع     -) 1515(

يف حديث غندر بن    . حدثنا شعبة ذا اإلسناد   : قالوا مجيعا . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد    
  .ل حديث معاذ عن شعبةمبث. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى: ويف حديث عبدالصمد. ى: وهب
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1516 (- 13

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن النجش
 حدثنا حيـىي  . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا ابن أيب زائدة   . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1517 (- 14

  كلهم عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري). يعين ابن سعيد(
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم ى أن تتلقى السلع حىت تبلغ األسواق

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التلقي: وهذا لفظ ابن منري وقال اآلخران
مجيعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن         . امت وإسحاق بن منصور    وحدثين حممد بن ح    -) 1517(

  .ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث ابن منري عن عبيداهللا

         باب حترمي تلقي اجللب باب حترمي تلقي اجللب باب حترمي تلقي اجللب باب حترمي تلقي اجللب----    5
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حدثنا عبداهللا بن مبارك عن التميمي، عن أيب عثمـان،          . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1518 (- 15
  عن عبداهللا،

  .أنه ى عن تلقي البيوع: سلم عن النيب صلى اهللا عليه و
  :أخربنا هشيم عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1519 (- 16

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتلقى اجللب
أخربين هشام القردوسي   . حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج      . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1519 (- 17

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال.  سريينعن ابن
فمن تلقاه فاشترى منه، فأذا أتى سيده الـسوق،         . ال تلقوا اجللب  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).فهو باخليار
فيان عـن   حدثنا س : قالوا. حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 1520 (- 18

  الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،
  ).ال يبع حاضر لباد(قال .  يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى أن يبيع حاضر لباد: وقال زهري
مر عـن   أخربنا مع . حدثنا عبدالرزاق : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1521 (- 19

  :قال. ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس
  .ال يكن له مسسارا: وأن يبع حاضر لباد؟ قال.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تتلقى الركبان

ح وحـدثنا   . أخربنا أيب خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1522 (- 20
  :قال. نا أيب الزبري عن جابرحدث. حدثنا زهري. أمحد بن يونس

  ).دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض. ال يبع حاضر لباد( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).يرزق(غري أن يف رواية حيىي 

حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيب الزبري، عـن         : قاال.  حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد        -) 1522(
  .مبثله. لى اهللا عليه وسلمجابر عن النيب ص

         باب حترمي بيع احلاضر للبادي باب حترمي بيع احلاضر للبادي باب حترمي بيع احلاضر للبادي باب حترمي بيع احلاضر للبادي----    6
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أخربنا هشيم عن يونس، عن ابن سريين، عن أنس ابن مالـك،            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1523 (- 21
  :قال

  .وإن كان أخاه أو أباه.  ينا أن يبيع حاضر لباد
عن حممد، عن أنس، ح وحدثنا      . حدثنا ابن عدي عن ابن عون     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1523 (- 22
  :قال أنس بن مالك: قال. حدثنا ابن عون عن حممد. حدثنا معاذ. ثىنابن امل

  . ينا عن أن يبيع حاضر لباد
حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أيب          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قنعب     ) 1524 (- 23

  :هريرة قال
فأن رضـى حالـا     . فليحلبها. ى شاة مصراة فلينقلب ا    من اشتر ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وإال ردها ومعها صاع من متر. أمسكها
عن سـهيل، عـن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1524 (- 24

  أبيه، عن أيب هريرة؛
إن شاء أمسكها   . ا باخليار ثالثة أيام   من ابتاع شاة مصراة فهو فيه     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ورد معها صاعا من متر. وإن شاء ردها
حدثنا قرة  ). يعين املقدي (حدثنا أيب عامر    . حدثنا حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب رواد        ) 1524 (- 25

  عن أيب هريرة،. عن حممد
فإن ردها رد معها صاعا     . ثة أيام من اشترى شاة مصراة فهو باخليار ثال      ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).من طعام، ال مسراء
  :حدثنا سفيان عن ايوب، عن حممد، عن أيب هريرة، قال. حدثنا ابن أيب عمر) 1524 (- 26

إن شاء أمسكها، وإن شاء     . من اشترى شاة مصراة فهو خبري النظرين      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وصاعا من متر، ال مسراء. ردها

        .... باب حكم بيع املصراة باب حكم بيع املصراة باب حكم بيع املصراة باب حكم بيع املصراة----    7
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مـن  (غري أنه قـال     . حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، ذا اإلسناد     . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1524 (- 27
  ).اشترى من الغنم فهو باخليار

هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1524 (- 28
  :وقال. ذكر أحاديث منهاف. حدثنا أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو خبري النظرين            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).بعد أن حيلبها، إما هي، وإال فلريدها وصاعا من متر
: قاال.  ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة       .حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1525 (- 29

  حدثنا محاد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .وأحسب كل شيء مثله: قال ابن عباس
ح وحدثنا أيب بكر بن أيب شـيبة        . نا سفيان حدث: قاال.  حدثنا ابن أيب عمر وأمحد بن عبدة       -) 1525(

  .حنوه. كالمها عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد). وهو الثوري(حدثنا وكيع عن سفيان : قاال. وأيب كريب
وقال . حدثنا: قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1525 (- 30

  :نا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قالأخرب). أخربنا عبدالرزاق: اآلخران
  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وأحسب كل شيء مبرتلة الطعام: قال ابن عباس
. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1525 (- 31

  :عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال) حدثنا وكيع: رانوقال اآلخ
  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يكتاله( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أال تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟: مل؟ فقال: فقلت البن عباس
  .مرجأ: ومل يقل أيب كريب

        .... باب بطالن بيع املبيع قبل القبض باب بطالن بيع املبيع قبل القبض باب بطالن بيع املبيع قبل القبض باب بطالن بيع املبيع قبل القبض----    8
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قـرأت  : قال. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا مالك . بن مسلمة القعنيب  حدثنا عبداهللا   ) 1526 (- 32
  على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

  ).من ابتاع طعاما فال يبتعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  :قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1527 (- 33

فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من املكان الـذي         . مان الرسول صلى اهللا عليه وسلم نبتاع الطعام        كنا يف ز  
  .قبل أن نبيعه. ابتعناه فيه اىل مكان سواه

ح وحدثنا حممد بـن     . حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا     . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1526 (- 34
  حدثنا عبيداهللا بن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا أيب). واللفظ له(عبداهللا بن منري 

  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  : قال-) 1527(

فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نبيعه، حىت ننقلـه مـن              .  وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا     
  .مكانه
حدثين عمر بن حممد عن نافع، عـن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ن حيىي حدثين حرملة ب  ) 1526 (- 35

  عبداهللا بن عمر؛
  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه ويقبضه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

: وقال علـي  . أخربنا إمساعيل بن جعفر   : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعلي بن حجر        ) 1526 (- 36
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) اعيلحدثنا إمس

  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبداألعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سامل، عن         . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1527 (- 37

  ابن عمر؛
 عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه يف مكانـه             أم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى اهللا       

  .حىت حيولوه
أخربين سامل  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . حدثنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1527 (- 38

  :بن عبداهللا؛ أن أباه قال
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، يضربون يف أن يبيعوه يف       قد رأيت الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا              
  .وذلك حىت يؤوه إىل رحاهلم. مكام

  .وحدثين عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله اىل أهله: قال ابن شهاب
حدثنا زيد بن حبـاب عـن       : قالوا. حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وابن منري وأيب كريب         ) 1528 (- 39

  :مان، عن بكري بن عبداهللا ابن األشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرةالضحاك بن عث
  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يكتاله( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .من ابتاع: ويف رواية أيب بكر
ابـن  حدثنا الضحاك   . أخربنا عبداهللا بن احلارث املخزومي    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1528 (- 40

  عثمان عن بكري بن عبداهللا بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة؛
وقد ـى   . أحللت بيع الصكاك  : فقال أيب هريرة  . ما فعلت : فقال مروان . أحللت بيع الربا  :  أنه قال ملروان  

  .يعهافنهى عن ب. فخطب مروان الناس: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت يستوىف
  .فنظرت اىل حرس يأخذوا من أيدي الناس: قال سليمان

حدثين أيب الزبري؛ أنه مسـع  . حدثنا ابن جريج. أخربنا روح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1529 (- 41
  :جابر بن عبداهللا يقول

  ).إذا ابتعت طعاما فال تبعه حىت تستوفيه( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أن : حدثين ابن جـريج   . أخربنا ابن وهب  . حدثين أيب الطاهر أمحد بن عمرو بن سرج       ) 1530 (- 42

  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: أبا الزبري أخربه قال
  . املسمى من التمر ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الصربة من التمر، ال يعلم مكيلتها، بالكيل

أخربين أيب الزبري؛ أنـه     . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1530(
يف آخر  . من التمر : غري أنه مل يذكر   . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله       : مسع جابر بن عبداهللا يقول    

  .احلديث

        ....رمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمررمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمررمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمررمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمر باب حت باب حت باب حت باب حت----    9
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  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1531 (- 43
إال بيع . البيعان، كل واحد منهما باخليار على صاحبه، ما مل يتفرقا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  

  ).اخليار
ح وحدثنا أيب بكر    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1531(

كلهم عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابـن        . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا حممد بن بشر   . بن أيب شيبة  
ح . حدثنا إمساعيل : قاال. ح وحدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر       . عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

مجيعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،        ). و ابن زيد  وه(حدثنا محاد   : قاال. وحدثنا أيب الربيع وأيب كامل    
قال؛ مسعـت   . حدثنا عبدالوهاب : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر      . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

كالمها عن نافع، عن ابن عمر،      . أخربنا الضحاك . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . حيىي بن سعيد  
  .حنو حديث مالك عن نافع.  عليه وسلمعن النيب صلى اهللا

أخربنا الليث عن نـافع،  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1531 (- 44
  عن ابن عمر،

إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار مـا مل يتفرقـا،            ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
وإن تفرقـا  . فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. حدمها اآلخروكانا مجيعا، أو خيري أ  

  ).بعد أن تبايعا ومل يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع
حدثنا سـفيان   : قال زهري . كالمها عن سفيان  . وحدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 1531 (- 45

  :فع؛ مسع عبداهللا بن عمر يقولأملى علي نا: قال. ابن عيينة عن ابن جريج
إذا تبايع املتبايعان بالبيع فكل واحد منهما باخليار من بيعـه مـا مل              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب. أو يكون بيعهما عن خيار. يتفرقا
  .د أن ال يقيله، قام فمشي هنيهة، مث رجع اليهفكان إذا بايع رجال فأرا: قال نافع: زاد ابن أيب عمر يف روايته

وقـال  . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن حجر           ) 1531 (- 46
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا إمساعيل بن جعفر: اآلخرون

  ).إال بيع اخليار.  يبع بينهما حىت يتفرقاكل بيعني ال( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        .... باب ثبوت خيار الس للمتبايعني باب ثبوت خيار الس للمتبايعني باب ثبوت خيار الس للمتبايعني باب ثبوت خيار الس للمتبايعني----    10
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. ح وحدثنا عمرو بـن علـي      . حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1532 (- 47
حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبداهللا بـن           : قاال. حدثنا حيىي بن سعيد وعبدالرمحن بن مهدي      

  ارث، عن حكيم بن حزام،احل
وإن . فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما      . البيعان باخليار ما مل يتفرقا    (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ).كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما
مسعت : قال. حدثنا مهام عن أيب التياح    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   .  حدثنا عمرو بن علي    -) 1532(

  .مبثله.  احلارث حيدث عن حكيم بن حزام، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعبداهللا بن

  .وعاش مائة وعشرين سنة. ولد حكيم بن حزام يف جوف الكعبة: قال مسلم بن احلجاج
ال وق. أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن ايوب قتيبة وابن حجر           ) 1533 (- 48

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا إمساعيل بن جعفر: اآلخرون
من (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  ذكر رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع           

  ).ال خالبة: بايعت فقل
  .ال خالبة: فكان إذا بايع يقول

حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املثىن. حدثنا سفيان. حدثنا وكيع.  شيبة حدثنا أيب بكر بن أيب  -) 1533(
فكان إذا  : وليس يف حديثهما  . كالمها عن عبداهللا بن دينار، ذا اإلسناد، مثله       . حدثنا شعبة . حممد بن جعفر  

  .ال خيابة: بايع يقول
  قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1534 (- 49

  .ى البائع واملبتاع.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحها

        .... باب الصدق يف البيع والبيان باب الصدق يف البيع والبيان باب الصدق يف البيع والبيان باب الصدق يف البيع والبيان----    11

        .... باب من خيدع يف البيع باب من خيدع يف البيع باب من خيدع يف البيع باب من خيدع يف البيع----    12

        .... باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع----    13
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حدثنا عبيداهللا بن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليـه             . حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 1534(
  .مبثله. وسلم
حدثنا إمساعيل عن ايوب، عن     : قاال. وحدثين علي بن حجر السعدي، وزهري بن حرب       ) 1535 (- 50

  نافع، عن ابن عمر؛
. وعن السنبل حىت يبيض ويأمن العاهـة      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع النخل حىت يزهو            

  .ى البائع واملشتري
  :ير عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قالحدثنا جر. حدثين زهري بن حرب) 1534 (- 51

  ).ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه وتذهب عنه اآلفة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .يبدو صالحه، محرته وصفرته: قال

 حدثنا عبدالوهاب عن حيىي، ذا اإلسناد، حىت      : قاال. وابن أيب عمر  .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 1534(
  .مل يذكر ما بعده. يبدو صالحه

أخربنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عـن         . حدثنا ابن أيب فديك   . حدثنا ابن رافع  ) 1534 (- م   2
  .مبثل حديث عبدالوهاب. النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين موسى بن عقبة بن نافع، عن       . حدثنا حفص بن ميسرة   . حدثنا سويد بن سعيد   ) 1534 (- م   3
  .مبثل حديث مالك وعبيداهللا.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمابن عمر،
. أخربنـا : قال حيىي بن حيـىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن أيب حجر    ) 1534 (- 52

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن أيب جعفر) (حدثنا إمساعيل: وقال اآلخرون
  ).ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه(هللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى ا

حدثنا حممد بن  . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا عبدالرمحن عن سفيان   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1534(
ما : فقيل البن عمر  : وزاد يف حديث شعبة   . كالمها عن عبداهللا بن دينار، ذا اإلسناد      . حدثنا شعبة . جعفر

  .تهتذهب عاه: صالحه؟ قال
ح وحدثنا أمحد بـن     . عن جابر . أخربنا أبو خيثمة عن ابن الزبري     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1536 (- 53
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. يونس
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يطيب) أو انا( ى 
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واللفـظ  (ح وحدثين حممد بن حامت      . ا أبو عاصم  حدثن. حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1536 (- 54
  :حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه مسع جابر ابن عبداهللا يقول. حدثنا زكريا بن إسحاق: قاال. حدثنا روح). له

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه
حدثنا شعبة عن عمـرو  .  حممد بن جعفر   حدثنا: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1537 (- 55

  :سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: قال. بن مرة، عن أيب البحتري
مـا  : قال فقلت . وحىت يوزن .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يأكل منه أو يؤكل              

  .حىت حيزر: يوزن؟ فقال رجل عنده
حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أيب نعـم،           . العالءحدثين أبو كريب حممد بن      ) 1538 (- 56

  :قال. عن أيب هريرة
  ).ال تبتاعوا الثمار حىت يبدو صالحها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ح وحدثنا ابن منري وزهري بن      . أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1534 (- 57
  حدثنا الزهري عن سامل، عن ابن عمر؛. حدثنا سفيان: قاال) واللفظ هلما(حرب 

  .وعن بيع الثمر بالتمر.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه
  وحدثنا زيد بن ثابت؛:  قال ابن عمر-) 1539(

  .باعأن ت: زاد ابن منري يف روايته.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا
أخربين يونس عن   . أخربنا ابن وهب  : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة     ) 1538 (- 58

  :حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. ابن شهاب
  ).التمروال  تبتاعوا الثمر ب. ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وحدثين سامل بن عبداهللا بن عمر عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله، سواء: قال ابن شهاب
حدثنا الليث عن عقيـل، عـن ابـن         . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1539 (- 59

  ؛شهاب، عن سعيد بن املسيب

        .... باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا----    14
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واحملاقلة . واملزانبة أن يباع مثر النخل بالتمر     .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع املزابنة واحملاقلة           
  .واستكراء األرض بالقمح. أن يباع الزرع بالقمح

ال تبتاعوا الثمـر حـىت يبـدو        : وأخربين سامل بن عبداهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            : قال
  .وال  تبتاعوا الثمر بالتمر. حهصال

أخربين عبداهللا عن زيد بن ثابت، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك يف                  : وقال سامل 
  .ومل يرخص يف غري ذلك. بيع العرية بالرطب أو بالتمر

   ثابت؛قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1539 (- 60
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها من الثمر

أخربين نافع؛ أنه مسع . أخربنا سليمان عن بالل عن حيىي بن سعيد. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1539 (- 61
  :أن زيد ابن ثابت حدثه: عبداهللا بن عمر حيدث

  .يأكلوا رطبا.  يف العرية يأخذها أهل البيت خبرصها مترا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص
أخربين نافع،  : مسعت حيىي بن سعيد يقول    : قال. حدثنا عبدالوهاب .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 1539(

  .ذا اإلسناد، مثله
: غري أنـه قـال  . أخربنا هشيم عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد     . وحدثناه حيىي بن حيىي   ) 1539 (- 62

  .والعرية النخلة جتعل للقوم فيبيعوا خبرصها مثرا
حدثنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن نـافع، عـن           . وحدثنا حممح بن رمح بن املهاجر     ) 1539 (- 63

  حدثين زيد بن ثابت؛. عبداهللا بن عمر
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرية خبرصها مترا

  .تري الرجل مثر النخالت لطعام أهله رطبا، خبرصها متراالعرية أن يش: قال حيىي
حدثين نافع عن ابن عمر، عن زيـد بـن          . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1539 (- 64

  ثابت؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال

أن تؤخـذ   : وقال. ىي بن سعيد عن عبيداهللا، ذا اإلسناد      حدثنا حي . وحدثناه ابن املثىن  ) 1539 (- 65
  .خبرصها
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حـدثنا  . ح وحدثنيه علي بن حجر    . حدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل    ) 1539 (- 66
  كالمها عن أيوب، عن نافع، ذا اإلسناد؛. إمساعيل

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا خبرصها
وهو ابن  (، عن حيىي    )يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1540 (- 67
منهم سهل بن . ، عن بشري بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أهل دارهم )سعيد

  أيب حثمة؛
إال أنه رخص   ). ك الربا، تلك املزابنة   ذل(وقال  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر بالتمر           

  .يأكلوا رطبا. النخلة والنخلتني يأخذها أهل البيت خبرصها مترا. يف بيع العرية
أخربنا الليث عن حيىي ابن سعيد، عن       . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة ) 1540 (- 68

م قالوابشري بن يسار، عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ:  
  . رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيع العرية خبرصها مثرا

: قـال . مجيعا عن الثقفـي   . وحدثنا حممد بن املثىن وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر         ) 1540 (- 69
أخربين بشري بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مـن              : مسعت حيىي بن سعيد يقوب    

غـري أن   . فذكر مبثل حديث سليمان ابن بالل عن حيىي       . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى       أهل داره؛   
  .الربا: وقال ابن أيب عمر. الزبن) مكان الربا(إسحاق وابن املثىن جعال 

حدثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد، عن بشري بن           : قاال.  وحدثناه عمرو الناقد وابن منري     -) 1540(
  .حنو حديثهم. سهل بن أيب حثمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلميسار، عن 

حدثنا أبو أسامة عن الوليـد ابـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحسن احللواين       ) 1540 (- 70
  :حدثين بشري بن يسار موىل بين حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة حدثاه. كثري

  .فإنه قد أذن هلم. إال أصحاب العرايا. الثمر بالتمر. وسلم ى عن املزابنة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
). واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1541 (- 71
  عن أيب هريرة؛). موىل ابن أيب أمحد(حدثك داود بن احلصني عن أيب سفيان : قلت ملالك: قال

يشك (اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة                 أن رسول   
  .نعم: ؟ قال) مخسة أو دون مخسة: داود قال
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 1542 (- 72
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وبيع الكـرم بالزبيـب    . املزابنة بيع الثمر بالتمر كيال    و.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة         
  .كيال
حدثنا . حدثنا حممد بن بشر: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري  ) 1542 (- 73

  عبيداهللا عن نافع؛ أن عبداهللا أخربه؛
ل بالتمر كيال، وبيع العنـب بالزبيـب        واملزابنة بيع مثر النخ   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة        

  .كيال، وبيع الزرع باحلنطة كيال
  .حدثناه ابن أيب زائدة عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله.  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة-) 1542(

. حدثنا أبو أسـامة   : قالوا. حدثين حيىي بن معني وهارون بن عبداهللا وحسني بن عيسى         ) 1542 (- 74
  :هللا عن نافع، عن ابن عمر، قالحدثنا عبيدا

وبيع الزبيب بالعنـب    . واملزابنة بيع مثر النخل بالتمر كيال     .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة        
  .وعن كل مثر خبرصه. كيال
وهـو ابـن    (حدثنا إمساعيـل    : قاال. حدثين علي بن حجر السعدي وزهري بن حرب       ) 1542 (- 75

   نافع، عن ابن عمر؛عن أيوب، عن) إبراهيم
واملزابنة أن يباع ما يف رؤوس النخـل بتمـر، بكيـل    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة 

  .إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. مسمى
  .حدثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوه: قاال.  وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل-) 1542(

أخربنا الليث عن نافع،    . ح وحدثين حممد بن رمح    .  حدثنا ليث  .حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1542 (- 76
  :قال. عن عبداهللا

وإن كان  . أن يبيع مثر حائطه، إن كانت خنال، بتمر كيال        :  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة        
  .ى عن ذلك كله. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. كرما، أن يبيعه بزبيب كيال

  .أو كان زرعا. ية قتيبةويف روا
حدثنا ابن أيب   . ح وحدثناه ابن رافع   . حدثين يونس . أخربنا ابن وهاب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1542(

. حدثين موسى بن عقبـة    . حدثنا حفص بن ميسرة   . ح وحدثنيه سويد بن سعيد    . أخربين الضحاك . فديك
  .كلهم عن نافع، ذا اإلسناد، حنو حديثهم
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  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1543 (- 77
  ).إال أن يشترط املبتاع. من باع خنال قد أبرت، فثمرا للبائع( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

مجيعا عن  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثنا حممد بن املثىت   ) 1543 (- 78
حدثنا عبيداهللا بن نافع، عن ابن . حدثنا حممد بن بشر). واللفظ له(ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     . عبيداهللا
  عمر؛

إال أن . أميا خنل اشترى أصوهلا وقد أبرت، فإن مثرها للذي أبرهـا   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).يشترط الذي اشتراها

أخربنا الليث عن نافع، عن     . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1543 (- 79
  ابن عمر؛

إال أن يـشترط  . أميا امرئ أبر خنال، مث باع أصلها، فللذي أبر مثر النخل  ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).املبتاع

حـدثنا  . ح وحدثنيه زعري بـن حـرب      . ادحدثنا مح : قاال.  وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل     -) 1543(
  .كالمها عن أيوب، عن نافع، ذا اإلسناد، حنوه. إمساعيل
. ح وحدثنيه قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1543 (- 80

  :قال. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، عن عبداهللا بن عمر
إال أن . من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرـا للـذي باعهـا        ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          مسعت

  ).إال أن يشترط املبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. يشترط املبتاع
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي ( وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب              -) 1543(

  .عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله) حدثنا سفيان بن عيينة: اآلخران
حدثين سامل  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1543 (- م   2

  .مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ابن عبداهللا بن عمر؛ أن أباه قال

        ....خنال عليها مثرخنال عليها مثرخنال عليها مثرخنال عليها مثر باب من باع  باب من باع  باب من باع  باب من باع ----    15
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: قالوا مجيعـا  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب             ) 1536 (- 81
  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا

وال  . وعن بيع الثمر حىت يبدو صـالحه      .  عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة       ى رسول اهللا صلى اهللا    
  .إال العرايا. يباع إال بالدينار والدرهم

أخربنا ابن جريج عن عطاء وأيب الزبري؛ أما مسعا         . أخربنا أبو عاصم  .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1536(
  .فذكر مبثله.  عليه وسلمى رسول اهللا صلى اهللا: جابر بن عبداهللا يقول

. حدثنا ابن جـريج   . أخربنا خملد بن يزيد اجلزرى    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1536 (- 82
  أخربين عطاء عن جابر بن عبداهللا؛

وال  . وعن بيع الثمرة حـىت تطعـم      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املخابرة واحملاقلة واملزابنة           
  .إال العرايا. لدراهم والدنانريتباع إال با
أما املخابرة فاألرض البيضاء يدفعها الرجل اىل الرجل فينفق فيها، مث يأخذ من : فسر لنا جابر قال: قال عطاء 

يبيـع الـزرع    . واحملاقلة يف الزرع على حنو ذلك     . وزعم أن املزابنة بيع الرطب يف النخل بالتمر كيال        . الثمر
  .القائم باحلب كيال

قال ابـن   . كالمها عن زكريا  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أمحد بن أيب خلف         ) 1536( - 83
وهو جـالس  (حدثنا أبو الوليد املكي    . أخربنا عبيداهللا عن زيد بن أنيسة     . حدثنا زكريا بن عدي   : أيب خلف 

  عن جابر بن عبداهللا؛) عند عطاء بن أيب رباح
. وأن تشتري النخل حـىت تـشقه      . ن احملاقلة واملزابنة واملخابرة    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى ع        

واملزابنة أن  . واحملاقلة أن يباع احلقل بكيل من الطعام معلوم       ) واإلشقاء أن حيمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء        (
  .واملخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. يباع النخل بأوساق من التمر

مسعت جابر بن عبداهللا يذكر هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟             أ: قلت لعطاء بن أيب رباح    : قال زيد 
  .نعم: قال

، وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع ، وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع ، وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع ، وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع  باب النهي عن احملاقلة واملزابنة باب النهي عن احملاقلة واملزابنة باب النهي عن احملاقلة واملزابنة باب النهي عن احملاقلة واملزابنة----    16
        املعاومة وهو بيع السننياملعاومة وهو بيع السننياملعاومة وهو بيع السننياملعاومة وهو بيع السنني
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حدثنا سعيد بن ميناء عن     . حدثنا سليم بن حيان   . حدثنا ز . وحدثنا عبداهللا بن هاشم   ) 1536 (- 84
  :قال. جابر بن عبداهللا

  .بيع الثمرة حىت تشقحوعن .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحملاقلة واملخابرة
  .حتمار وتصفار ويؤكل منها: ما تشقح؟ قال: قال قلت لسعيد

حدثنا : قاال) واللفظ لعبيداهللا (حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن عبيد الغربي          ) 1536 (- 85
  :قال. حدثنا أيوب عن أيب الزبري وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبداهللا. محاد بن زيد

بيع السنني هـي    : قال أحدمها (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملعاومة واملخابرة             ى ر 
  .وعن الثنيا ورخص يف العرايا) املعاومة

عـن  ) وهو ابن عليـة   (حدثنا إمساعيل   : قاال.  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر         -) 1536(
بيع الـسنني هـي     : غري أنه ال يذكر   . النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله     أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر، عن        

  .املعاومة
. حدثنا رباح بن أيب معروف    . حدثنا عبيداهللا بن عبدايد   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1536 (- 86
  :قال. مسعت عطاء عن جابر بن عبداهللا: قال

  .وعن بيع الثمر حىت يطيب. بيعها السننيوعن .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كراء األرض
عن مطر الوراق، عن عطاء،     ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو كامل اجلحدري   ) 1536 (- 87

  عن جابر بن عبداهللا؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء األرض

لقبه عـارم، وهـو أبـو النعمـان         . (حممد بن الفضل  حدثنا  . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1536 (- 88
  :حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا، قال. حدثنا مهدي بن ميمون). السدوسي

  ).فإن مل يزرعها فليزرعها أخاه. من كانت له أرض فليزرعها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن األوزاعي، عن عطاء، عـن      ) يعين ابن زياد  (ل  حدثنا هق . حدثنا احلكم بن موسى   ) 1536 (- 89

  :قال. جابر بن عبداهللا

        .... باب كراء األرض باب كراء األرض باب كراء األرض باب كراء األرض----    17
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فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       .  كان لرجال فضول أرضني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
  .فأن أىب فليمسك أرضه. من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه: وسلم
أخربنا الشيباين  . حدثنا خالد . حدثنا معلى بن منصور الرازي    . متوحدثين حممد بن حا   ) 1536 (- 90

  :عن بكري بن األخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا قال
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ

  :حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن جابر، قال. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1536 (- 91
فإن مل يستطع أن يزرعها، وعجز عنها،   . من كانت له أرض فليزرعها    (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسو 

  ).وال  يؤاجرها إياه. فليمنحها أخاه املسلم
: سأل سليمان بن موسى عطـاء فقـال       : قال. حدثنا مهام . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1536 (- 92

  أحدثك جابر بن عبداهللا؛
  ).من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، وال  يكرها( وسلم قال  أن النيب صلى اهللا عليه

  .نعم: قال
  حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1536 (- 93

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املخابرة
حدثنا . دثنا سليم بن حيان   ح. حدثنا عبيداهللا بن عبدايد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1536 (- 94

  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال. سعيد بن ميناء
  ).وال  تبيعوها. من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .نعم: وال  تبيعوها؟ يعين الكراء؟ قال: ما قوله: فقلت لسعيد
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. نسحدثنا أمحد بن يو) 1536 (- 95

فقال رسول اهللا صلى    . فنصيب من القصرى ومن كذا    .  كنا خنابر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ).وإال فليدعها. من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه(اهللا عليه وسلم 

حـدثنا  : قال ابن عيـسى   .  مجيعا عن ابن وهب    .حدثين أبو الطاهر وأمحد بن عيسى     ) 1536 (- 96
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال. حدثين هشام بن سعد؛ أن أبا الزبري املكي حدثه. عبداهللا بن وهب
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فقام رسـول اهللا    . باملاذيانات.  كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نأخذ األرض بالثلث أو الربع             
فإن . فإن مل يزرعها فليمنحها أخاه    . من كانت له أرض فليزرعها    (احلني فقال   صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك       

  ).مل مينحها أخاه فليمسكها
حدثنا أبـو   . حدثنا أبو عوانة عن سليمان    . حدثنا حيىي بن محاد   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1536 (- 97

  :قال. سيان عن جابر
  ).ض فليهبها أو ليعرهامن كانت له أر( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا عمار بن رزيق عن األعمـش،       . حدثنا أبو اجلواب  . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1536 (- 98
  .فليزرعها أو ليزرعها رجال: غري أنه قال. ذا اإلسناد

؛ )وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1536 (- 99
  ثه؛ أن عبداهللا بن أيب سلمة حدثه عن النعمان بن أيب عياش، عن جابر بن عبداهللا؛أن بكريا حد

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء األرض
  :أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر، قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1536 (- 100

  .لبيضاء سنتني أو ثالثا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع األرض ا
. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بـن حـرب               ) 1536 (- 101

  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: قالوا
  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع السنني

  .ع الثمر سننيعن بي: ويف رواية ابن أيب شيبة
حدثنا معاوية عن حيىي بن أيب كثري،       . حدثنا أبو توبة  . حدثنا حسن بن علي احللواين    ) 1544 (- 102

  :قال. عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة
فـإن أىب فليمـسك     . من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).أرضه
حدثنا معاوية عن حيىي بـن أيب كـثري؛ أن   . حدثنا أبو توبة. وحدثنا احلسن احللواين  ) 1536 (- 103

  يزيد بن نعيم أخربه؛ أن جابر بن عبداهللا أخربه؛
املزابنـة الثمـر    : فقال جابر بن عبداهللا   .  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن املزابنة واحلقول           

  .واحلقول كراء األرض. بالتمر
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عن سهيل ابن أيب  ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1545 (- 104
  :قال. صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة
بن احلصني؛  أخربين مالك ابن أنس عن داود       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1546 (- 105

  :أن أبا سفيان موىل أيب أمحد أخربه؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول
واحملاقلـة  . واملزابنة اشتراء الثمر يف رؤوس النخل     .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحملاقلة         

  .كراء األرض
أخربنـا  : وقال حيىي . حدثنا: يعقال أبو الرب  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع العتكي        ) 1547 (- 106

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. عن عمرو) محاد بن زيد
  .فزعم رافع أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه.  كنا ال نرى باخلرب بأسا حىت كان عام أول

ح وحدثين علي بن حجر وإبراهيم ابن       . حدثنا سفيان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1547 (- 107
حدثنا . أخربنا وكيع . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . عن أيوب ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. اردين

  :وزاد يف حديث ابن عيينة. كلهم عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد، مثله. سفيان
  .فتركناه من أجله

: قال. ن جماهد حدثنا إمساعيل عن أيوب، عن أيب اخلليل، ع       . وحدثين علي بن حجر   ) 1547 (- 108
  .لقد منعنا رافع نفع أرضنا: قال ابن عمر

  أخربنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1547 (- 109
ويف إمارة أيب بكـر وعمـر       .  أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

خر خالفة معاوية؛ أن رافع بن خديج حيدث فيها بنهي عن حىت بلغه يف آ. وعثمان وصدرا من خالفة معاوية  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن : فسأله فقال. فدخل عليه وأنا معه  . النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  .فتركها ابن عمر بعد. كراء املزارع
  . وسلم ى عنهازعم رافع بن خديج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: وكان إذا سئل عنها، بعد، قال

. حدثنا إمساعيل . ح وحدثين علي بن حجر    . حدثنا محاد : قال.  وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     -) 1547(
فكان ال  . فتركها ابن عمر بعد ذلك    : قال: وزاد يف حديث ابن علية    . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد، مثله     

  .يكريها
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  :قال. ا عبيداهللا عن نافعحدثن. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 1547 (- 110
فأخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى         . حىت أتاه بالبالط  .  ذهبت مع ابن عمر إىل رافع بن خديج       

  .عن كراء املزارع
أخربنا عبيداهللا . حدثنا زكريا عن ابن عدي   : قاال.  وحدثين ابن أيب خلف وحجاج بن الشاعر       -) 1547(

فذكر هذا احلديث عن النيب صلى اهللا .  عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعاابن عمرو عن زيد، عن احلكم،
  .عليه وسلم
حدثنا ابن عون عن    ). يعين ابن حسن بن يسار    (حدثنا حسني   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1547 (- 111

: قال. يهفانطلق يب معه إل   : قال. فنبئ حديثا عن رافع بن خديج     : قال. نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر األرض      
  فذكر عن بعض عمومته،

  .فتركه ابن عمر فلم يأجره: قال.  ذكر فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن كراء األرض
: وقـال . حدثنا ابن عون، ـذا اإلسـناد      . حدثنا يزيد بن هارون   .  وحدثنيه حممد بن حامت    -) 1547(

  .فحدثه عن بعض عمومته، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين عقيل  . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 1547 (- 112

  أخربين سامل بن عبداهللا؛: بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال
. حىت بلغه أن رافع بن خديج األنصاري كان ينهى عن كراء األرض           .  أن عبداهللا بن عمر كان يكري أرضه      

ماذا حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كراء األرض؟ قال رافع  !  خديج يا ابن : فلقيه عبداهللا فقال  
حيدثان أهل الدار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) وكان قد شهد بدرا   (مسعت عمي   : بن خديج لعبداهللا  

ألرض لقد كنت أعلم، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، أن ا             : قال عبداهللا . ى عن كراء األرض   
فترك . مث خشى عبداهللا أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدث يف ذلك شيئا مل يكن علمه                 . تكرى

  .كراء األرض
وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثين علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم       ) 1548 (- 113

  : عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قالعن أيوب، عن يعلى بن حكيم،) علية

        .... باب كراء األرض بالطعام باب كراء األرض بالطعام باب كراء األرض بالطعام باب كراء األرض بالطعام----    18
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. فنكريها بالربع والثلث والطعـام املـسمى      .  كنا حناقل األرض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
. انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان لنـا نافعـا             : فقال. فجائنا ذات بوم رجل من عموميت     

وأمـر رب   .  انا أن حناقل باألرض فنكريها بالثلث والربع والطعام املسمى         .وطواعية اهللا ورسوله أنفع لنا    
  .وكره كرائها، وما سوى ذلك. األرض أن يزرعها أو يزرعها

: كتب إىل يعلى بن حكيم قال     : قال. أخربنا محاد بن زيد عن أيوب     .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1548(
مث . كنا حناقل باألرض فنكريها على الثلث والربع      : لقا. مسعت سليمان بن يسار حيدث عن رافع بن خديج        

  .ذكر مبثل حديث ابن علية
حـدثنا  . ح وحدثنا عمرو بن علي    . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنا حيىي بن حبيب   ) 1548 (- م   2

كلهم عن ابن أيب عروبة، عن يعلى بن حكـيم،          . أخربنا عبدة . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . عبداألعلى
  .سناد، مثلهذا اإل
أخربين جرير بن حازم عن يعلى بن حكـيم،         . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه أبو الطاهر  ) 1548 (- م   3

  .عن بعض عمومته: ومل يقل. ذا اإلسناد، عن رافع بن خديج، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثين أبو عمر   حد. حدثين حيىي بن محزة   . أخربنا أبو مسهر  . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1548 (- 114

أتاين ظهري : قال) وهو عمه(واألوزاعي عن أيب النجاشي، موىل رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهري بن رافع    
  :فقال

وما ذاك؟ ما قال رسول اهللا صـلى  : فقلت.  لقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا           
على الربيع  ! نؤاجرها، يا رسول اهللا   : حاقلكم؟ فقلت سألين كيف تصنعون مب   : قال. اهللا عليه وسلم فهو حق    

  .أو أمسكوها. أو أزرعوها. ازرعوها. فال تفعلوا: قال. أو األوسق من التمر أو الشعري
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن عكرمة بن عمار، عن أيب النجاشي،           .  حدثنا حممد بن حامت    -) 1548(

  .عن عمه ظهري: ومل يذكر. اعن رافع، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذ
قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن حنظلة          : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 1547 (- 115

  :بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء األرض؟ فقال

        .... باب كراء األرض بالذهب والورق باب كراء األرض بالذهب والورق باب كراء األرض بالذهب والورق باب كراء األرض بالذهب والورق----    19
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أما بالـذهب   : أبالذهب والورق؟ فقال  : قال فقلت .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كراء األرض         
  .والورق، فال بأس به

. حدثنا األوزاعي عن ربيعة بن عبدالرمحن     . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق ) 1547 (- 116
  :حدثين حنظلة بن قيس األنصاري قال

جرون على  إمنا كان الناس يؤا   . ال بأس به  :  سألت رافع بن خديج عن كراء األرض بالذهب والورق؟ فقال         
ويسلم هذا ويهلك   . فيهلك هذا ويسلم هذا   . وأشياء من الزرع  . وأقبال اجلداول . عهد النيب على املاذيانات   

  .فأما شيء معلوم مضمون، فال بأس به. فلذلك زجر عنه. فلم يكن الناس كراء إال هذا. هذا
 عن حنظلة الزرقـي؛     حدثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد،       . حدثنا عمرو الناقد  ) 1547 (- 117

  :أنه مسع رافع بن خديج يقول
فرمبا أخرجت هذه ومل خترج     . كنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم هذه        : قال.  كنا أكثر األنصار حقال   

  .وأما الورق فلم ينهنا. فنهانا عن ذلك. هذه
مجيعا عن حيىي   . ارونحدثنا يزيد بن ه   . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا محاد .  حدثنا أبو الربيع   -) 1547(

  .ذا اإلسناد، حنوه. بن سعيد
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . أخربنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1549 (- 118

 عـن  سألت عبداهللا ابـن معقـل  : قال. كالمها عن الشيباين عن عبداهللا بن السائب   . حدثنا علي بن مسهر   
ويف روايـة  . أخربين ثابت بن الضحاك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزارعة         : املزارعة؟ فقال 

  .ومل يسم عبداهللا. سألت ابن معقل: وقال. أيب شيبة؛ ى عنها
أخربنا أبو عوانـة عـن سـليمان       . أخربنا حيىي بن محاد   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1549 (- 119

  زعم ثابت؛: دخلنا على عبداهللا بن معقل فسألناه عن املزارعة؟ فقال: قال. عبداهللا بن السائبالشيباين، عن 
  ).ال بأس هلا(وقال . وأمر باملؤاجرة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزارعة

        .... باب يف املزارعة واملؤاجرة باب يف املزارعة واملؤاجرة باب يف املزارعة واملؤاجرة باب يف املزارعة واملؤاجرة----    20
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انطلق :  جماهدا قال لطاووس   أخربنا محاد بن زيد عن عمرو؛ أن      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1550 (- 120
إين : قـال . قال فانتـهره . فامسع منه احلديث عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. بنا اىل رافع بن خديج    

يعين (ولكن حدثين من هو أعلم به منهم . لو أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه ما فعلته        ! واهللا
  ؛)ابن عباس

ألن مينح الرجل أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليهـا خرجـا   : ( عليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا 
  ).معلوما
حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان          . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1550 (- 121

  :فقلت له: قال عمرو. خيابر
. ى اهللا عليه وسلم ى عن املخـابرة       لو تركت هذه املخابرة فإم يزعمون؛ أن النيب صل        !  يا أبا عبدالرمحن  

إمنا قال  . ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عنها         )يعين ابن عباس  (أخربين أعلمهم بذلك    ! أي عمرو : فقال
  ).مينح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما(
 بن أيب شيبة وإسحاق ابن      ح وحدثنا أبو بكر   . حدثنا الثقفي عن أيوب   .  حدثنا ابن أيب عمر    -) 1550(

ح وحـدثين  . أخربنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثنا حممد بن رمح. مجيعا عن وكيع، عن سفيان . إبراهيم
كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن        . حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة       . علي بن حجر  

  .حنو حديثهم. ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :قال عبد(وحدثين عبد بن محيد وحممد بن رافع ) 1550 (- 122

) ألن مينح أحدكم أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليها كـذا وكـذا           ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .وهو بلسان األنصار احملاقلة. هو احلقل: وقال ابن عباس: قال) لشيء معلوم(

حدثنا عبيداهللا  . أخربنا عبداهللا بن جعفر الرقى    . الدراميوحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن     ) 1550 (- 123
  بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة، عن عبدامللك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،

  ). من كانت له أرض فإنه أن مينحها أخاه خري: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
   

        .... باب األرض متنح باب األرض متنح باب األرض متنح باب األرض متنح----    21
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         كتاب املساقاة كتاب املساقاة كتاب املساقاة كتاب املساقاة----    22
) وهو القطـان  (حدثنا حيىي   : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا أمحد بن حنبل وزهري بن حرب        ) 1551 (- 1

  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

أخربنا عبيداهللا عن نافع،    ). وهو ابن مسهر  (حدثنا علي   . ديوحدثين علي بن حجر السع    ) 1551 (- 2
  :قال. عن ابن عمر

فكان يعطي أزواجه كل سنة     .  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع              
ى خري أزواج النيب صل   . فلما وىل عمر قسم خيرب    . مثانني وسقا من متر، وعشرين وسقا من شعري       : مائة وسق 

فمنهن من اختـار    . فاختلفن. اهللا عليه وسلم، أن يقطع هلن األرض واملاء، أو يضمن هلن األوساق كل عام             
  .فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا األرض واملاء. ومنهن من اختار األوساق كل عام. األرض واملاء

  داهللا بن عمر؛حدثين نافع عن عب. حدثنا عبيداهللا. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 1551 (- 3
واقتص احلـديث  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع أو مثر                 

خـري  : وقـال . فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا األرض واملاء      : ومل يذكر . بنحو حديث علي بن مسهر    
  .اءومل يذكر امل. أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع هلن األرض

أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن        . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 1551 (- 4
  :قال. عبداهللا بن عمر

على أن يعملو على نصف ما      .  ملا افتتحت خيرب سألت يهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرهم فيها             
مث ساق  . أقرهم فيها على ذلك ما شئنا     : اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى     . خرج منها من الثمر والزرع    

وكان الثمر يقسم على الـسهمان مـن        : وزاد فيه . احلديث بنحو حديث ابن منري وابن مسهر عن عبيداهللا        
  .فيأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلمس. نصف خيرب

  ن نافع، عن عبداهللا ابن عمر،أخربنا الليث عن حممد بن عبدالرمحن، ع. وحدثنا ابن رمح) 1551 (- 5

        .... من الثمر والزرع من الثمر والزرع من الثمر والزرع من الثمر والزرع باب املساقاة واملعاملة جبزء باب املساقاة واملعاملة جبزء باب املساقاة واملعاملة جبزء باب املساقاة واملعاملة جبزء----    1
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على أن يعتملوهـا مـن      .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها              
  .ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شطر مثرها. أمواهلم
. زاقحدثنا عبدالر : قاال). واللفظ البن رافع  (وحدثين حممد بن رافع وإسحاق بن منصور        ) 1551 (- 6

  حدثين موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛. أخربنا ابن جريج
وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ظهر .  أن عمر بن اخلطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز         

فـأراد  . وكانت األرض، حني ظهر عليها، هللا ولرسـوله وللمـسلمني  . على خيرب أراد إخراج اليهود منها  
. على أن يكفوا عملـها    . فسألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرهم ا          . هود منها إخراج الي 

فقروا ا حىت   . نقركم ا على ذلك، ما شئنا     : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وهلم نصف الثمر  

  .أجالهم عمر إىل تيماء وأرحياء
  :حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن جابر قال. حدثنا أيب. ابن منريحدثنا ) 1552 (- 7

وما سرق  . ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة           : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
وال  يرزؤه أحد إال كان      . وما أكلت الطري فهو له صدقة     . وما أكل السبع منه فهو له صدقة      . له منه صدقة  

  ).له صدقة
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1552 (- 8

  الزبري، عن جابر؛
: فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم      .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم مبشر األنصارية يف خنل هلا             

ال يغرس مسلما غرسـا، وال  يـزرع         : (الفق. فقالت بل مسلم  ) من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟      (
  ).زرعا، فيأكل منه انسان وال  دابة وال  شيء، إال كانت له صدقة

أخربين أبو  . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح : قاال. وحدثين حممد بن حامت وابن أيب خلف      ) 1552 (- 9
  :الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

ال يغرس رجل مسلم غرسا، وال  زرعا، فيأكل منه سبع أو            (م يقول    مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      
  .طائر شيء: وقال ابن أيب خلف). طائر أو شيء، إال كان له فيه أجر

        .... باب فضل الغرس والزرع باب فضل الغرس والزرع باب فضل الغرس والزرع باب فضل الغرس والزرع----    2
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. حدثنا زكرياء بن إسـحاق    . حدثنا روح بن عبادة   . حدثنا أمحد بن سعيد بن إبراهيم     ) 1552 (- 10
  :لأخربين عمرو بن دينار؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقو

من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم      ! يا أم معبد  (فقال  .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم، على أم معبد، حائطا         
فال يغرس املسلم غرسا، فيأكل منه إنسان وال  دابة وال  طري، إال كان لـه     (قال  . بل مسلم : فقالت) كافر؟

  ).صدقة إىل يوم القيامة
ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق     . حدثنا حفص بن غياث   . ةوحدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 1552 (- 11

ح وحدثنا أبو بكر بن أيب   . حدثنا عمار بن حممد   . ح وحدثنا عمرو الناقد   . مجيعا عم أيب معاوبة   . بن إبراهيم 
زاد عمرو يف روايته عن عمار، . كل هؤالء عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر        . حدثنا ابن فضيل  . شيبة

وكلهم . ورمبا مل يقل  . عن أم مبشر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        : فقاال. ته عن معاوية  وأبو كريب يف رواي   
  .بنحو حديث عطاء وأيب الزبري وعمرو بن دينار. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالوا
: قال حيىي ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وحممد بن عبيد الغربي            ) 1553 (- 12
  :عن قتادة، عن أنس، قال) حدثنا أبو عوانة: وقال اآلخران. ناأخرب

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طري أو إنـسان  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  ).أو يمة، إال كان له به صدقة

. حـدثنا قتـادة   . دحدثنا أبان بن يزي   . حدثنا مسلم بن إبراهيم   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1553 (- 13
  حدثنا أنس بن مالك؛

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل خنال ألم مبشر، امرأة من األنصار  

  .بنحو حديثهم. مسلم: قالوا) من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟(وسلم 
 ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبري أخربه عن جابر بـن              أخربنا. حدثين أبو الطاهر  ) 1554 (- 14

  عبداهللا؛
  ).إن بعت من أخيك مثرا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

        .... باب وضع اجلوائح باب وضع اجلوائح باب وضع اجلوائح باب وضع اجلوائح----    3
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: حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أيب الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقـول               . ح وحدثنا حممد بن عباد    
عت من أخيك مثرا، فأصابته جائحة، فال حيل لك أن تأخذ منـه             لو ب (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟. شيئا
  .حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، ذا األسناد، مثله.  وحدثنا حسن احللواين-) 1554(

حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر     ) 1555 (- 15
  عن أنس؛

. حتمر وتصفر : ما زهوها؟ قال  : فقلنا ألنس .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع مثر النخل حىت تزهو            
  .أرأيتك إن منع اهللا الثمرة، مب تستحل مال أخيك

  أخربين مالك عن محيد الطوبل، عن أنس بن مالك؛. أخربنا ابن وهب.  حدثين أبو الطاهر-) 1555(
    إذا منع اهللا الثمرة، فـبم      : فقال. حتمر: وما تزهى؟ قال  : قالوا. ى عن بيع الثمرة حىت تزهى      أن رسول اهللا

  .تستحل مال أخيك
  حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن محيد، عن أنس،. حدثين حممد بن عباد) 1555 (- 16

  ).إن مل يثمرها اهللا، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قـالوا ) واللفظ لبشر (حدثنا بشر بن احلكم وإبراهيم بن دينار وعبداجلبار بن العالء           ) 1554 (- 17

  حدثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح

  .ذا. ن سفيانحدثنا عبدالرمحن بن بشر ع): وهو صاحب مسلم(قال أبو اسحق 
حدثنا ليث عن بكري، عن عياض ابن عبداهللا، عـن أيب سـعيد             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1556 (- 18

  :اخلدري قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا     . فكثر دينه .  أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها            

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه    . فتصدق الناس عليه  ). قوا عليه تصد(عليه وسلم   
  ).وليس لكم إال ذلك. خذوا ما وجدمت(وسلم لغرمائه 

        .... باب استحباب الوضع من الدين باب استحباب الوضع من الدين باب استحباب الوضع من الدين باب استحباب الوضع من الدين----    4
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أخربين عمرو بن احلارث عن بكري ابن . أخربنا عبداهللا بن وهب.  حدثين يونس بن عبداألعلى -) 1556(
  .األشج، ذا اإلسناد، مثله

حدثين أخي عـن    . حدثنا إمساعيل بن أيب أويس    : وحدثين غري واحد من أصحابنا قالوا     ) 1557 (- 19
، عن حيىي بن سعيد، عن أيب الرحال حممد بن عبدالرمحن؛ أن أمـه عمـرة بنـت              )وهو ابن بالل  (سليمان  

  :مسعت عائشة تقول: عبدالرمحن قالت
وإذا أحدمها يستوضع اآلخـر     .  أصواما عالية.  مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوت خصوم بالباب         

أيـن  (فقال  . فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهما       . ال أفعل ! واهللا: وهو يقول . ويسترفقه يف شيء  
  .فله أي ذلك أحب! أنا، يا رسول اهللا: قال) املتأيل على اهللا ال يفعل املعروف؟

حدثين . أخربين يونس عن ابن شهاب    .  وهب أخربنا عبداهللا بن  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 1558 (- 20
  أخربه عن أبيه؛. عبداهللا بن كعب عن مالك

فارتفعت .  أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف املسجد                  
 صلى اهللا عليه    فخرج إليهما رسول اهللا   . حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيته          . أصواما

! يا رسـول اهللا ! لبيك: فقال!) يا كعب(فقال . ونادى كعب بن مالك. وسلم حىت كشف سجف حجرته    
قال رسـول اهللا صـلى اهللا   ! قد فعلت، يا رسول اهللا: قال كعب. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك 

  ).قم فاقضه(عليه وسلم 
أخربنا يونس عن الزهري، عـن      . نا عثمان بن عمر   أخرب. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1558 (- 21

مبثل حديث  . عبداهللا بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخربه؛ أنه تقاضى دين له على ابن أيب حدرد                 
  .ابن وهب

حدثين جعفر بن ربيعة عن عبدالرمحن بن هرمـز، عـن           : وروى الليث بن سعد   :  قال مسلم  -) 1558(
   ابن مالك؛عبداهللا بن كعب بن مالك، عن كعب

فمر ما  . فتكلما حىت ارتفعت أصواما   . فلقيه فلزمه .  أنه كان له مال على عبداهللا بن أيب حدرد األسلمي         
. فأخذ نصفا مما عليـه    . كأنه يقول النصف  . فأشار بيده ! يا كعب : فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  .وترك نصفا



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-824 

أخربين . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثنا زهري بن حرب   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1559 (- 22
أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخربه؛ أن أبا بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن                     

  :هشام أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
من أدرك ماله بعينه    ) (أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        ( صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  

  ).فهو أحق به من غريه) أو إنسان قد أفلس(عند رجل قد أفلس 
مجيعـا عـن    . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح       . أخربنا هشيم .  حدثنا حيىي بن حيىي    -) 1559(

ح وحدثنا  ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   : لربيع وحيىي ابن حبيب احلارثي قاال     ح وحدثنا أبو ا   . الليث بن سعد  
حدثنا عبدالوهاب، وحيـىي بـن      . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا سفيان بن عيينة   . أبو بكر ابن أيب شيبة    

وقـال ابـن    . كل هؤالء عن حيىي ابن سعيد، يف هذا اإلسناد مبعىن حديث زهري           . سعيد، وحفص بن غياث   
  .أميا امرئ فلس: ح، من بينهم يف روايتهرم
عن ) وهو ابن عكرمة بن خالد املخزومي(حدثنا هشام بن سليمان  . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1559 (- 23

حدثين ابن أيب حسني؛ أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربه؛ أن عمر بـن عبـدالعزيز                    . ابن جريج 
  ديث أيب هريرة،حدثه عن حديث أيب بكر بن عبدالرمحن، عن ح

أنه لصاحبه الـذي    . ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده املتاع ومل يفرقه               
  ).باعه
حدثنا شعبة  : قاال. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1559 (- 24

   أيب هريرة،عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشري بن يك، عن
  ).إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ح وحدثين زهـري بـن      . حدثنا سعيد . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1559(
فهو أحق بـه    (وقاال  . ثلهكالمها عن قتادة، ذا اإلسناد، م     . حدثين أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . حرب أيضا 
  ).من الغرماء

        ....فلس، فله الرجوع فيهفلس، فله الرجوع فيهفلس، فله الرجوع فيهفلس، فله الرجوع فيه باب من أدرك ما باعه عند املشتري، وقد أ باب من أدرك ما باعه عند املشتري، وقد أ باب من أدرك ما باعه عند املشتري، وقد أ باب من أدرك ما باعه عند املشتري، وقد أ----    5
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حـدثنا أبـو سـلمة      : قاال. وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف وحجاج بن الشاعر         ) 1559 (- 25
أخربنا سليمان عن بالل عن خثيم بن عراك، عن أبيـه، عـن أيب   ) منصور بن سلمة: قال حجاج (اخلزاعي  
  هريرة؛

  ).فلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق اإذا أ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛ أن       . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1560 (- 26

  :حذيفة حدثهم قال
أعملت من اخلـري  :  فقالوا.تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. فآمر فتياين أن ينظروا املعسر ويتجوزوا عن املوسـر        . كنت أداين الناس  : قال. تذكر: قالوا. ال: شيئا؟ قال 
  ).جتوزوا عنه: قال اهللا عز وجل: قال
حدثنا جرير عن   : قاال) واللفظ البن حجر  (حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم        ) 1560 (- 27

  :فقال حذيفة. اجتمع حذيفة وأبو مسعود: قال. عيم بن أيب هند، عن ربعي ابن حراشاملغرية، عن ن
فكنت أطالب بـه  . ما عملت من اخلري، إال أين كنت رجال ذا مال      : ما عملت؟ قال  : رجل لقي ربه فقال    (

عت هكذا مس : قال أبو مسعود  ). جتاوزوا عن عبدي  : فقال. فكنت أقبل امليسور وأجتاوز عن املعسور     . الناس
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري، عن       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1560 (- 28
  ربعي بن حراش، عن حذيفة،

قال فإما ذكر وإما    (ما كنت تعمل؟    : فقيل له . أن رجال مات فدخل اجلنة    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛       
فقال أبـو   ). فغفر له . فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف النقد        . إين كنت أبايع الناس   : لفقا) ذكر

  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود
حدثنا أبو خالد األمحر عن سعد ابن طارق، عن ربعـي بـن        . حدثنا أبو سعيد األشج   ) 1560 (- 29

  :قال. جراش، عن حذيفة

        .... باب فضل إنظار املعسر باب فضل إنظار املعسر باب فضل إنظار املعسر باب فضل إنظار املعسر----    6
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: قال) وال  يكتمون اهللا حديثا    : قال(ماذا عملت يف الدنيا؟     : فقال له . عبد من عباده، آتاه اهللا ماال      أتى اهللا ب  
. فكنت أتيسر على املوسر وأنظر املعسر     . وكان من خلقي اجلواز   . فكنت أبايع الناس  . آتيتين مالك ! يا رب 

  ).جتاوزوا عن عبدي. أنا أحق بذا منك: فقال اهللا
  .هكذا مسعناه من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هين، وأبو مسعود األنصاريفقال عقبة بن عامر اجل

واللفـظ  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم               ) 1561 (- 30
. عن األعمش، عن شقيق، عن أيب مـسعود       ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي ) (ليحىي

  :الق
إال أنـه  . فلم يوجد له من اخلري شيء. حوسب رجل ممن كان قبلكم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

حنـن  : قال اهللا عز وجل   : قال. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر      . وكان موسرا . كان خيالط الناس  
  ).جتاوزوا عنه. أحق بذلك منه

حدثنا إبراهيم بن   : قال منصور ( وحممد بن جعفر بن زياد       حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 1562 (- 31
عن عبيداهللا بن عبداهللا    ) عن ابن شهاب  ) وهو ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   : وقال ابن جعفر  . سعد عن الزهري  

  ابن عتبة، عن أيب هريرة؛
معسرا فتجاوز إذا اتيت : فكان يقول لفتاه. كان رجل يداين الناس( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   

  ).فلقى اهللا فتجاوز عنه. لعل اهللا يتجاوز عنا. عنه
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيـداهللا   . أخربنا عبداهللا بن وهب   .  حدثين حرملة بن حيىي    -) 1562(

  .مبثله. مسعت رسول اهللا ص يقول: بن عبداهللا بن عتبة حدثه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
حدثنا محاد ابن زيد عن أيوب، عن حيىي        . يثم خالد بن خداش بن عجالن     حدثنا أبو اهل  ) 1563 (- 32

  بن أيب كثري، عن عبداهللا بن أيب قتادة؛
فإين مسعت  : قال. أهللا: آهللا؟ قال : فقال. إين معسر : فقال. مث وجده .  أن أبا قتادة طلب غرميا له فتوارى عنه       
 من كرب يوم القيامة فلينفس عن معـسر، أو          من سره أن ينجيه اهللا    (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  ).يضع عنه
أخربين جرير بن حازم عن أيوب، ـذا اإلسـناد،          . أخربنا ابن وهب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1563(

  .حنوه
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  رأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛ق: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1564 (- 33
  ).وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع. مطل الغين ظلم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بـن رافـع      . أخربنا عيسى بن يونس   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1564(

  .مبثله. عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحدثنا معمر : قاال مجيعا. عبدالرزاق
نا حيىي بن   حدث. ح وحدثين حممد بن حامت    . أخربنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1565 (- 34
  :قال. مجيعا عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا. سعيد

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع فضل املاء
أخـربين أبـو    . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1565 (- 35

  :الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
فعن ذلك ى   . وعن بيع املاء واألرض لتحرث    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع ضراب اجلمل          ى  

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
كالمها عن  . حدثنا ليث . ح وحدثنا قتيبة  . قرأت على مالك  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1566 (- 36

  أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛
  ).ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل(ى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول اهللا صل

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  ). واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة     ) 1566 (- 37
  :حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. شهاب

  ).عوا فضل املاء لتمنعوا به الكألال متن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. حدثنا ابن جريج  . حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد     . وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1566 (- 38

  :أخربين زياد بن سعد؛ أن هالل بن أسامة أخربه؛ أن سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
  ).يباع فضل املاء ليباع به الكألال ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        ....وصحة احلوالة، واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملىوصحة احلوالة، واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملىوصحة احلوالة، واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملىوصحة احلوالة، واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملى. . . .  باب حترمي مطل الغين باب حترمي مطل الغين باب حترمي مطل الغين باب حترمي مطل الغين----    7

. . . . وحترمي منع بذلهوحترمي منع بذلهوحترمي منع بذلهوحترمي منع بذله. . . .  باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل----    8
        ....وحترمي بيع ضراب الفحلوحترمي بيع ضراب الفحلوحترمي بيع ضراب الفحلوحترمي بيع ضراب الفحل
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قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن عبدالرمحن، عن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1567 (- 39
  أبو مسعود األنصاري؛

  . الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مثن
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      .  وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح عن الليث بن سعد           -) 1567(

  .كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا سفيان بن عيينة
  .ويف حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه مسع أبا مسعود

مسعت : حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حممد بن يوسف، قال         . حممد بن حامت  وحدثين  ) 1568 (- 40
  :قال. السائب بن يزيد حيدث عن رافع بن خديج

  ).شر الكسب مهر البغي، ومثن الكلب، وكسب احلجام( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
. وزاعي، عن حيىي بن أيب كثريأخربنا الوليد بن مسلم عن األ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1568 (- 41

  حدثين رافع بن خديج. حدثين إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد
  ).وكسب احلجام خبيث. ومهر البغي خبيث. مثن الكلب خبيث( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

كـثري، يهـذا    أخربنا معمر عن حيىي بن أيب       . أخربنا عبدالرزاق .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1568(
  .اإلسناد، مثله

. أخربنا النضر بن مشيل حدثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري          . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1568 (- م   2
. حدثنا رافع بن خديج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . حدثين إبراهيم بن عبداهللا عن السائب بن يزيد       

  .مبثله
  :قال. حدثنا معقل عن أيب الزبري. ا احلسن بن أعنيحدثن. حدثين سلمة بن شبيب) 1569 (- 42

  .زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك:  سألت جابرا عن مثن الكلب والسنور؟ قال
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1570 (- 43

        ....والنهي عن بيع السنوروالنهي عن بيع السنوروالنهي عن بيع السنوروالنهي عن بيع السنور. . . . وحلوان الكاهن، ومهر البغيوحلوان الكاهن، ومهر البغيوحلوان الكاهن، ومهر البغيوحلوان الكاهن، ومهر البغي. . . .  باب حترمي مثن الكلب باب حترمي مثن الكلب باب حترمي مثن الكلب باب حترمي مثن الكلب----    9

وبيان حترمي اقتنائها، إال لصيد أو زرع أو ماشية وبيان حترمي اقتنائها، إال لصيد أو زرع أو ماشية وبيان حترمي اقتنائها، إال لصيد أو زرع أو ماشية وبيان حترمي اقتنائها، إال لصيد أو زرع أو ماشية . . . . وبيان نسخةوبيان نسخةوبيان نسخةوبيان نسخة. . . .  باب األمر بقتل الكالب باب األمر بقتل الكالب باب األمر بقتل الكالب باب األمر بقتل الكالب----    10
        ....وحنو ذلكوحنو ذلكوحنو ذلكوحنو ذلك
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  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب
. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1570 (- 44
  :قال

  . تقتلفأرسل يف أقطار املدينة أن.  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب
وهو ابـن   (حدثنا إمساعيل   ). يعين أبن املفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين محيد بن مسعدة   ) 1570 (- 45
  :عن نافع، عن عبداهللا، قال) أمية

. فنبعث يف املدينة وأطرافها فال ندع كلبا إال قتلناه.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بقتل الكالب      
  .أهل البادية، يتبعهاحىت إنا لنقتل كلب املرية من 

  أخربنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1571 (- 46
فقيل البن  . إال كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب         

  .يرة زرعاإن أليب هر: فقال ابن عمر. أو كلب زرع: إن أبا هريرة يقول: عمر
أخربنا . ح وحدثين إسحاق بن منصور . حدثناروح. حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1572 (- 47

  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. روح بن عبادة
مث ـى   . بها فنقتله حىت أن املرأة تقدم من البادية بكل      .  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب        

  ).فإنه شيطان. عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني(وقال . النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتلها
مسعت مطـرف ابـن     . حدثنا شعبة عن أيب التياح    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1573 (- 48

  :قال. عبداهللا عن ابن املغفل
مث رخص يف كلـب     ) ما باهلم وبال الكالب؟   (مث قال   . بقتل الكالب  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .الصيد وكلب الغنم
. ح وحدثين حممد بن حـامت ). يعين ابن احلراث(حدثنا خالد  . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 1572 (- 49

. ح وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم     . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين حممد بن الوليد    . حدثنا حيىي بن سعيد   
  .كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا وهب بن جرير. ح وحدثنا حممد بن املثىن. خربنا النضرأ

  .ورخص يف كلب الغنم والصيد والزرع: وقال ابن حامت يف حديثه عن حيىي
  :قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1574 (- 50



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-830 

من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم،             (وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       
  ).قرياطان
حدثنا سـفيان عـن     : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري          ) 1574 (- 51

  الزهري، عن سامل، عن أبيه،
نقص من أجره، كـل يـوم،   من اقتىن كلبا، إال كلب صيد أو ماشية، ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

  ).قرياطان
وقال . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1574 (- 52

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن جعفر) (حدثنا إمساعيل: اآلخرون
 كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يـوم،  من اقتىن كلبا إال( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).قرياطان
وقـال  . أخربنـا : قال حيـىي  (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1574 (- 53

  عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛) وهو ابن أيب حرملة) (اآلخرون حدثنا إمساعيل عن حممد
من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    

  ).يوم قرياط
  .أو كلب حرث: وقال أبو هريرة: قال عبداهللا

حدثنا حنظلة بن أيب سفيان عن سامل، عـن         . أخربنا وكيع . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1574 (- 54
  أبيه،

نقص من عمله، كل يوم، .  كلب ضار أو ماشية  من اقتىن كلبا إال   ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).قرياطان

  .وكان صاحب حرث. أو كلب حرث: وكان أبو هريرة يقول: قال سامل
أخربنا عمر بن محزة بن عبداهللا ابـن        . حدثنا مروان بن معاوية   . حدثنا داود بن رشيد   ) 1574 (- 55
  :قال. حدثنا سامل بن عبداهللا عن أبيه. عمر

أميا أهل دار إختذوا كلبا إال كلب ماشية أو كلب صائد، نقص مـن              ( اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا صلى   
  ).عملهم، كل يوم، قرياطان
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. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1574 (- 56
  :قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب احلكم

من اختذ كلبا إال كلب زرع أو غنم أو صـيد،           (يب صلى اهللا عليه وسلم قال        مسعت ابن عمر حيدث عن الن     
  ).ينقص من أجره كل يوم، قرياط

أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1575 (- 57
  عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،
اقتىن كلبا ليس بكلب صيد وال  ماشـية وال  أرض، فإنـه              من  (قال  .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).ينقص من أجره قرياطان، كل يوم
  .وال  أرض: وليس يف حديث أيب الطاهر

أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عن        . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1575 (- 58
  :قال. أيب هريرة

 اختذ كلبا، إال كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل من( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  ).يوم قرياط

  .كان صاحب زرع! يرحم اهللا أبا هريرة: فقال. فذكر البن عمر قول أيب هريرة: قال الزهري
حدثنا حيىي  . حدثنا هشام الدستوائي  . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 1575 (- 59

  : أيب سلمة، عن أيب هريرة، قالبن أيب كثري عن
إال كلـب   . من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قـرياط          ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).حرث أو ماشية
حدثين حيىي بن أيب    . حدثنا األوزاعي . أخربنا شعيب بن إسحاق   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1575(

  .مبثله. حدثين أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نحدثين أبو سلمة بن عبدالرمح. كثري
حدثنا حيىي بن أيب كثري، ـذا  . حدثنا حرب. حدثنا عبدالصمد . حدثنا أمحد بن املنذر   ) 1575 (- م   2

  .اإلسناد، مثله
حـدثنا  . عن إمساعيل بن مسيع) يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1575 (- 60

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. أبو رزين
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من اختذ كلبا ليس بكلب صيد وال  غنم، نقص من عمله، كل يوم،              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).قرياط
قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1576 (- 61

) وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            (أخربه؛ أنه مسع سفيان بن أيب زهري        
  :قال

من اقتىن كلبا ال يغين عنه زرعا وال  ضرعا، نقص من عمله،             ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  !إي ورب هذا املسجد: آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قال). كل يوم، قرياط

. حدثنا إمساعيل عن يزيد بن خـصيفة      : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1576 (- 61
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : فقال. أخربين السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أيب زهري الشنئي           

  .مبثله. وسلم
يعنون ابن  (حدثنا إمساعيل   : قالوا.  سعيد وعلي بن حجر    حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن     ) 1577 (- 62
  :سئل أنس بن مالك عن كسب احلجام؟ فقال: قال. عن محيد) جعفر

وكلم أهله فوضـعوا    . فأمر له بصاعني من طعام    . حجمة أبو طيبة  .  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).و من أمثل دوائكمأو ه. إن أفضل ما تداويتم به احلجامة(وقال . عنه من خراجه

سـئل أنـس عـن    : عن محيد، قال) يعين الفزاري(حدثنا مروان . حدثنا ابن أيب عمر  ) 1577 (- 63
  :غري أنه قال. كسب احلجام؟ فذكر مبثله

  ).وال  تعذبوا صبيانكم بالغمز. إن أفضل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري (
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة عن محيد   . حدثنا شبابة . حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش     ) 1577 (- 64

  :أنسا يقول
. وكلـم فيـه   . فأمر له بصاع أو مد أو مدين      . فحجمه.  دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم غالما لنا حجاما        

  .فخفف عن ضريبته

        .... باب حل أجرة احلجامة باب حل أجرة احلجامة باب حل أجرة احلجامة باب حل أجرة احلجامة----    11
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. ح وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم . حدثنا عفان بن مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1202 (- 65
  حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛. كالمها عن وهيب. املخزوميأخربنا 

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره، واستعط
. أخربنـا عبـدالرزاق   : قاال). واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 1202 (- 66

  :قال. باسأخربنا معمر عن عاصم، عن الشعيب، عن ابن ع
. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته     . فأعطاه النيب أجره  .  حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد لبين بياضه        

  .ولو كان سحتا مل يعطه النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  . و مهام حدثنا عبداألعلى ابن عبداألعلى أب    . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1578 (- 67

  :قال. سعيد اجلريري عن أبو نضرة، عن أيب سعيد اخلدري
ولعل . إن اهللا تعاىل يعرض باخلمر    ! يا أيها الناس  ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب باملدينة قال           

ىت قال الـنيب    فما لبثنا إال يسريا ح    : قال). فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به       . اهللا سيرتل فيها أمرا   
فمن أدركته هذه اآلية وعنده منها شيء فـال يـشرب وال             . إن اهللا تعاىل حرم اخلمر    (صلى اهللا عليه وسلم     

  .يف طريق املدينة، فسفكوها. فاستقبل الناس مبا كان عنده منها: قال). يبع
ن ابن  حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرمح         . حدثنا سويد بن سعيد   ) 1579 (- 68

أخربنـا ابـن    ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو الطاهر     . ؛ أنه جاء عبداهللا بن عباس     )رجل من أهل مصر   (وعلة  
؛ أنه  )من أهل مصر  (أخربين مالك بن أنس وغريه عن زيد بن أسلم، عن عبدالرمحن بن وعلة السبأي               . وهب

  :سأل عبداهللا بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس
هل (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راوية مخر         إن رجال أهد  

) مب سـاررته؟  (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فسار إنسانا . ال: قال) علمت أن اهللا قد حرمها؟    
  .ما فيهاففتح املزاد حىت ذهب ). إن الذي حرم شرا حرم بيعها(فقال . أمرته ببيعها: فقال

أخربين سليمان عن بالل عن حيىي بن سـعيد، عـن           . أخربنا ابن وهب  .  حدثين أبو الطاهر   -) 1579(
  .عبدالرمحن بن وعلة، عن عبداهللا ابن عباس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

        .... باب حترمي بيع اخلمر باب حترمي بيع اخلمر باب حترمي بيع اخلمر باب حترمي بيع اخلمر----    12
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نـا  أخرب: وقال إسحاق . حدثنا: قال زهري (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1580 (- 69
  :قالت. عن منصور، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة) جرير

مث ى  . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاقترأهن على الناس         .  ملا نزلت اآليات من آخر سورة البقرة      
  .عن التجارة يف اخلمر

) كريـب واللفظ أليب   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1580 (- 70
عن األعمش، عن مسلم، عـن مـسروق، عـن          ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (

  :قالت. عائشة
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد،         :  ملا نزلت اآليات من آخر سورة البقرة، يف الربا، قالت         

  .فحرم التجارة يف اخلمر
حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء بن أيب رباح، عن             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1581 (- 71

  جابر بن عبداهللا؛
إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة       ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو مبكة              

أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى ا السفن ويـدهن ـا اجللـود             !  رسول اهللا  يا: فقيل). واخلرتير واألصنام 
قاتـل اهللا   (مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عند ذلـك            ). هو حرام . ال(ويستصبح ا الناس؟ فقال     

  ).فأكلوا مثنه. أمجلوه مث باعوه. إن اهللا عز وجل ملا حرم عليهم شحومها. اليهود
حدثنا أبو أسامة عن عبداحلميد بن جعفر، عـن         . قاال.  بكر بن أيب شيبة وابن منري       حدثنا أبو  -) 1581(

ح . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـام الفـتح           : قال. يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء، عن جابر       
: قـال . حدثين يزيد بن أيب حبيب    . عن عبداحلميد ) يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . وحدثنا حممد بن املثىن   

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عام الفتح، مبثـل           : كتب إيل عطاء؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        
  .حديث الليث

). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم             ) 1582 (- 72
  :قالحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، : قالوا

        ....ة واخلرتير واألصنامة واخلرتير واألصنامة واخلرتير واألصنامة واخلرتير واألصنام باب حترمي بيع اخلمر وامليت باب حترمي بيع اخلمر وامليت باب حترمي بيع اخلمر وامليت باب حترمي بيع اخلمر وامليت----    13
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لعن اهللا  (أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           . قاتل اهللا مسرة  : فقال.  بلغ عمر أن مسرة باع مخرا     
  ).حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. اليهود

عن عمرو بـن    ) يعين ابن القاسم  (حدثنا روح   . حدثنا يزيد بن زريع   .  حدثنا أمية بن بسطام    -) 1582(
  .سناد، مثلهدينار، ذا اإل

أخـربين  . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1583 (- 73
  ابن شهاب عن سعيد بن املسيب؛ أنه حدثه عن أيب هريرة،

  ).حرم اهللا عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاا. قاتل اهللا اليهود(قال .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن        . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1583 (- 74

  :املسيب، عن أيب هريرة، قال

  ).حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا مثنه. قاتل اهللا اليهود( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  رأت على مالك عن نافع، عن أيب سعيد اخلدري؛ق: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1584 (- 75

وال  تشفوا بعضها علـى      . ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).بعض وال  تبيعوا منها غائبا بناجز

نـافع؛  أخربنا الليث عن . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1584 (- 76
. إن أبا سعيد اخلدري يأثر هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : أن ابن عمر قال له رجل من بين ليث        

. فذهب عبداهللا وأنا معه والليثي    : قال نافع : ويف حديث ابن رمح   . فذهب عبداهللا ونافع معه   : يف رواية قتيبة  
  :فقال. حىت دخل على أيب سعيد اخلدري

رب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الورق بالورق إال مثال مبثل وعـن            إن هذا أخربين أنك خت    
أبصرت عيناي ومسعت   : فقال. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إىل عينيه وأذنيه      . بيع الذهب بالذهب إال مثال مبثل     

إال مثال  .  بالورق وال  تبيعوا الورق   . ال تبيعوا الذهب بالذهب   (أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).وال  تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إال يدا بيد. وال  تشفوا بعضه على بعض. مبثل

 باب  باب  باب  باب ----    14
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حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    ). يعين ابن حازم  (حدثنا جريج   .  حدثنا شيبان بن فروخ    -) 1584(
. أيب عدي عن ابـن عـون      حدثنا ابن   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . مسعت حيىي بن سعيد   : قال. عبدالوهاب

  .بنحو حديث الليث عن نافع، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. كلهم عن نافع
عن سهيل، عـن    ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1584 (- 77

  أبيه، عن أيب سعيد اخلدري؛
ال تبيعوا الذهب بالذهب وال  الورق بالورق، إال وزنا بوزن، مثال        ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  ).مبثل، سواء بسواء
حـدثنا ابـن   : قـالوا . حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد األيلي، وأمحد بن عيسى         ) 1585 (- 78
عـن  إنه مسع مالك بن أيب عامر حيدث        : مسعت سليمان بن يسار يقول    : قال. أخربين خمرمة عن أبيه   . وهب

  عثمان بن عفان؛

  ).وال  الدرهم بالدرمهني. ال تبيعوا الدينار بالدينارين( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1586 (- 79

  :بن احلدثان؛ أنه قالشهاب، عن مالك بن أوس 
مث . أرنا ذهبك ): وهو عند عمر بن اخلطاب    (من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيداهللا        :  أقبلت أقول 

. أو لتردن إليه ذهبـه . كال، واهللا لتعطيه ورقه: فقال عمر بن اخلطاب. ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك    
. والرب بالرب ربا إال هـاء وهـاء  . الذهب ربا إال هاء وهاءالورق ب(فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   

  ).والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء. والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء
 وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهـري، ـذا         -) 1586(

  .اإلسناد
: حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن أيب قالبة، قال         . يريحدثنا عبيداهللا بن عمر القوار    ) 1587 (- 80

. أبو األشعث، أبـو األشـعث     : قالوا: قال. فجاء أبو األشعث  . كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار       
  .نعم: قال. حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت: فجلس فقلت له

        .... باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا----    15
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فأمر معاوية رجال   . فيما غنمنا، آنية من فضة    فكان،  . فغنمنا غنائم كثرية  . وعلى الناس معاوية  .  غزونا غزاة 
إين مسعت رسـول  : فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال. فتسارع الناس يف ذلك. أن يبيعها يف أعطيات الناس   

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمـر                  
فبلغ ذلك  . فرد الناس ما أخذوا   . فمن زاد أو ازداد فقد أرىب     . عينا بعني . ال سواء بسواء  بالتمر وامللح بامللح إ   

قد كنـا  . أال ما بال رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث    : معاوية فقام خطيبا فقال   
ا مسعنا من رسول    لنحدثن مب : مث قال . فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة     . نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه    

. ما أبايل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء        ). وإن رغم : أو قال (اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كره معاوية         
  .هذا أو حنوه: قال محاد

مجيعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيـوب، يهـذا   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       -) 1587(
  .اإلسناد، حنوه

واللفـظ البـن أيب     (نا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم            حدث) 1587 (- 81
حدثنا سفيان عنخالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن        ). حدثنا وكيع : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (شيبة

  :قال. أيب األشعث، عن عبادة بن الصامت
والتمر . والشعري بالشعري. والرب بالرب. والفضة بالفضة. الذهب بالذهب( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا        . يدا بيد . سواء بسواء . مثال مبثل . وامللح بامللح . بالتمر
  ).كان يدا بيد

و حدثنا أب . حدثنا إمساعيل بن مسلم العبدي    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1584 (- 82
  :املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري، قال

والتمر . والشعري بالشعري. والرب بالرب. والفضة بالفضة. الذهب بالذهب( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ).اآلخذ واملعطي فيه سواء. فمن زاد أو استزاد فقد أرىب. يدا بيد. مثال مبثل. وامللح بامللح. بالتمر

حـدثنا أبـو املتوكـل    . أخربنا سليمان الربعي. حدثنا يزيد بن هارون   . رو الناقد  حدثنا عم  -) 1584(
فذكر ). الذهب بالذهب مثال مبثل   (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. الناجي عن أيب سعيد اخلدري    

  .مبثله
ل عـن   حدثنا ابن فضي  : قاال. حدثنا أبو كريب حممد بن العالء وواصل بن عبداألعلى        ) 1588 (- 83

  :قال. أبيه، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة
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مـثال  . وامللح بامللح . والشعري بالشعري . واحلنطة باحلنطة . التمر بالتمر ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فمن زاد أو استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانه. يدا بيد. مبثل

يدا : (ومل يذكر. يب عن فضيل بن غزوان، ذا اإلسنادحدثنا احملار.  وحدثنيه أبو سعيد األشج  -) 1588(
  ).بيد
حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابـن أيب  : قاال. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبداألعلى   ) 1588 (- 84

  :قال. نعم، عن أيب هريرة
.  بـوزن  والفضة بالفضة وزنا  . مثال مبثل . الذهب بالذهب وزنا بوزن   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فمن زاد أو استزاد فهو ربا. مثال مبثل
عن موسى ابـن أيب     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1588 (- 85

  متيم، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة؛
  ). ال فضل بينهماوالدرهم بالدرهم. الدينار بالدينار ال فضل بينهما( أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثين موسى : مسعت مالك بن أنس يقول: قال. أخربنا عبداهللا بن وهب.  حدثنيه أبو الطاهر   -) 1588(

  .بن أيب متيم، ذا اإلسناد، مثله
. يب املنـهال  حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أ       . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 1589 (- 86
  :قال

قد : قال. هذا أمر ال يصلح   : فقلت. فجاء إيل فأخربين  .  باع شريك يل ورقا بنسيئة اىل املوسم، أو اىل احلج         
قدم النيب صلى اهللا عليـه      : فقال. فأتيت الرباء بن عازب فسألته    . فلم ينكر ذلك علي أحد    . بعته يف السوق  

وائت زيد  ). وما كان نسيئة فهو ربا    . ان يدا بيد، فال بأس به     ما ك (فقال  . وسلم املدينة وحنن نبيع هذا البيع     
  .فقال مثل ذلك. فسألته. فأتيته. بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين

حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه مسع أبا املنهال        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1589 (- 87
  :يقول

        .... باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا----    16
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سل الرباء فإنه : فسألت زيدا فقال. ل زيد بن أرقم فهو أعلم   س:  سألت الرباء بن عازب على الصرف؟ فقال      
  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا: مث قال. أعلم
حـدثنا  . أخربنا حيىي بن أيب أسـحق     . حدثنا عباد بن العوام   . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 1590 (- 88

  :قال. عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه
وأمرنـا أن   . إال سواء بـسواء   . والذهب بالذهب . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفضة بالفضة          

يدا بيد؟  : فسأله رجل فقال  : قال. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا    . نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا    
  .هكذا مسعت: فقال

) وهو ابن أيب كثري  (عاوية عن حيىي    حدثنا م . أخربنا حيىي بن صاحل   .  حدثين إسحاق بن منصور    -) 1590(
انا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن حيىي بن أيب إسحاق؛ أن عبدالرمحن بن أيب بكر أخربه؛ أن أبا بكر قال              

  .مبثله. وسلم
 هـانئ   أخـربين أبـو   . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح أخربنا ابن وهب          ) 1591 (- 89

  :مسعت فضالة بن عبيد األنصاري يقول: اخلوالين؛ أنه مسع علي بن رباح اللخمي يقول
فأمر رسول .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو خبيرب، بقالدة فيها خرز وذهب وهي من املغامن تباع      

هللا صلى اهللا عليه وسـلم   مث قال هلم رسول ا    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة فرتع وحده          
  ).الذهب بالذهب وزنا بوزن(

حدثنا ليث عن أيب شجاع سعيد بن يزيد، عن خالـد بـن أيب              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1591 (- 90
  :قال. عمران، عن حنش الصنعاين، عن فضالة بن عبيد

ا أكثر من اثين عشر     فوجدت فيه . ففصلتها. فيها ذهب وخرز  .  اشتريت، يوم خيرب، قالدة بإثين عشر دينارا      
  ).ال تباع حىت تفصل(فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال . دينارا

حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيـد، ـذا   : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     -) 1591(
  .اإلسناد، حنوه

        .... باب بيع القالدة فيها خرز وذهب باب بيع القالدة فيها خرز وذهب باب بيع القالدة فيها خرز وذهب باب بيع القالدة فيها خرز وذهب----    17



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-840 

حـدثين  . جلالح أيب كـثري   حدثنا ليث عن ابن أيب جعفر، عن ا       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1591 (- 91
  :قال. حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد

فقـال  . نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثالثة     .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب         
  ).ال تبيعوا الذهب بالذهب، إال وزنا بوزن(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرمحن املعافري وعمرو بن احلارث      . حدثين أبو الطاهر  ) 1591 (- 92
  :وغريمها؛ أن عامر بن حيىي املعافري أخربهم عن حنش؛ أنه قال

فـأردت أن   . فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب وورق وجـوهر        .  كنا مع فضالة بن عبيد يف غزوة      
مث ال تأخذن إال    . واجعل ذهبك يف كفة   . ه يف كفه  انزع ذهبها فاجعل  : فسألت فضالة بن عبيد فقال    . أشتريها

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذن إال (فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      . مثال مبثل 

  ).مثال مبثل
ح وحـدثين أبـو     . أخربين عمرو . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1592 (- 93

أخربنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن                   . الطاهر
  عبداهللا؛

. فذهب الغالم فأخذ صاعا وزيادة بعض صـاع . بعه مث اشتر به شعريا: فقال.  أنه أرسل غالمه بصاع قمح  
فـإين  . وال  تأخذن إال مثال مبثل     .  ذلك؟ انطلق فرده   مل فعلت : فقال له معمر  . فلما جاء معمرا أخربه بذلك    

وكان طعامنا، يومئـذ،    : قال). الطعام بالطعام مثال مبثل   (كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  .إين أخاف أن يضارع: قال. فإنه ليس مبثله: قيل له. الشعري
عن عبدايد بـن    ) يعين ابن بالل  (ن  حدثنا سليما . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1593 (- 94

  سهيل بن عبدالرمحن؛ أنه مسع سعيد بن املسيب حيدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛
. فقدم بتمر جنيب  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أخا بين عدي األنصاري فاستعمله على خيرب              

إنا لنـشتري   ! يا رسول اهللا  ! ال، واهللا : قال) هكذا؟أكل متر خيرب    (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

        .... باب بيع الطعام مثال مبثل باب بيع الطعام مثال مبثل باب بيع الطعام مثال مبثل باب بيع الطعام مثال مبثل----    18
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أو بيعوا هذا   . ولكن مثال مبثل  . ال تفعلوا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . الصاع بالصاعني من اجلمع   
  ).وكذلك امليزان. واشتروا بثمنه من هذا

ل بن عبدالرمحن ابن    قرأت على مالك عن عبدايد بن سهي      : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1593 (- 95
  عوف، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري، وعن أيب هريرة؛

فقال له رسول اهللا صلى     . فجاءه بتمر جنيب  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على خيرب          
. ن هذا بالـصاعني إنا لنأخذ الصاع م! يا رسول اهللا ! ال، واهللا : فقال) أكل متر خيرب هكذا؟   (اهللا عليه وسلم    

مث ابتـع بالـدراهم     . فال تفعل به اجلمع بالدراهم    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . والصاعني بالثالثة 
  ).جنيبا
ح وحـدثين   . حدثنا معاوية . أخربنا حيىي بن صاحل احلواظي    . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1594 (- 96

حـدثنا  . مجيعا عن حيىي ابن حسان  ). واللفظ هلما (امي  حممد بن سهل التميمي، وعبداهللا بن عبدالرمحن الدر       
مسعت أبا  : مسعت عقبة ابن عبدالغافر يقول    : قال). وهو ابن أيب كثري   (أخربين حيىي   ). وهو ابن سالم  (معاوية  

  :سعيد يقول
 متر، كان عنـدنا   : فقال بالل ) من أين هذا؟  (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  جاء بالل بتمر برين   

عـني  . أوه(فقال رسول اهللا، عند ذلك      . ملطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فبعت منه صاعني بصاع   . ردئ
  ).ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر مث اشتري به. ال تفعل. الربا

  .مل يذكر ابن سهل يف حديثه عند ذلك
ثنا معقل عن أيب قزعة البـاهلي،       حد. حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثنا سلمة بن شبيب   ) 1594 (- 97

  :قال. عن أيب نضرة، عن أيب سعيد
بعنـا  ! يا رسول اهللا: فقال الرجل). ما هذا التمر من مترنا    (فقال  .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر       

اشتروا مث بيعوا مترنا و   . فردوه. هذا الربا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مترنا صاعني بصاع من هذا    
  ).لنا من هذا

حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن حيـىي، عـن أيب     . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1595 (- 98
  :قال. سلمة، عن أيب سعيد
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فكنا نبيع صـاعني    . وهو اخللط من التمر   .  كنا نرزق متر اجلمع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
. وال  صاعي حنطة بـصاع     . ال صاعي متر بصاع   (ليه وسلم فقال    فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا ع      . بصاع

  ).وال  درهم بدرمهني
: قال. حدثين عمرو الناقد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد اجلريري، عن أيب نضرة            ) 1594 (- 99

أو قـال ذلـك؟ إنـا       : قال. فال بأس به  : قال. نعم: أيدا بيد؟ قلت  : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال     
  :قال. ب إليه فال يفتيكموهسنكت
كأن هذا ليس مـن متـر       (فقال  . لقد جاء بعض فتيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر فأنكره           !  فواهللا
فقال . فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة    . ، العام، بعض الشيء   )أو يف مترنا  (كان يف متر أرضنا     : قال). أرضنا

  ).مث اشتري الذي تريد من التمر.  مترك شيء فبعهإذا رابك من. ال تقربن هذا. أربيت. أضعفت(
سألت : قال. أخربنا داود عنأيب نضرة   . أخربنا عبداألعلى . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1594 (- 100

فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري فسألته عن الصرف؟         . ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا         
ال أحدثك إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه           : فقال. ت ذلك، لقوهلما  فأنكر. ما زاد فهو ربا   : فقال
  .وسلم

فقال له النيب صلى    . وكان متر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اللون        .  جاءه صاحب خنلة بصاع من متر طيب      
 الـسوق  فإن سعر هـذا يف   . انطلقت بصاعني فاشتريت به هذا الصاع     : قال) أىن لك هذا؟  (اهللا عليه وسلم    

إذا أردت ذلك فبـع متـرك       . أربيت! ويلك(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسعر هذا كذا  . كذا
  ).مث اشتر بسلعتك أي متر شئت. بسلعة

ومل . فأتيت ابن عمر، بعد، فنـهاين     : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال         : قال أبو سعيد  
  .و الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه مبكة، فكرههفحدثين أب: قال. آت ابن عباس

. مجيعا عن سفيان بـن عيينـة      . حدثين حممد بن عباد وحممد بن حامت وابن أيب عمر         ) 1596 (- 101
  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. حدثنا سفيان عن عمرو، عن أيب صاحل: قال) واللفظ البن عباد(

إن ابن عباس يقـول     : فقلت له . فمن زاد أو ازداد فقد أرىب     . ثال مبثل  الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، م    
أرأيت هذا الذي تقوله أشيء مسعته من رسول اهللا صـلى اهللا            : فقلت. لقد لقيت ابن عباس   : فقال. غري هذا 

ومل أجده . مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عليه وسلم أو وجدته يف كتاب اهللا عز وجل؟ فقال         
  ).الربا يف النسيئة(ولكن حدثين أسامة بن زيد؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال .  كتاب اهللايف
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واللفظ (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       ) 1596 (- 102
ن أيب يزيد؛ أنه مسع ابن      عن عبيداهللا ب  ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق ) (لعمرو

  أخربين أسامة بن زيد؛: عباس يقول
  ).إمنا الربا يف النسيئة( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

: قـاال . حدثنا ز . ح وحدثين حممد ابن حامت    . حدثنا عفان . حدثنا زهري بن حرب   ) 1596 (- 103
   بن زيد؛حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة. حدثنا وهيب

  ).ال ربا فيما كان يدا بيد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثين عطاء بن أيب رباح؛     : قال. حدثنا هقل عن األوزاعي   . حدثنا احلكم بن موسى   ) 1596 (- 104

أرأيت قولك يف الصرف، أشيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا           : أن أبا سعيد اخلدري لقي ابن عباس فقال له        
أما رسول اهللا صلى اهللا . ال أقول . كال: ليه وسلم، أم شيئا وجدته يف كتاب اهللا عز وجل؟ فقال ابن عباس            ع

  ولكن حدثين أسامة بن زيد؛. وأما كتاب اهللا فال أعلمه. عليه وسلم فأنتم أعلم به

  ).أال إمنا الربا يف النسيئة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قـال إسـحاق   ) (واللفظ لعثمان (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 1597 (- 105
. فحدثنا عن علقمة، عن عبـداهللا     . سأل شباك إبراهيم  : قال. عن مغرية ) حدثنا جرير : وقال عثمان . أخربنا

  :قال
إمنا حندث مبـا    : وكاتبه وشاهديه؟ قال  : قال قلت .  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا ومؤكله         

  .مسعنا
. حدثنا هشيم : قالوا. حدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة          ) 1598 (- 106

  :أخربنا أبو الزبري عن جابر، قال
  .هم سواء:  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال

        .... الربا ومؤكله الربا ومؤكله الربا ومؤكله الربا ومؤكله باب لعن آكل باب لعن آكل باب لعن آكل باب لعن آكل----    19
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حدثنا زكرياء عن الشعيب، عـن      . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري اهلمداين      ) 1599 (- 107
  :مسعته يقول: قال. النعمان بن بشري

إن احلـالل بـني وإن      ) (وأهوى النعمان بإصبعيه إىل أذنيه    : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
ومن وقع  . فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه     . بينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس      احلرام بني و  

أال . أال وإن لكل ملك محى    . يوشك أن يرتع فيه   . كالراعي يرعى حول احلمى   . يف الشبهات وقع يف احلرام    
فـسد اجلـسد   إال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت،             . وإن محى اهللا حمارمه   

  ).أال وهي القلب. كله
أخربنا عيسى بن   . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثناوكيع.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1599(

  .حدثنا زكريا، ذا اإلسناد، مثله: قاال. يونس
ة وحدثنا قتيب . أخربنا جرير عن مطرف وأيب فروة اهلمذاين      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1599 (- م   2

عـن  . عن ابن عجالن، عن عبدالرمحن ابن سـعيد       ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . بن سعيد 
غري أن حديث زكرياء أمت مـن حـديثهم،         . النعمان بن بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث          

  .وأكثر
حدثين خالـد   .  جدي حدثين أيب عن  . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 1599 (- 108
حدثين سعيد بن أيب هالل عن عون بن عبداهللا، عن عامر الشعيب؛ أنه مسع نعمان بن بـشري بـن                    . بن يزيد 

  :وهو يقول. سعد، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب يف الناس حبمص
ل حديث زكريـاء عـن      فذكر مبث ). احلالل بني واحلرام بني   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).يوشك أن يقع فيه: (إىل قوله. الشعيب
حدثين جابر بـن    . حدثنا زكرياء عن عامر   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 715 (- 109
  عبداهللا؛

        ....أخذ احلالل وترك الشبهاتأخذ احلالل وترك الشبهاتأخذ احلالل وترك الشبهاتأخذ احلالل وترك الشبهات باب  باب  باب  باب ----    20

        .... باب بيع البعري واستثناء ركوبه باب بيع البعري واستثناء ركوبه باب بيع البعري واستثناء ركوبه باب بيع البعري واستثناء ركوبه----    21
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فـدعا يل   .  صلى اهللا عليه وسـلم     فلحقين النيب : قال. فأراد أن يسيبه  .  أنه كان يسري على مجل له قد أعيا       
واستثنيت عليـه   . فبعته بوقية ). بعنيه(مث قال   . ال: قلت). بعنيه بوقية (قال  . فسار سريا مل يسر مثله    . وضربه

أتراين ماكستك  (فقال  . فأرسل يف أثري  . مث رجعت . فنقدين مثنه . فلما بلغت أتيته باجلمل   . محالنه إىل أهلي  
  ).فهو لك. آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودرامهك

حدثين جابر  . عن زكرياء، عن عامر   ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   .  وحدثناه علي بن خشرم    -) 715(
  .مبثل حديث ابن منري. بن عبداهللا
: وقال عثمـان  . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 715 (- 110

  :قال. بن عبداهللاعن مغرية، عن الشعيب، عن جابر ) حدثنا جرير
: قـال . وحتيت ناضح يل قد أعيا وال  يكاد يـسري . فتالحق يب.  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فمـا  . فتخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزجره ودعا له         : قال. عليل: قال قلت ) ما لبعريك؟ (فقال يل   
. قد أصابته بركتـك   . خبري: قال قلت ) ى بعريك؟ كيف تر (فقال يل   : قال. زال بني يدي اإلبل قدامها يسري     

على أن يل فقار ظهـره      . فبعته أياه . نعم: قال فقلت . ومل يكن لنا ناضح غريه    . فاستحييت) أفتبيعنيه؟: (قال
. فتقدمت الناس إىل املدينـة    . فأذن يل . إين عروس فاستأذنته  ! يا رسول اهللا  : قال فقلت له  . حىت أبلغ املدينة  

وقد كان رسـول اهللا  : قال. فالمين فيه. فأخربته مبا صنعت فيه. ين خايل فسألين عن البعريفلقي. حىت انتهيت 
أفـال  (قال  . تزوجت ثيبا : فقلت له ) ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟    (صلى اهللا عليه وسلم قال يل حني استأذنته         

. يل أخوات صـغار   و) أو استشهد (تويف والدي   ! يا رسول اهللا  : فقلت له ) تزوجت بكرا تالعبك وتالعبها؟   
: قـال . فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدن    . فال تؤدن وال  تقوم عليهن     . فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن    

  .فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، غدوت إليه بالبعري، فأعطاين مثنه، ورده علي
، عن سامل بن أيب اجلعـد، عـن         حدثنا جرير عن األعمش   . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 715 (- 111

  :قال. جابر
مث : وفيه. وساق احلديث بقصته  . فاعتل مجلي .  أقبلنا من مكة إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

يـا  . بل هو لـك . ال: قال قلت ). بل بعنيه . ال(قال  . بل هو لك  . ال: قال قلت ). بعين مجلك هذا  (قال يل   
فتبلغ . قد أخذته (قال  . فهو لك ا  . فإن لرجل علي أوقية ذهب    : قال قلت ). نيهبل بع . ال(قال  ! رسول اهللا 

. أعطه أوقية من ذهب(فلما قدمت املدينة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل     : قال). عليه إىل املدينة  
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هللا صلى اهللا عليه    ال تفارقين زيادة رسول ا    : قال فقلت . وزادين قرياطا . فأعطاين أوقية من ذهب   : قال). وزده
  .فأخذه أهل الشام يوم احلرة. فكان يف كيس يل: قال. وسلم
حدثين اجلريري عن أيب نضرة،     . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 715 (- 112

  :قال. عن جابر بن عبداهللا
فنخسه رسول اهللا   :  فيه وقال. وساق احلديث . فتخلف ناصحي .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر        

واهللا يغفـر   (فما زال يزيدين ويقـول      : قال: وزاد أيضا ) اركب باسم اهللا  (مث قال يل    . صلى اهللا عليه وسلم   
  ).لك

  :قال. حدثنا أيوب عن أيب الزبري، عن جابر. حدثنا محاد. وحدثين أبو الربيع العتكي) 715 (- 113
فكنت بعد ذلـك أحـبس      . فنخسه فوثب : أعيا بعريي، قال   ملا أتى على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد          

. فبعته منه خبمس أواق). بعنيه(فلحقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال   . خطامه ألمسع حديثه، فما أقدر عليه     
فلما قدمت إىل املدينة أتيته بـه،       : قال). ولك ظهره إىل املدينة   (قال  . على أن يل ظهره إىل املدينة     : قال قلت 

  . وقية، مث وهبه يلفزادين
حدثنا بشري بن عقبة عن أيب      . حدثنا يعقوب بن إسحاق   . حدثنا عقبة بن مكرم العمى    ) 715 (- 114

  :قال. املتوكل الناجي، عن جابر بن عبداهللا
: واقتص احلديث وزاد فيه   ). أظنه قال غازيا  . ( سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره          

  ).لك الثمن ولك اجلمل. لك الثمن ولك اجلمل(قال . نعم: قلت) توفيت الثمن؟أ! يا جابر(قال 
حدثنا شعبة عن حمارب؛ أنه مسع جابر بن        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 715 (- 115

  :عبداهللا يقول
 قدم صرارا أمر ببقرة فلما: قال.  اشترى مين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا بوقيتني ودرهم أو درمهني         

  .ووزن يل مثن البعري فأرجح يل. فلما قدم املدينة أمرين أن آيت املسجد فأصلي ركعتني. فأكلوا منها. فذحبت
أخربنا حمـارب   . حدثنا شعبة . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 715 (- 116

  عن جابر،
ومل يـذكر الـوقيتني     . فاشتراه مين بثمن قد مساه    : غري أنه قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه القصة       

  .أمر ببقرة فنحرت، مث قسم حلمها: وقال. والدرهم والدرمهني
  حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 715 (- 117
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  ).ولك ظهره إىل املدينة. أربعة دنانريقد أخذت مجلك ب( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له 
أخربنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن        . حدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1600 (- 118

  زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب رافع؛
فأمر أبـا   . فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة     . م استسلف من رجل بكرا     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

إن . أعطه إياه (فقال  . مل أجد فيها إال خيارا رباعيا     : فرجع إليه أبو رافع فقال    . رافع أن يقضي الرجل بكره    
  ).خيار الناس أحسنهم قضاء

. زيد بن أسـلم   مسعت  . حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن جعفر       . حدثنا أبو كريب  ) 1600 (- 119
  :أخربنا عطاء بن يسار عن أيب رافع، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).فإن خري عباد اهللا أحسنهم قضاء(غري أنه قال . مبثله.  استلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرا
عبة عـن   حدثنا ش . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 1601 (- 120

  :قال. سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
فهم به أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه         . فأغلظ له .  كان لرجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق         

). إشتروا له سنا فأعطوه إيـاه     (فقال هلم   ). إن لصاحب احلق مقاال   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وسلم
 - أو خريكـم  -فإن من خريكـم  . فاشتروه فأعطوه إياه  (قال  . د إال سنا هو خري من سنه      إنا ال جن  : فقالوا

  ).أحسنكم قضاء
حدثنا وكيع عن علي بن صاحل، عن سلمة بن كهيل، عـن أيب             . حدثنا أبو كريب  ) 1601 (- 121

  :قال. سلمة، عن أيب هريرة
  ).خياركم حماسنكم قضاء(قال و. فأعطى سنا فوقه.  استقرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنا

حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1601 (- 122
  :قال. أيب سلمة، عن أيب هريرة

خريكـم  (وقـال   ). أعطوه سنا فوق سنه   (فقال  .  جاء رجل يتقاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا         
  ).أحسنكم قضاء

        ))))خريكم أحسنكم قضاءخريكم أحسنكم قضاءخريكم أحسنكم قضاءخريكم أحسنكم قضاء(((( باب من استلف شيئا فقضى خريا منه، و  باب من استلف شيئا فقضى خريا منه، و  باب من استلف شيئا فقضى خريا منه، و  باب من استلف شيئا فقضى خريا منه، و ----    22
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ح وحدثنيه قتيبـة بـن     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وابن رمح      ) 1602 (- 123
  :قال. حدثنا ليث عن أيب الزبري، عن جابر. سعيد

فقال له النيب   . ده يريده فجاء سي . ومل يشعر أنه عبد   .  جاء عبد فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على اهلجرة         

  ).أعبد هو؟(حىت يسأله . مث مل يبايع أحدا بعد. فاشتراه بعبدين أسودين). بعنيه(صلى اهللا عليه وسلم 
قـال  ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء             ) 1603 (- 124

  :قالت. عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة) حدثنا أبو معاوية: وقال اآلخران. ناأخرب: حيىي
  .رهنا. فأعطاه درعا له.  اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة

أخربنا عيسى بن يـونس     : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعلي بن خشرم       ) 1603 (- 125
  :قالت. ألعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشةعن ا

  .ورهنه درعا من حديد.  اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طعاما
حدثنا عبدالواحد بن زياد عن     . أخربنا املخزومي . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1603 (- 126

  حدثنا األسود بن يزيد عن عائشة؛: فقال. خعيذكرنا الرهن يف السلم عند إبراهيم الن: قال. األعمش
  .ورهنه درعا له من حديد.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما اىل أجل

حدثين : قال. حدثنا حفص بن غياث عن األعمش، عن إبراهيم.  حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة -) 1603(

  .من حديد: ومل يذكر.  وسلم، مثلهاألسود عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه
: وقال حيـىي  . حدثنا: قال عمرو ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد       ) 1604 (- 127

  :قال. عن ابن أيب جنيح، عن عبداهللا بن كثري، عن أيب املنهال، عن ابن عباس) أخربنا سفيان بن عيينة

        ....جواز بيع احليوان باحليوان، من جنسه، متفاضالجواز بيع احليوان باحليوان، من جنسه، متفاضالجواز بيع احليوان باحليوان، من جنسه، متفاضالجواز بيع احليوان باحليوان، من جنسه، متفاضال باب  باب  باب  باب ----    23

        .... باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر----    24

        .... باب السلم باب السلم باب السلم باب السلم----    25
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من أسلف يف متـر،     (فقال  . وسلم املدينة، وهم يسلفون يف الثمار، السنة والسنتني        قدم النيب صلى اهللا عليه      
  ).فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم

حدثين عبداهللا بن كثري    . حدثنا عبدالوارث عن ابن أيب جنيح     . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1604 (- 128
  :قال. عن أيب املنهال، عن ابن عباس

من أسلف  (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس يسلفون       قدم رسول   
  ).فال يسلف إال يف كيل معلوم، ووزن معلوم

مجيعا عن ابن عيينة، عن ابـن       .  حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وإمساعيل بن سامل            -) 1604(
  .إىل أجل معلوم. ومل يذكر. الوارثأيب جنيح، ذا اإلسناد، مثل حديث عبد

حدثنا . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر     ) 1604 (- م   2
. يذكر فيـه . مثل حديث ابن عيينة. كالمها عن سفيان، عن ابن أيب جنيح، بإسنادهم  . عبدالرمحن بن مهدي  

  .إىل أجل معلوم
وهو (عن حيىي ) يعين ابن بالل (ح حدثنا سليمان    . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1605 (- 129

  :كان سعيد بن املسيب حيدث؛ أن معمرا قال: قال) ابن سعيد
إن : فإنك حتتكر؟ قال سـعيد    : فقيل لسعيد ). من احتكر فهو خاطئ   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .كان حيدث هذا احلديث كان حيتكرمعمرا الذي 
حدثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عجالن، عن         . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1605 (- 130

  حممد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن عبداهللا،
  ).ال حيتكر إال خاطئ(قال .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا خالد بن عبداهللا    . وحدثين بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون      :  قال مسلم  : قال إبراهيم  -) 1605(
عن عمرو بن حيىي، عن حممد بن عمرو، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن أيب معمر، أحد بين عدي ابن                     

  .فذكر مبثل حديث سليمان بن بالل عن حيىي. قال رسول اهللا: كعب قال

        .... األقوات األقوات األقوات األقوات باب حترمي اإلحتكار يف باب حترمي اإلحتكار يف باب حترمي اإلحتكار يف باب حترمي اإلحتكار يف----    26
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ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن . حدثنا أبو صفوان األموي. حدثنا زهري بن حرب   ) 1606 (- 131
  :كالمها عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب؛ أن أبا هريرة قال. أخربنا ابن وهب: قاال. حيىي

  ).ممحقة للربح. احللف منفقة للسلعة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
) واللفظ البن أيب شيبة   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1607 (- 132

عن الوليد بن كثري، عن معبد ابن كعب بن مالك،          ) حدثنا أبو أسامة  : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (
  عن أيب قتادة األنصاري؛

  ).فإنه ينفق مث ميحق. ثرة احللف يف البيعإياكم وك( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ح وحدثنا حيىي بـن  . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1608 (- 133

  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي
و خنل، فليس له أن يبيع حـىت يـؤذن          من كان له شريك يف ربعة أ      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وإن كره ترك. فإن رضى أخذ. شريكه
واللفـظ  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم               ) 1608 (- 134

حدثنا ابن جـريج، عـن أيب       ). حدثنا عبداهللا بن إدريس   : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (البن منري 
  :قال.  عن جابرالزبري،

ال حيل له أن يبيـع      . ربعة أو حائط  .  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل شركة مل تقسم            
  .فإذا باع ومل يؤذنه فهو أحق به. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. حىت يؤذن شريكه

خربه؛ أنه مسـع    أخربنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبري أ         . وحدثين أبو الطاهر  ) 1608 (- 135
  :جابر بن عبداهللا يقول

ال يصلح أن يبيع حىت . الشفعة يف كل شرك يف أرض أو ربع أو حائط( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).فإن أىب فشريكه أحق به حىت يؤذنه. يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع

        .... باب النهي عن احللف يف البيع باب النهي عن احللف يف البيع باب النهي عن احللف يف البيع باب النهي عن احللف يف البيع----    27

        .... باب الشفعة باب الشفعة باب الشفعة باب الشفعة----    28
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قرأت على مالك بن أيب شهاب، عن األعـرج، عـن أيب   : قال. ىيحدثنا حيىي بن حي  ) 1609 (- 136
  هريرة؛

  ).ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبه يف جداره( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .ألرمني ا بني أكتافكم! ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهللا: مث يقول أبو هريرة: قال

: قاال. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي.  سفيان بن عيينة  حدثنا.  حدثنا زهري بن حرب    -) 1609(
كلـهم عـن    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  

  .الزهري، ذا اإلسناد، حنوه
وهـو  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. بن سعيد وعلي بن حجر    حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة      ) 1610 (- 137

عن العالء بن عبدالرمحن، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو                 ) ابن جعفر 
  بن نفيل؛

من اقتطع شربا من األرض ظلما، طوقه اهللا إياه يوم القيامة مـن             ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).سبع أرضني
حدثين عمر بن حممـد؛ أن أبـاه        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1610 (- 138

  حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول  . دعوها وإياها : فقال.  أن أروى خاصمته يف بعض داره     

إن كانت كاذبـة، فـأعم      ! اللهم). ع أرضني يوم القيامة   من أخذ شربا من األرض بغري حقه، طوقه يف سب         (
  .واجعل قربها يف دارها. بصرها

فبينما هي متشي يف الدار مرت على       . أصابتين دعوة سعيد بن زيد    : تقول. فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر   : قال
  .فكانت قربها. بئر يف الدار، فوقعت فيها

   محاد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه؛حدثنا. حدثنا أبو الربيع العتكي) 1610 (- 139

        .... باب غرز اخلشب يف جدار اجلار باب غرز اخلشب يف جدار اجلار باب غرز اخلشب يف جدار اجلار باب غرز اخلشب يف جدار اجلار----    29

        .... باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها----    30
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. فخاصمته إىل مروان بن احلكم    .  أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها             
وما : أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال                : فقال سعيد 

مـن أخـذ   (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : سلم؟ قال مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و       
إن ! اللـهم : فقال. ال أسألك بينة بعد هذا    : فقال له مروان  ). شربا من األرض ظلما طوقه إىل سبع أرضني       

  .كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها يف أرضها
  .فرة فماتتمث بينا هي متشي يف أرضها إذ وقعت يف ح. فما ماتت حىت ذهب بصرها: قال

حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن هشام، عن أبيه، . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 1610 (- 140
  :قال. عن سعيد بن زيد

من أخذ شربا من األرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سـبع             ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ).أرضني
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. بوحدثين زهري بن حر) 1611 (- 141

ال يأخذ أحد شربا من األرض بغري حقه، إال طوقه اهللا إىل سبع أرضني ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).يوم القيامة
حـدثنا  ). يعين ابن عبدالوارث  (حدثنا عبدالصمد   . حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 1612 (- 142
  عن حممد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة حدثه،) وهو ابن أيب كثري(حدثنا حيىي ). وهو ابن شداد(حرب 

! يا أبـا سـلمة    : فقالت.  وكان بينه وبني قومه خصومة يف أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر هلا ذلك             
ع من ظلم قيد شرب من األرض طوقه مـن سـب          (فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         . اجتنب األرض 

  ).أرضني
حدثنا حيىي؛ أن حممد بـن      . أخربنا أبان . أخربنا حبان بن هالل   .  وحدثين إسحاق بن منصور    -) 1612(

  .فذكر مثله. إبراهيم حدثه؛ أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة
حـدثنا  . العزيز بن املختار  حدثنا عبد . حدثين أبوكامل فضيل بن حسني اجلحدري     ) 1613 (- 143

  خالد احلذاء عن يوسف بن عبداهللا، عن أبيه،

        .... باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه----    31
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  ).إذا اختلفتم يف الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
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         كتاب الفرائض كتاب الفرائض كتاب الفرائض كتاب الفرائض----    23    
قـال  ) (واللفظ لـيحىي  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم             ) 1614 (- 1

عن الزهري، عن علي بن حسني، عن عمرو بن عثمان، عن           ) حدثنا ابن عيينة  : وقال اآلخران . أخربنا: حيىي
  أسامة بن زيد؛

  ).وال  يرث الكافر املسلم. ال يرث املسلم الكافر( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عـن         ). وهو النرسي (عبداألعلى بن محاد    حدثنا  ) 1615 (- 2

  :قال. ابن عباس
  ).فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر. أحلقوا الفرائض بأهلها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 حدثنا روح بن القاسم عن عبـداهللا . حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 1615 (- 3
  بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
  ).فما تركت الفرائض فألوىل رجل ذكر. أحلقوا الفرائض بأهلها(قال .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قـال  ) (واللفظ البـن رافـع    (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1615 (- 4
. أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس         ). زاقأخربنا عبدالر : وقال اآلخران . حدثنا: إسحاق

  :قال
فما تركت الفـرائض  . أقسموا املال بني أهل الفرائض على كتاب اهللا( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ).فألوىل رجل ذكر
، عن  حدثنا زيد ابن حباب عن حيىي بن أيوب       .  وحدثنيه حممد بن العالء أبو كريب اهلمذاين       -) 1615(

  .ابن طاوس، ذا اإلسناد، حنو حديث وهيب وروح بن القاسم
مسع . حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكدر       . حدثنا عمرو بن حممد بن بكري الناقد      ) 1616 (- 5

  :جابر بن عبداهللا قال

        .... باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل ذكر باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل ذكر باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل ذكر باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل ذكر----    1

        .... باب مرياث الكاللة باب مرياث الكاللة باب مرياث الكاللة باب مرياث الكاللة----    2
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فتوضأ مث صـب    . فأغمى علي . اشيانيعوداين، م .  مرضت فأتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر         
حىت نزلـت آيـة   . كيف أقضي يف مايل؟ فلم يرد علي شيئا      ! يا رسول اهللا  : قلت. فأفقت. علي من وضوئه  

  ].176/النساء  /4. [}يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{: املرياث
أخربين : قال. يجحدثنا ابن جر  . حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 1616 (- 6

  :قال. ابن املنكدر عن جابر بن عبداهللا
مث رش  . فدعا مباء فتوضأ  . فوجدين ال أعقل  .  عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر يف بين سلمة ميشيان           

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل      {: فرتلت! كيف أصنع يف مايل؟ يا رسول اهللا      : فقلت. علي منه فأفقت  
  ].11/النساء  /4. [}نيحظ األنثي

حدثنا سـفيان   ). يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1616 (- 7
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: مسعت حممد بن املنكدر قال: قال

 فتوضأ  .فوجدين قد أغمى علي   . ومعه أبو بكر، ماشني   .  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض        
. فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  . مث صب علي من وضوئه فأفقت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  .كيف أصنع يف مايل؟ فلم يرد علي شيئا، حىت نزلت آية املرياث! يا رسول اهللا: فقلت
مسعت جابر : أخربين حممد بن املنكدر قال. حدثنا شعبة. حدثنا ز. حدثين حممد بن حامت) 1616 (- 8

  :بن عبداهللا يقول
. فعقلت. فصبوا علي من وضوئه   . فتوضأ.  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض ال أعقل           

  .فرتلت آية املرياث. إمنا يرثين كاللة! يا رسول اهللا: فقلت
  .هكذا أنزلت: قال} يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة؟{: فقلت حملمد بن املنكدر

ح وحدثنا حممد ابـن    . أخربنا النضر بن مشيل وأبو عامر العقدي      .  حدثين إسحاق بن إبراهيم    -) 1616(
فرتلـت آيـة    : كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد، يف حديث وهب بن جريـر          . حدثنا وهب بن جرير   . املثىن

ة البـن   قول شـعب  : وليس يف رواية أحد منهم    . فرتلت آية الفرض  : ويف حديث النضر والعقدي   . الفرائض
  .املنكدر
حدثنا حيىي بن   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحممد بن املثىن          ) 1617 (- 9

  حدثنا قتادة عن سامل ابن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة؛. حدثنا هشام. سعيد
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إين ال  : مث قـال  . ذكر أبا بكر  و. فذكر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم      .  أن عمر بن اخلطاب خطب يوم مجعة      
. ما راجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شيء ما راجعته يف الكاللة       . أدع بعدي شيئا أهم من الكاللة     

أال تكفيك آية الصيف    ! يا عمر (وقال  . حىت طعن بأصبعه يف صدري    . وما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيه        
  .أقض فيها بقضية، يقضي ا من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ القرآنوإين إن أعش ) اليت يف آخر سورة النساء؟

ح وحـدثنا   . حدثنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة        .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1617(
كالمها عـن قتـادة، ـذا       . زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة            

  .اإلسناد، حنوه
  :أخربنا وكيع عن ابن أيب خالد، عن أيب أسحق، عن الرباء، قال. حدثنا علي بن خشرم) 1618 (- 10

  .}يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{:  آخر آية أنزلت من القرآن
دثنا شـعبة عـن أيب      ح. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1618 (- 11

  :مسعت الرباء بن عازب يقول: قال. إسحاق
  .وآخر سورة أنزلت، براءة.  آخر آية أنزلت، آية الكاللة

حدثنا زكرياء عن   ). وهو ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1618 (- 12
  أيب اسحق، عن الرباء؛

  .ن آخر آية أنزلت آية الكاللةوأ.  أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة
عن أيب أسحق،   ) وهو ابن زريق  (حدثنا عمار   ). يعين ابن آدم  (حدثنا حيىي   .  حدثنا أبو كريب   -) 1618(

  .آخر سورة أنزلت كاملة: غري أنه قال. مبثله. عن الرباء
سفر، عن  حدثنا مالك بن مغول عن أيب ال      . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . حدثنا عمرو الناقد  ) 1618 (- 13
  :قال. الرباء

  . آخر آية أنزلت يستفتونك

        .... باب آخر آية أنزلت آية الكاللة باب آخر آية أنزلت آية الكاللة باب آخر آية أنزلت آية الكاللة باب آخر آية أنزلت آية الكاللة----    3
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ح وحـدثين   . حدثنا أبو صفوان األموي عن يونس األيلـي       . وحدثين زهري بن حرب   ) 1619 (- 14
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن         . أخربنا عبداهللا بن وهب   : قال). واللفظ له (حرملة بن حيىي    

  محن، عن أيب هريرة؛عبدالر
هل تـرك لدينـه مـن       (فيسأل  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالرجل امليت، عليه الدين            

فلما فتح اهللا عليه الفتوح قال      ). صلوا على صاحبكم  (وإال قال   . فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه      ) قضاء؟
  ).ومن ترك ماال فهو لورثته. فعلي قضاؤهفمن توىف وعليه دين . أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم(
ح وحدثين زهري   . حدثين عقيل . حدثين أيب عن جدي   .  حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث      -) 1619(

حـدثنا  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا ابن أخي ابن شهاب    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . بن حرب 
  .د، هذا احلديثكلهم عن الزهري، ذا اإلسنا. ابن أيب ذئب

حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج،        : قال. حدثنا شبابة . حدثين حممد بن رافع   ) 1619 (- 15
  عن أيب هريرة،

إن على األرض من مؤمن إال أنا أوىل النـاس  ! والذي نفس حممد بيده( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال     
  ).وأيكم ترك ماال فإىل العصبة من كان. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مواله. به

هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1619 (- 16
  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأيكم ما ترك دينـا  .  كتاب اهللا عز وجلأنا أوىل الناس باملؤمنني يف( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).من كان. وأيكم ما ترك ماال فليؤثر مباله عصبته. فأنا وليه. أو ضيعة فادعوين

حدثنا شعبة عن عدي؛ أنه مسع أبا حـازم         . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1619 (- 17
  عن أيب هريرة،

  ).ومن ترك كال فإلينا. من ترك ماال فللورثة( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
يعين (حدثنا عبدالرمحن . ح وحدثين زهري بن حرب. حدثنا غندر.  وحدثنيه أبو بكر عن نافع     -) 1619(

  .من ترك كال وليته: غري أن يف حديث غندر. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد: قاال). ابن مهدي

        .... باب من ترك ماال فلورثته باب من ترك ماال فلورثته باب من ترك ماال فلورثته باب من ترك ماال فلورثته----    4
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        .... كتاب اهلبات كتاب اهلبات كتاب اهلبات كتاب اهلبات----    24    
حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن           . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1620 (- 1

  :عمر بن اخلطاب قال
فسألت رسول اهللا صـلى     . فظننت أنه بائعه برخص   . فأضاعه صاحبه .  محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا      

  ).فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه. ال تبتعه وال  تعد يف صدقتك(اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ فقال 
عن مالك بن أنـس، ـذا       ) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1620(

  .ال تبتعه وإن اعطاكه بدرهم: وزاد. اإلسناد
عن ) وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثين أمية بن بسطام   ) 1620 (- 2

  زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛
فأتى . فأراد أن يشتريه  . وكان قليل املال  . فوجده عند صاحبه وقد أضاعه    .  أنه محل على فرس يف سبيل اهللا      

فإن مثـل العائـد يف      . وإن أعطيته بدرهم  . ال تشتره (فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له        
  ).، كمثل الكلب يعود يف قيئهصدقته

غري أن حديث مالـك     . حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد       .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 1620(
  .وروح أمت وأكثر

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1621 (- 3
فسأل رسول اهللا صلى اهللا . فأراد أن يبتاعه. باعفوجده ي.  أن عمر ابن اخلطاب محل على فرس يف سبيل اهللا       

  ).وال  تعد يف صدقتك. ال تبتعه(عليه وسلم عن ذلك؟ فقال 
ح وحدثنا املقدمي وحممد ابن     . مجيعا عن الليث بن سعد    .  وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح      -) 1621(

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . يبحدثنا أ . ح وحدثنا ابن منري   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. املثىن
مبثـل  . كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . كلهم عن عبيداهللا  . حدثنا أبو أسامة  

  .حديث مالك

        ....نسان ما تصدق به ممن تصدق عليهنسان ما تصدق به ممن تصدق عليهنسان ما تصدق به ممن تصدق عليهنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه باب كراهة شراء اإل باب كراهة شراء اإل باب كراهة شراء اإل باب كراهة شراء اإل----    1
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أخربنا معمـر   . أخربنا عبدالرزاق : قال) واللفظ لعبد (حدثنا ابن أيب عمر وعبد بن محيد        ) 1621 (- 4
  ابن عمر؛عن الزهري، عن سامل، عن 

فسأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم؟       . مث رآها تباع فأراد أن يشتريها     .  أن عمر محل على فرس يف سبيل اهللا       

  ).ال تعد يف صدقتك، يا عمر؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. أخربنا عيسى بن يـونس    : قاال. ين إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم       حدث) 1622 (- 5

  :حدثنا األوزاعي عن أيب جعفر حممد بن علي، عن ابن املسيب، عن ابن عباس
  ).مثل الذي يرجع يف صدقته، كمثل الكلب يقئ مث يعود يف قيئه، فيأكله( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت حممد ابن   : قال. أخربنا ابن املبارك عن األوزاعي    . أبو كريب حممد بن العالء     وحدثناه   -) 1622(
  .علي بن احلسني يذكر ذا اإلسناد، حنوه

وهو ابن أيب   (حدثنا حيىي   . حدثنا حرب . حدثنا عبدالصمد . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1622 (- م   2
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثه، ـذا         حدثين عبدالرمحن بن عمرو؛ أن حممد بن فاطمة بنت          ). كثري

  .اإلسناد، حنوه
أخربين عمرو  . حدثنا ابن وهب  : قاال. وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 1622 (- 6
  :مسعت ابن عباس يقول: عن بكري؛ أنه مسع سعيد بن املسيب يقول) وهو ابن احلارث(

إمنا مثل الذي يتصدق بصدقة مث يعود يف صـدقته، كمثـل             ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  ).الكلب يقئ مث يأكل قيأه

مسعت . حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وحممد بن بشار) 1622 (- 7
  قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب، عن ابن عباس،

  ). قيئهالعائد يف هبته كالعائد يف( عن النيب؛ أنه قال 
  .حدثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله.  وحدثناه حممد بن املثىن-) 1622(
حدثنا عبداهللا بن طـاوس     . حدثنا وهيب . أخربنا املخزومي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1622 (- 8

  عن أبيه، عن ابن عباس،

        .... باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل----    2
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  ).هبته كالكلب، يقئ مث يعود يف قيئهالعائد يف ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محيد بـن عبـدالرمحن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1623 (- 9

  :حيدثانه عن النعمان بن بشري؛ أنه قال. وعن حممد بن النعمان بن بشري
فقال رسـول اهللا    . إين حنلت ابين هذا غالما كان يل      :  اهللا عليه وسلم فقال     إن أباه أتى به رسول اهللا صلى      

فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           . ال: فقال) أكل ولدك حنلته مثل هذا؟    (صلى اهللا عليه وسلم     
  ).فارجعه(

 أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن          . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1623 (- 10
  :قال. وحممد بن النعمان، عن النعمان بن بشري

) أكل بنيك حنلـت؟ (فقال . إين حنلت ابين هذا غالما:  أتى يب أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
  ).فاردده(قال . ال: قال
ح . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر عن ابـن عيينـة                ) 1623 (- 11

أخـربين  : قـال . أخربنا ابن وهب. ح وحدثين حرملة بن حيىي   . ا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       وحدثن
كلـهم عـن    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       . يونس

أكـل  ( عيينـة    ويف حديث الليث وابن   ). أكل بنيك (أما يونس ومعمر يف حديثهما      . الزهري، ذا اإلسناد  
  .ورواية الليث عن حممد بن النعمان ومحيد بن عبدالرمحن؛ أن بشريا جاء بالنعمان). ولدك
حدثنا النعمان  : قال. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1623 (- 12

  :قال. بن بشري
فكـل  (قـال  . قال أعطانيه أيب)  هذا الغالم؟ما( وقد أعطاه أبوه غالما، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  ).فرده(قال . ال: قال) إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟
: قـال . حدثنا عباد بن العوام عن حصني، عن الـشعيب        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1623 (- 13

 عن الشعيب،   أخربنا أبو األحوص عن حصني    ). واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . مسعت النعمان بن بشري   
  :قال. عن النعمان بن بشري

        .... باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة----    3
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ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه         : فقالت أمي عمرة بنت رواحة    .  تصدق علي أيب ببعض ماله    
فقال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . فانطلق أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليشهده على صدقيت . وسلم

فـرد تلـك    . فرجع أيب ). اتقوا اهللا واعدلوا يف أوالدكم    (قال  . ال: الق) أفعلت بولدك هذا كلهم؟   (وسلم  
  .الصدقة
حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الـشعيب، عـن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1623 (- 14

حدثنا أبو حيـان    . حدثنا حممد بن بشر   ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري        . النعمان بن بشري  
  حدثين النعمان بن بشري؛. يمي عن الشعيبالتم

ال أرضى  : فقالت. مث بدا له  . فالتوى ا سنة  .  أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض املوهوبة من مال البنها          
فـأتى  . وأنا يومئذ غالم  . فأخذ أيب بيدي  . حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما وهبت البين           

إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي          ! يا رسول اهللا  : لم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     
فقـال  . نعـم : قـال ) ألك ولد سوى هذا؟   ! يا بشري (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وهبت البنها 

  ).فإين ال أشهد على جور. فال تشهدين إذا(قال . ال: قال) أكلهم وهبت هلم مثل هذا؟(
  حدثنا إمساعيل عن الشعيب، عن النعمان بن بشري؛. حدثنا أيب.  ابن منريحدثنا) 1623 (- 15

: قال) فكلهم أعطيت مثل هذا؟   (قال  . نعم: قال) ألك بنون سواه؟  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).فال أشهد على جور(قال . ال

ن الشعيب، عن النعمان    أخربنا جرير عن عاصم األحول، ع     . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1623 (- 16
  ابن بشري؛

  ).ال تشهدين على جور( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألبيه 
ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم     . حدثنا عبدالوهاب وعبداألعلى  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1623 (- 17

 إبراهيم عن داود بن أيب      حدثنا إمساعيل بن  : قال). واللفظ ليعقوب (مجيعا عن ابن علية     . ويعقوب الدورقي 
  :هند، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري قال

اشهد أين قد حنلت النعمـان      ! يا رسول اهللا  :  انطلق يب أيب حيملين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال           
فأشهد علـى هـذا   (قال  . ال: قال) أكل بنيك قد حنلت مثل ما حنلت النعمان؟       (فقال  . كذا وكذا من مايل   

  ).فال، إذا(قال . بلى: قال) أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟(مث قال ). يغري
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حدثنا ابن عون عن الشعيب، عن النعمان       . حدثنا أزهر . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1623 (- 18
  :قال. ابن بشري

: قال)  ولدك أعطيته هذا؟   أكل(فقال  . مث أتى يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشهده          .  حنلين أيب حنال  
  ).فإين ال أشهد(قال . بلى: قال) أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذا؟(قال . ال

  ).قاربوا بني أوالدكم(إمنا حتدثنا أنه قال : فقال. فحدثت به حممدا: قال ابن عون
  :قال. ابرحدثنا أبو الزبري عن ج. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 1624 (- 19

فأتى رسول اهللا صلى اهللا     . احنل ابين غالمك، واشهد يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          :  قالت إمرأة بشري  
أشهد يل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : وقالت. إن ابنة فالن سألتين أن احنل ابنها غالمي       : عليه وسلم فقال  

. فليس يصلح هذا  (قال  . ال: قال) ثل ما أعطيته؟  أفكلهم أعطيت م  (قال  . نعم: قال) أله إخوة؟ (فقال  . وسلم

  ).وإين ال أشهد إال على حق
قرأت على مالك عن ابن شـهاب، عـن أيب سـلمة بـن        : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1625 (- 20

  عبدالرمحن، عن جابر بن عبداهللا؛
ال ترجع إىل   . ولعقبه، فأا للذي أعطيها   أميا رجل أعمر عمرى له      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث. الذي أعطاها
حدثنا ليث  . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1625 (- 21

  :عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن جابر بن عبداهللا؛ أنه قال
. من أعمر رجال عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيهـا     ( عليه وسلم يقول      مسعت رسول اهللا صلى اهللا    

  ).وهي ملن أعمر وعقبه
  ).أميا رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه(غري أن حيىي قال يف أول حديثه 

أخربين ابـن   . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . حدثين عبدالرمحن بن بشر العبدي    ) 1625 (- 22
  لعمرى وسنتها، عن حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابر بن عبداهللا األنصاري أخربه؛شهاب، عن ا

        .... باب العمرى باب العمرى باب العمرى باب العمرى----    4
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قـد أعطيتكهـا   : فقـال . أميا رجل أعمر رجال عمرى له ولعقبه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
اء وقعـت   من أجل أنه أعطى عط    . وإا ال ترجع إىل صاحبها    . وعقبك ما بقى منكم أحد، فإا ملن أعطيها       

  ).فيه املواريث
. أخربنـا عبـدالرزاق   : قاال). واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 1625 (- 23

  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عن جابر
هي لـك  : فأما إذا قال. هي لك ولعقبك:  إمنا العمرى اليت أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن يقول         

  .ما عشت، فإا ترجع إىل صاحبها
  .وكان الزهري يفيت به: قال معمر

حدثنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب عـن أيب             . حدثنا حممد بن رافع   ) 1625 (- 24
  ؛)وهو ابن عبداهللا(سلمة بن عبدالرمحن، عن جابر 

ال جيوز للمعطي فيها    .  فهي له بتلة    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه،            
  .شرطا وال  ثنيا
  .فقطعت املواريث شرطه. ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث: قال أبو سلمة

حدثنا هشام عن حيىي ابن     . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1625 (- 25
  : جابر بن عبداهللا يقولمسعت: حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن قال. أيب كثري

  ).العمرى ملن وهبت له( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبـو  . حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري. حدثنا معاذ بن هشام.  وحدثناه حممد بن املثىن  -) 1625(

  .مبثله. سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهللا؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
برفعه إىل النيب صلى اهللا     . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1625 (-م   2

  .عليه وسلم
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر). واللفظ له(وحدثنا حيىي بن حيىي ) 1625 (- 26

فإنه من أعمر عمرى فهـي      .  تفسدوها أمسكوا عليكم أموالكم وال     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).ولعقبه. حيا وميتا. للذي أعمرها

ح . حدثنا حجاج بن أيب عثمـان     . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1625 (- 27
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحـدثنا عبـدالوارث ابـن                    
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كل هؤالء عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليـه             . عن جدي، عن أيوب   عبدالصمد حدثين أيب    
  :ويف حديث أيوب من الزيادة قال. وسلم مبعىن حديث ابن خيثمة

  ).أمسكوا عليكم أموالكم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  جعل األنصار يعمرون املهاجرين
حـدثنا  : قـاال ). واللفظ البـن رافـع    (ق بن منصور    وحدثين حممد بن رافع وإسحا    ) 1625 (- 28

  :أخربين أبو الزبري عن جابر، قال. أخربنا ابن جريج. عبدالرزاق
. مث توىف، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمـرة          .  أعمرت إمرأة باملدينة ابنا هلا حائطا هلا      

فاختصموا إىل طـارق    . ل كان ألبينا حياته وموته    ب: وقال بنو املعمر  . رجع احلائط إلينا  : فقال ولد املعمرة  
فقـضى بـذلك    . فدعا جابر فشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرى لصاحبها           . موىل عثمان 

فأمـضى  . صدق جابر : فقال عبدامللك . وأخربه بشهادة جابر  . مث كتب إىل عبدامللك فأخربه ذلك     . طارق
  . حىت اليومفإن ذلك احلائط لبين املعمر. ذلك طارق

: قـال إسـحاق  ) (واللفظ أليب بكر(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم     ) 1625 (- 29
  عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛) حدثنا سفيان بن عيينة: وقال أبو بكر. أخربنا

  .لقول جابر بن عبداهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أن طارقا قضى بالعمرى للوارث
: قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1625 (- 30

  مسعت قتادة حيدث عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا
  ).العمرى جائزة(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

نا سـعيد عـن     حدث). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1625 (- 31
  قتادة، عن عطاء، عن جابر،

  ).العمرى مرياث ألهلها( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
حدثنا شعبة بن قتـادة،     . حدثنا حممد بن جعفر   : قال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1626 (- 32

  عن النضر بن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة،
  ).العمرى جائزة(يه وسلم قال  عن النيب صلى اهللا عل

حدثنا سعيد عن قتـادة، ـذا       ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنيه حيىي بن حبيب    -) 1626(
  ).جائزة: (أو قال) مرياث ألهلها(غري أنه قال . اإلسناد
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        .... كتاب الوصية كتاب الوصية كتاب الوصية كتاب الوصية----    25    
حدثنا : قاال) البن املثىن واللفظ  (حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب وحممد بن مثىن العرتي           ) 1627 (- 1

  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا) وهو ابن سعيد القطان(حيىي 
ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتني، إال             ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ووصيته مكتوبة عنده
ح وحدثنا ابـن    .  بن سليمان وعبداهللا بن منري     حدثنا عبده . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1627 (- 2
يريد أن (ومل يقوال ). وله شيء يوصي فيه(غري أما قاال . كالمها عن عبيداهللا، ذا اإلسناد. حدثين أيب . منري

  ).يوصي فيه
. ح وحدثين زهري بن حـرب     ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1627 (- 3

. أخربين يونس. أخربنا ابن وهب. ح وحدثين أبو الطاهر . كالمها عن أيوب  ). يعين ابن علية   (حدثنا إمساعيل 
ح وحدثنا حممد بـن     . أخربين أسامة بن زيد الليثي    . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي     

ن النيب صلى اهللا كلهم عن نافع، عن ابن عمر، ع    ). يعين ابن سعد  (أخربنا هشام   . حدثنا ابن أيب فديك   . رافع
يريد أن  (إال يف حديث أيوب فإنه قال       ). له شيء يوصي فيه   (وقالوا مجيعا   . مبثل حديث عبيداهللا  . عليه وسلم 
  .كرواية حيىي عن عبيداهللا). يوصي فيه

عن ) وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1627 (- 4
   عن أبيه؛ابن شهاب، عن سامل،

يبيت ثالث ليال إال    . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه       ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          
  ).ووصيته عنده مكتوبة
ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك، إال وعنـدي                 : قال عبداهللا بن عمر   

  .وصييت
ح وحدثين عبدامللك بن    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. ملة وحدثنيه أبوالطاهر وحر   -) 1627(

حدثنا : قاال. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن محيد       . حدثين عقيل . حدثين أيب عن جدي   . شعيب بن الليث  
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، حنو حديث عمرو بن احلارث. أخربنا معمر. عبدالرزاق
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أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد،           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1628 (- 5
  :قال. عن أبيه

يـا  : فقلـت . يف حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على املوت        .  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال    . ابنة يل واحدة  وال  يرثين إال     . وأنا ذو مال  . بلغين ما ترى من الوجع    ! رسول اهللا 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم         . والثلث كثري . الثلث. ال(أفأتصدق بشطره؟ قال    : قلت) ال(
حـىت اللقمـة جتعلـها يف يف    . ولست تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا، إال أجرت ـا . عالة يتكففون الناس  

إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتغي به وجـه         (أخلف بعد أصحايب؟ قال     ! يا رسول اهللا  : قلت: قال). امرأتك
أمـض  ! اللـهم . ولعلك ختلف حىت ينفع بك أقوام ويضر بك آخـرون         . اهللا، إال ازددت به درجة ورفعة     

  ).لكن البائس سعد بن خولة. وال  تردهم على أعقام. ألصحايب هجرم
  . أن توىف مبكةرثى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من: قال

ح وحدثين أبـو    . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال.  حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة         -) 1628(
: قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. الطاهر وحرملة 

  .إلسناد، حنوهكلهم عن الزهري، ذا ا. أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق
حدثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم،          . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1628 (- م   2

فـذكر مبعـىن حـديث      . دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علي يعودين       : قال. عن عامر بن سعد، عن سعد     
وكان يكره أن ميـوت     : قالغري أنه   . ومل يذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سعد بن خولة           . الزهري

  .باألرض اليت هاجر منها
. حدثنا مساك بن حرب   . حدثنا زهري . حدثنا احلسن بن موسى   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1628 (- 6

  :قال. حدثين مصعب بن سعد عن أبيه
: قلـت . فـأىب . دعين أقسم مايل حيث شـئت     : فقلت.  مرضت فأرسلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .فكان، بعد، الثلث جائزا: قال. فسكت بعد الثلث: فالثلث؟ قال: قلت. فالنصف؟ فأىب
حدثنا شعبة عن مساك، ذا     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثين حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1628(

  .فكان، بعد، الثلث جائزا: ومل يذكر. اإلسناد، حنوه

        .... باب الوصية بالثلث باب الوصية بالثلث باب الوصية بالثلث باب الوصية بالثلث----    1
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 علي عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن         حدثنا حسني بن  . وحدثين القاسم بن زكريا   ) 1628 (- 7
  :قال. مصعب بن سعد، عن أبيه

: فقلـت ) ال(قـال  . فالنصف: قلت). ال: (قال. أوصى مبايل كله:  عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت      
  ).والثلث كثري. نعم(أبالثلث؟ فقال 

سختياين، عن عمرو بن سعيد،     حدثنا الثقفي عن أيوب ال    . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 1628 (- 8
  كلهم حيدثه عن أبيه؛. عن محيد بن عبدالرمحن احلمريي، عن ثالثة من ولد سعد

قد خشيت أن   : فقال) ما يبكيك؟ (قال  . فبكى.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على سعد يعوده مبكة          
اشف ! اللهم( عليه وسلم    فقال النيب صلى اهللا   . كما مات سعد بن خولة    . أموت باألرض اليت هاجرت منها    

أفأوصي مبايل  . وإمنا يرثين ابنيت  . إن يل ماال كثريا   ! يا رسول اهللا  : قال. ثالث مرار ) اشف سعد ! اللهم. سعدا
. والثلث كـثري  . الثلث(فالثلث؟ قال   : قال) ال(فالنصف؟ قال   : قال) ال(فبالثلثني؟ قال   : قال) ال(كله؟ قال   

وإنك أن  . تك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة         وإن نفق . إن صدقتك من مالك صدقة    
  .وقال بيده) ، خري من أن تدعهم يتكففون الناس)أو قال بعيش(تدع أهلك خبري 

حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن محيد بن         . حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 1628 (- 9
فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . مرض سعد مبكة  : الواق. عبدالرمحن احلمريي، عن ثالثة من ولد سعد      

  .بنحو حديث الثقفي. يعوده
. حدثنا هشام عن حممد، عن محيد بن عبدالرمحن       . حدثنا عبداألعلى .  وحدثين حممد بن املثىن    -) 1628(

اه النيب  فأت. مرض سعد مبكة  : فقال. كلهم حيدثنيه مبثل حديث صاحبه    . حدثين ثالثة من ولد سعد بن مالك      
  .مبثل حديث عمرو بن سعيد عن محيد احلمريي. صلى اهللا عليه وسلم يعوده

ح وحدثنا أبو بكر    ). يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثين إبراهيم بن موسى الرازي    ) 1629 (- 10
كلهم عن هشام بـن     . حدثنا ابن منري  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع : قاال. بن أيب شيبة وأبو كريب    

  :قال. روة، عن أبيه، عن ابن عباسع
  ).والثلث كثري. الثلث( لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ).كبري أو كثري(ويف حديث وكيع 
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وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : لواقا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 1630 (- 11
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) جعفر

فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ . إن أيب مات وترك ماال ومل يوص :  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ).نعم(قال 
 أخـربين أيب عـن    . حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة       . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1004 (- 12

  عائشة؛
فلي أجر  . وإين أظنها لو تكلمت تصدقت    . إن أمي افتلتت نفسها   :  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ).نعم(أن أتصدق عنها؟ قال 
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛. حدثنا حممد بن بشر.  حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري-) 1004(

وأظنها لو  . ومل توص . إن أمي افتلتت نفسها   ! يا رسول اهللا  : فقال أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  ).نعم(أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال . تكلمت تصدقت

حدثنا شعيب بن   . ح وحدثين احلكم ابن موسى    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو كريب  ) 1004 (- 13
ح ). وهو ابـن القاسـم    (ثنا روح   حد). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . ح وحدثين أمية بن بسطام    . إسحاق

أما أبو أسامة   . كلهم عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد      . حدثنا جعفر بن عون   . وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة     
أفلـها  : وأما شعيب وجعفر ففي حـديثهما     . فهل يل أجر؟ كما قال حيىي ابن سعيد       : وروح ففي حديثهما  

  .أجر؟ كرواية ابن بشر
هو ابن (حدثنا إمساعيل : قالوا. وابن حجر) يعين ابن سعيد (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة      ) 1631 (- 14
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) جعفر

إال مـن صـدقة     : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة        ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).أو ولد صاحل يدعو له. أو علم ينتفع به. جارية

         باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت----    2

ان من الثواب بعد ان من الثواب بعد ان من الثواب بعد ان من الثواب بعد  باب ما يلحق اإلنس باب ما يلحق اإلنس باب ما يلحق اإلنس باب ما يلحق اإلنس----    3
        وفاتهوفاتهوفاتهوفاته
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أخربنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابـن        . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1632 (- 15
  :قال. عمر

إين أصـبيت   ! يا رسول اهللا  : فقال. فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأمره فيها       .  أصاب عمر أرضا خبيرب   
إن شئت حبست أصلها وتصدقت     (فما تأمرين به؟ قال     . مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه       . يربأرضا خب 

فتصدق عمر يف : قال. وال  يوهب. وال  يورث. وال  يبتاع  . فتصدق ا عمر؛ أنه ال يباع أصلها      : قال). ا
 على مـن وليهـا أن ال        ال جناح . والضيف. وابن السبيل . ويف سبيل اهللا  . ويف الرقاب . ويف القرىب . الفقراء

  .غري متمول فيه. أو يطعم صديقا. يأكل منها باملعروف
  .غري متأثل ماال: قال حممد. غري متمول فيه: فلما بلغت هذا املكان. فحدثت ذا احلديث حممدا: قال

  .غري متأثل ماال: وأنبأين من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: قال ابن عون
ح وحـدثنا   . ح وحدثنا أزهر الـسمان    . حدثنا ابن أيب زائدة   .  شيبة  حدثناه أبو بكر بن أيب     -) 1632(

غري أن حديث ابن أيب زائدة      . كلهم عن ابن عون، ذا اإلسناد، مثله      . حدثنا ابن أيب عدي   . حممد بن املثىن  
وحديث ابن أيب عدي فيه ما      . ومل يذكر ما بعده   ). أو يطعم صديقا غري متمول فيه     (وأزهر انتهى عند قوله     

  .فحدثت ذا احلديث حممدا إىل آخره:  سليم قولهذكر
حدثنا أبو داود احلفري عمر بن سعد، عن سفيان، عـن ابـن             .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1633(

فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه      . أصبت أرضا من أرض خيرب    : قال. عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر       
. وساق احلديث مبثل حـديثهم    . أحب إيل وال  أنفس عندي منها      أصبت أرضا مل أصب ماال      : وسلم فقلت 

  .فحدثت حممدا وما بعده: ومل يذكر
أخربنا عبدالرمحن بن مهدي عن مالك بن مغول، عـن          . حدثنا حيىي بن حيىي النميمي    ) 1634 (- 16

  :قال. طلحة بن مصرف

         باب الوقف باب الوقف باب الوقف باب الوقف----    4

 باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي  باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي  باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي  باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي ----    5
        فيهفيهفيهفيه
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فلم كتب علـى    : قلت. ال: هل أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال         : ىف سألت عبداهللا بن أيب أو    
  .أوصى بكتاب اهللا عز وجل: املسلمني الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال

كالمهـا  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1634 (- 17
فكيف أمر الناس بالوصـية؟ ويف      : قلت: غري أن يف حديث وكيع    . د، مثله عن مالك بن مغول، ذا اإلسنا     

  كيف كتب على املسلمني الوصية؟: قلت: حديث ابن منري
ح وحدثنا . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمش    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1635 (- 18

حدثنا األعمش عن أيب وائل، عن مـسروق، عـن          : قاال. حدثنا أيب وأبو معاوية   . حممد بن عبداهللا بن منري    
  :قالت. عائشة

  . ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا، وال  درمها، وال  شاة، وال  بعريا، وال  أوصى بشيء
ح . كلهم عـن جريـر    .  وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم           -) 1635(

  .مجيعا عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله). وهو ابن يونس(نا عيسى أخرب. وحدثنا علي بن خشرم
أخربنا إمساعيل بـن    : قال). واللفظ ليحىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 1636 (- 19

  :قال. علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن األسود بن يزيد
أو قالت  (ى إليه؟ فقد كنت مسندته إىل صدري        مىت أوص : فقالت.  ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كان وصيا      

  فمىت أوصى إليه؟. وما شعرت أنه مات. فلقد اخننث يف حجري. فدعا بالطست) حجري
واللفـظ  (حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد            ) 1637 (- 20

  :قال. بن جبريحدثنا سفيان عن سليمان األحول، عن سعيد : قالوا). لسعيد
ومـا  ! يا ابن عباس  : فقلت. مث بكى حىت بل دمعه احلصى     ! وما يوم اخلميس  ! يوم اخلميس :  قال ابن عباس  

ائتوين أكتب لكم كتابا ال تـضلوا       (فقال  . اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه       : يوم اخلميس؟ قال  
فالذي أنا فيه   . دعوين(قال  . ه؟ أهجر؟ استفهموه  ما شأن : وقالوا. وما ينبغي عند نيب تنازع    . فتنازعوا) بعدي
: قـال ). وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم     . أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : أوصيكم ثالث . خري

  .أو قال فأنسيتها. وسكت عن الثالثة
  .حدثنا سفيان، ذا احلديث: حدثنا احلسن بن بشر قال: قال أبو إسحاق إبراهيم

أخربنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مـصرف،    . ثنا إسحاق بن إبراهيم   حد) 1637 (- 21
  :عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ أنه قال
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قال : قال. حىت رأيت على خديه كأا نظام اللؤلؤ      . مث جعل تسيل دموعه   ! وما يوم اخلميس  !  يوم اخلميس 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده )  اللوح والدواةأو(ائتوين بالكتف والدواة    (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهجر: فقالوا) أبدا
حـدثنا  : وقال ابـن رافـع    . أخربنا: قال عبد (وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 1637 (- 22

  :باس، قالأخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن ع). عبدالرزاق
فقال النيب صلى اهللا عليه .  ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف البيت رجال فيهم عمر ابن اخلطاب     

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غلـب          : فقال عمر ). هلم أكتب لكم كتابا ال تضلون بعده      (وسلم  
قربـوا  : فمنهم من يقول  . فاختصموا. بيتفاختلف أهل ال  . حسبنا كتاب اهللا  . وعندكم القرآن . عليه الوجع 

فلما أكثروا . يكتب لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر           
  ).قوموا(اللغو واالختالف عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني              : لفكان ابن عباس يقو   : قال عبيداهللا 
  .أن يكتب هلم ذلك الكتاب، من اختالفهم ولغطهم
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         كتاب النذر كتاب النذر كتاب النذر كتاب النذر----    26    
ح وحـدثنا   . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وحممد بن رمح بن املهلب         ) 1638 (- 1

  :حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس؛ أنه قال. سعيدقتيبة بن 
قـال  .  استفىت سعد بن عبادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه                  

  ).فاقضه عنها(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد         . مالكقرأت على   : قال.  وحدثنا حيىي بن حيىي    -) 1638(

ح وحدثنا . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة     
. ح وحدثنا عثمان بن أيب شـيبة      . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد     

ومعـىن  . بإسناد الليث . كلهم عن الزهري  . ان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل        حدثنا عبدة بن سليم   

  .حديثه
حـدثنا  : وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق (وحدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1639 (- 2

  :قال. مرعن منصور، عن عبداهللا بن مرة، عن عبداهللا بن ع(جرير 
وإمنا يستخرج به مـن  . إنه ال يرد شيئا(ويقول  .  أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر          

  ).الشحيح
حدثنا يزيد بن أيب حكيم عن سفيان، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن             . حدثنا حممد بن حيىي   ) 1639 (- 3

  عمر،
  ).وإمنا يستخرج به من البخيل. ذر ال يقدم شيئا وال  يؤخرهالن( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

         باب األمر بقضاء النذر باب األمر بقضاء النذر باب األمر بقضاء النذر باب األمر بقضاء النذر----    1

 باب النهي عن النذر، وأنه ال يرد  باب النهي عن النذر، وأنه ال يرد  باب النهي عن النذر، وأنه ال يرد  باب النهي عن النذر، وأنه ال يرد ----    2
        شيئاشيئاشيئاشيئا
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ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1639 (- 4
  حدثنا شعبة عن منصور، عن عبداهللا بن مرة، عن ابن عمر،. حدثنا حممد بن جعفر). واللفظ البن املثىن(

  ).وإمنا يستخرج من البخيل. إنه ال يأيت خبري(وقال . اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن النذر عن النيب صلى 
ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . حدثنا مفضل . حدثنا حيىي بن آدم   .  وحدثين حممد بن رافع    -) 1639(

  .كالمها عن منصور، ذا اإلسناد، حنو حديث جرير. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان: قاال. بشار
عن العالء، عن أبيه، عن أيب      ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1640 (- 5

  هريرة؛
وإمنا يستخرج مـن    . فإن النذر ال يغين من القدر شيئا      . ال تنذروا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).البخيل
مسعت : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1640 (- 6

  العالء حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة،
إنه ال يرد من القدر وإمنا يـستخرج بـه مـن            : (وقال.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن النذر         

  ).البخيل
وهو ابـن   (اعيل  حدثنا إمس : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 1640 (- 7

  ، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة؛)وهو ابن أيب عمرو(عن عمرو ) جعفر
ولكن النـذر   . إن النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره له            ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).فيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل يريد أن خيرج. يوافق القدر
يعـين  (وعبـدالعزيز   ) يعين ابن عبدالرمحن القـاري    (حدثنا يعقوب   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1640(

  .كالمها عن عمرو بن أيب عمرو، ذا اإلسناد). الدراوردي
حدثنا إمساعيل بن : قاال. )واللفظ لزهري(وحدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر السعدي ) 1641 (- 8

  :قال. حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني. إبراهيم

         باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال  فيما ال ميلك العبد باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال  فيما ال ميلك العبد باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال  فيما ال ميلك العبد باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال  فيما ال ميلك العبد----    3
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وأسر . فأسرت ثقيف رجلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          .  كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل    
فأتى عليه رسـول اهللا     . اءوأصابوا معه العضب  . أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من بين عقيل          

مب أخذتين؟ ومب أخذت    : فقال) ما شأنك؟ (فقال  . فأتاه! يا حممد : قال. صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الوثاق      
! يا حممد : فقال. مث انصرف عنه فناداه   ) أخذتك جبريرة حلفائك ثقيف   ) (إعظاما لذلك (سابقة احلاج؟ فقال    

. إين مسلم : قال) ما شأنك؟ (فرجع إليه فقال    . لم رحيما رقيقا  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      ! يا حممد 
فأتـاه  ! يا حممد ! يا حممد : فقال. فناداه. مث انصرف ) لو قلتها وأنت متلك أمرك، أفلحت كل الفالح       (قال  
  .ففدى بالرجلني) هذه حاجتك(قال . وظمآن فاسقيين. إين جائع فأطعمين: قال) ما شأنك؟(فقال 
وكان القوم يرحيون نعمهم بني     . فكانت املرأة يف الوثاق   . وأصيبت العضباء .  األنصار وأسرت امرأة من  : قال

حىت تنتهي  . فجعلت إذا دنت من البعري رغا فتتركه      . فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت اإلبل      . يدي بيوم 
ـا فطلبوهـا    ونذروا  . فقعدت يف عجزها مث زجرا فانطلقت     . وناقة منوقة : قال. فلم ترغ . إىل العضباء 
العـضباء،  : فقالوا. فلما قدمت املدينة رآها الناس    . ونذرت هللا؛ إن جناها اهللا عليها لتنحرا      : قال. فأعجزم

فأتوا رسول اهللا صلى    . إا نذرت؛ إن جناها اهللا عليها لتنحرا      : فقالت. ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ال . نذرت هللا إن جناها اهللا عليها لتنحرا      . بئسما جزا ! حان اهللا سب(فقال  . اهللا عليه وسلم فذكروا ذلك له     

  ).وال  فيما ال ميلك العبد. وفاء لنذر يف معصية
  ).ال نذر يف معصية اهللا(ويف رواية ابن حجر 

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابـن       ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 1641(
كانـت  : ويف حديث محاد قـال    . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد، حنوه     . عبدالوهاب الثقفي أيب عمر عن    

ويف . فأتت على ناقة ذلول جمرسة    : ويف حديثه أيضا  . وكانت من سوابق احلاج   . العضباء لرجل من بين عقيل    

  .وهي ناقة مدربة: حديث الثقفي
ح . أخربنا يزيد بن زريع عن محيد، عن ثابت، عن أنـس          .  بن حيىي التميمي   حدثنا حيىي ) 1642 (- 9

  حدثين ثابت عن أنس؛. حدثنا محيد. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري). واللفظ له(وحدثنا ابن أيب عمر 

 باب من نذر أن ميشي إىل  باب من نذر أن ميشي إىل  باب من نذر أن ميشي إىل  باب من نذر أن ميشي إىل ----    4
        الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة
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قال . نذر أن ميشي  : قالوا) ما بال هذا؟  (فقال  .  أنس النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى شيخا يهادى بني ابنيه          
  .وأمره أن يركب) إن اهللا عن تعذيب هذا لغين(

عـن  ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1643 (- 10
  ، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة؛)وهو ابن أيب عمرو(عمرو 

فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . عليهمايتوكأ  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أدرك شيخا ميشي بني ابنيه          
أيهـا  . اركـب (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . كان عليه نذر  ! يا رسول اهللا  : قال ابناه ) ما شأن هذا؟  (

  ).واللفظ لقتيبة وابن حجر) (فإن اهللا غين عنك وعن نذرك! الشيخ
 عن عمرو بن أيب عمرو، ـذا        )يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1643(

  .اإلسناد، مثله
حـدثين  ) يعين ابن فـضالة   (حدثنا املفضل   . وحدثنا زكرياء بن حيىي بن صاحل املصري      ) 1644 (- 11

  :عبداهللا بن عياش عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بنت عامر؛ أنه قال
. فاستفتيته. أستفيت هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فأمرتين أن   .  نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا حافية       

  ).لتمش ولتركب(فقال 
أخربنا سـعيد بـن أيب      . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1644 (- 12

. نذرت أخـيت  : أيوب؛ أن يزيد بن أيب حبيب أخربه؛ أن أبا اخلري حدثه عن عقبة بن عامر اجلهين؛ أنه قال                 
  .وكان أبو اخلري ال يفارق عقبة: وزاد. حافية: ومل يذكر يف احلديث. ر مبثل حديث مفضلفذك

. حدثنا ابـن جـريج    . حدثنا روح بن عبادة   : قاال.  وحدثنيه حممد بن حامت وابن أيب خلف       -) 1644(
  .أخربين حيىي بن أيوب؛ أن يزيد بن أيب حبيب أخربه، ذا اإلسناد، مثل حديث عبدالرزاق

: قال يونس . (وحدثين هارون بن سعيد األيلي ويونس بن عبداألعلى وأمحد بن عيسى          ) 1645 (- 13
أخربين عمرو بن احلارث عن كعب بن علقمة، عن عبـدالرمحن           ). حدثنا ابن وهب  : وقال اآلخران . أخربنا

  بن مشاسة، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر،
  ).لنذر كفارة اليمنيكفارة ا: (قال.  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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         كتاب األميان كتاب األميان كتاب األميان كتاب األميان----    27    
ح وحـدثين   . حدثنا ابن وهب عن يونس    . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1646 (- 1

مسعت : أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه، قال   . أخربنا ابن وهب  . حرملة بن حيىي  
  :عمر ابن اخلطاب يقول

  ).إن اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ذاكرا وال  آثرا. ما حلفت ا منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنها! فواهللا: قال عمر

ح . دثين عقيل بن خالد   ح. حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1646 (- 2
كالمها عن الزهري، ذا    . أخربنا معمر . حدثنا عبدالرزاق : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      

ما حلفت ا منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ينـهى              : غري أن يف حديث عقيل    . اإلسناد، مثله 
  .ذاكرا وال  آثرا: ومل يقل. وال  تكلمت ا. عنها

حدثنا سفيان بن عيينـة     : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب           -) 1646(
مبثـل روايـة    . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر وهو حيلف بأبيه         : عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، قال      

  .يونس ومعمر
أخربنا الليث  ). واللفظ له (بن رمح   ح وحدثنا حممد    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1646 (- 3

  عن نافع، عن عبداهللا،
فنـاداهم  . وعمر حيلف بأبيـه   .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركب             

فمن كان حالفا فليحلـف     . أال إن اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائك        (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).باهللا أو ليصمت

وهو (حدثنا حيىي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1646 (- 4
. ح وحدثنا أبو كريـب    . حدثنا أيوب . حدثنا عبدالوارث . ح وحدثين بشر بن هالل    . عن عبيداهللا ) القطان

ح وحدثنا . ن إمساعيل بن أميةحدثنا سفيان ع. ح وحدثنا ابن أيب عمر   . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري      
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافـع        . أخربنا الضحاك وابن أيب ذئب    . حدثنا ابن أيب فديك   . ابن رافع 

         باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل----    1
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عن . مبثل هذه القصة  . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر      . أخربين عبدالكرمي . عن عبدالرزاق، عن ابن جريج    
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وقال اآلخرون . أخرنا: قال حيىي ابن حيىي   (ا حيىي بن حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           وحدثن -) 1646(
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن جعفر) (حدثنا إمساعيل

. وكانت قريش حتلـف بآبائهـا     ). من كان حالفا فال حيلف إال باهللا      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).لفوا بآبائكمال حت(فقال 
أخربنا ابـن   . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . حدثنا ابن وهب عن يونس    . حدثين أبو الطاهر  ) 1647 (- 5

  :أخربين محيد بن عبدالرمحن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال. أخربين يونس عن ابن شهاب. وهب
ومن . ال إله إال اهللا   : فليقل. بالالت: من حلف منكم، فقال يف حلفه     (اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى     

  ).فليتصدق. تعال أقامرك: قال لصاحبه
ح وحدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي     .  وحدثين سويد بن سعيد    -) 1647(

وحـديث  . مها عن الزهري، ذا اإلسناد    كال. أخربنا معمر . حدثنا عبدالرزاق : قاال. إبراهيم وعبد بن محيد   
مـن حلـف بـالالت      (ويف حديث األوزاعي    ). فليتصدق بشيء (غري أنه قال    . معمر مثل حديث يونس   

  ).والعزى
: قـال . ال يرويه أحد غري الزهري    ) تعال أقامرك فليتصدق  : يعين قوله (هذا احلرف   : قال أبو احلسني مسلم   

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشاركه فيه أحد بأسانيد جيادوللزهري حنو من تسعني حديثا يرويه عن 
حدثنا عبداألعلى عن هشام، عن احلسن، عن عبدالرمحن بن         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1648 (- 6

  :قال. مسرة
  ).ال حتلفوا بالطواغي وال  بآبائكم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        ال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللاال إله إال اهللا: : : :  باب من حلف بالالت والعزى، فليقل باب من حلف بالالت والعزى، فليقل باب من حلف بالالت والعزى، فليقل باب من حلف بالالت والعزى، فليقل----    2
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: قـالوا ) اللفظ خللف (حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وحيىي بن حبيب احلارثي            ) 1649 (- 7
  :قال. حدثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري

وما عندي مـا    . ال أمحلكم ! واهللا(فقال  . األشعريني نستحمله  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رهط من          
أو قال  (فلما انطلقنا قلنا    . فأمر لنا بثالث ذود غر الذرى     . مث أتى بإبل  . فلبثنا ما شاء اهللا   : قال) أمحلكم عليه 
 أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله فحلـف أن ال حيملنـا، مث              . ال يبارك اهللا لنا   ): بعضنا لبعض 

إن شاء اهللا، ال أحلف على ميني       ! وإين، واهللا . ولكن اهللا محلكم  . ما أنا محلتكم  (فقال  . فأتوه فأخربوه . محلنا
  ).مث أرى خريا منها، إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري

نا حدث: قاال). وتقاربا يف اللفظ (حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمذاين          ) 1649 (- 8
  :قال. أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى

وهي (إذ هم معه يف جيش العسرة       .  أرسلين أصحايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله هلم احلمالن           
) ال أمحلكم على شـيء    ! واهللا(فقال  . إن أصحايب أرسلوين إليك لتحملهم    ! يا نيب اهللا  : فقلت). غزوة تبوك 

ومـن خمافـة أن     . فرجعت حزينا من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . غضبان وال  أشعر   ووافقته وهو   
فرجعت إىل أصحايب فأخربم الـذي قـال        . يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وجد يف نفسه علي           

.  فأجبتـه  !أي عبداهللا بن قيس   : فلم ألبث إال سويعة إذ مسعت بالال ينادي       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
خـذ  (فلما أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          . أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوك       : فقال

فـانطلق ـن إىل     ) لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد     . (وهذين القرينني . وهذنني القرينني . هذين القرينني 
  ).حيملكم على هؤالء فاركبوهن)  وسلمإن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أو قال(إن اهللا : فقل. أصحابك

. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملكم على هؤالء         : فقلت. فانطلقت إىل أصحايب ن   : قال أبو موسى  
حـني  . ال أدعكم حىت ينطلق معي بعضكم إىل من مسع مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               ! ولكن، واهللا 
: فقـالوا يل  . ال تظنوا أين أحدثكم شيئا مل يقله      . طاءه إياي بعد ذلك   مث إع . ومنعه يف أول مرة   . سألته لكم 

حىت أتوا الذين مسعوا قول رسول اهللا       . فانطلق أبو موسى بنفر منهم    . ولنفعلن ما أحببت  . إنك ملصدق ! واهللا
  .فحدثوهم مبا حدثهم به أبو موسى، سواء. مث إعطاءهم بعد. ومنعه إياهم. صلى اهللا عليه وسلم

         غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن ميينه غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن ميينه غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن ميينه غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن ميينه باب نذر من حلف ميينا، فرأى باب نذر من حلف ميينا، فرأى باب نذر من حلف ميينا، فرأى باب نذر من حلف ميينا، فرأى----    3
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عن أيوب، عن أيب قالبـة وعـن        ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع العتكي   ) 1649 (- 9
  :قال. وأنا حلديث القاسم أحفظ مين حلديث أيب قالبة: قال أيوب. القاسم بن عاصم، عن زهدم اجلرمي

.  بـاملوايل فدخل رجل من بين تيم اهللا، أمحر، شـبيه . فدعا مبائدته وعليها حلم دجاج.  كنا عند أيب موسى   
إين : فقال الرجل . فإين قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل منه          ! هلم: فتلكأ فقال ! هلم: فقال له 

إين أتيت رسول اهللا صـلى      . أحدثك عن ذلك  ! هلم: فقال. فحلفت أن ال أطعمه   . رأيته يأكل شيئا فقذرته   
فلبثنا ) وما عندي ما أمحلكم عليه    . ال أمحلكم ! واهللا(فقال  . اهللا عليه وسلم يف رهط من األشعريني نستحمله       

: قال. فأمر لنا خبمس ذود غر الذرى     . فدعا بنا . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنهب إبل        . ما شاء اهللا  
. فرجعنـا إليـه   . ال يبارك لنا  . أغفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميينه       : فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض    

! أفنسيت؟ يا رسـول اهللا    . مث محلتنا . وإنك حلفت أن ال حتملنا    . إنا أتيناك نستحملك  ! سول اهللا يا ر : فقلنا
وحتللتـها  . إال أتيت الذي هو خري    . إن شاء اهللا، ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها          ! إين، واهللا (قال  

  ).فإمنا محلكم اهللا عز وجل. فانطلقوا
ا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن أيب قالبة والقاسم التميمي،          حدثن.  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 1649(

فكنـا عنـد أيب موسـى    . كان بني هذا احلي من جرم وبني األشعريني ود وإخاء       : قال. عن زهدم اجلرمي  
  .فذكر حنوه. فقرب إليه طعام فيه حلم دجاج. األشعري

منري عن إمساعيل بن عليـة،      وحدثين علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن          ) 1649 (- م   2
حدثنا سفيان عن أيوب، عن     . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم اجلرمي       

حدثنا . حدثنا وهيب . حدثنا عفان بن مسلم   . ح وحدثين أبو بكر بن إسحاق     . أيب قالبة، عن زهدم اجلرمي    
واقتصوا مجيعا احلديث مبعـىن     . نا عند أيب موسى   ك: قال. أيوب عن أيب قالبة والقاسم، عن زهدم اجلرمي       

  .حديث محاد بن زيد
حـدثنا  . حدثنا مطر الوراق  ). يعين ابن حزن  (حدثنا الصعق   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1649 (- م   3

وزاد . وساق احلديث بنحو حديثهم   . دخلت على أيب موسىال وهو يأكل حلم دجاج       : قال. زهدم اجلرمي 
  ). ما نسيتها!إين، واهللا(فيه قال 
أخربنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بـن نقـري           . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1649 (- 10

  :قال. القيسي، عن زهدم، عن أيب موسى األشعري
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مث بعث إلينا   ) ما أمحلكم ! واهللا. ما عندي ما أمحلكم   (فقال  .  أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله       
إنا أتينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    : فقلنا.  عليه وسلم بثالثة ذود بقع الذرى    رسول اهللا صلى اهللا   

إين ال أحلف على ميني، أرى غريها خري منـها، إال           (فقال  . فأتيناه فأخربناه . فحلف أن ال حيملنا   . نستحمله
  ).أتيت الذي هو خري

حيدثه . حدثنا أبو السليل عن زهدم. أبيهحدثنا املعتمر عن .  حدثنا حممد بن عبداألعلى التيمي  -) 1649(
  .بنحو حديث جرير. فأتينا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله. كنا مشاة: قال. عن أيب موسى

أخربنا يزيد بن كيسان، عن     . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري    . حدثين زهري بن حرب   ) 1650 (- 11
  :قال. أيب حازم، عن أيب هريرة

. فأتاه أهلـه بطعامـه    . مث رجع إىل أهله فوجد الصبية قد ناموا       . النيب صلى اهللا عليه وسلم     أعتم رجل عند    
فقال . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له         . مث بدا له فأكل   . فحلف ال يأكل من أجل صبيته     

  ).من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليأا، وليكفر عن ميينه(رسول اهللا 
أخربين مالك عن سهيل بن أيب صـاحل،        . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 1650 (- 12

  عن أبيه، عن أيب هريرة؛
من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليكفر عـن ميينـه،      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).وليفعل
حدثين عبدالعزيز بن املطلب عن سهيل      .  أويس حدثنا ابن أيب  . وحدثين زهري بن حرب   ) 1650 (- 13

  :بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها، فليأت الذي هو خـري،             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وليكفر عن ميينه
) يعين ابـن بـالل    (ليمان  حدثين س . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 1650 (- 14

  ).فليكفر عن ميينه، وليفعل الذي هو خري(مبعىن حديث مالك . حدثين سهيل يف هذا اإلسناد
. عن متيم بن طرفـة    ) يعين ابن رفيع  (حدثنا جرير عن عبدالعزيز     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1651 (- 15
  :قال

ليس عندي ما أعطيك : فقال. عض مثن خادمفسأله نفقة يف مثن خادم أو يف ب.  جاء سائل إىل عدي بن حامت  
ال ! أمـا واهللا  : فقـال . فغضب عدي . فلم يرض : قال. فأكتب إىل أهلي أن يعطوكها    . إال درعي ومغفري  
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لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول           ! أما واهللا : فقال. مث إن الرجل رضى   . أعطيك شيئا 
  .ما حنثت مييين). ، فليأت التقوىمن حلف على ميني مث رأى أتقى هللا منها(

حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم بن         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1651 (- 16
  :قال. طرفة، عن عدي بن حامت

من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليأت الذي هو خـري،             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وليترك ميينه

: قـاال ) واللفظ البن طريف  (حدثين حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن طريف البجلي           ) 1651 (- 17
  :قال. حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم الطائي، عن عدي

ا، وليـأت   إذا حلف أحدكم على اليمني، فرأى خريا منها، فليكفره        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).الذي هو خري

حدثنا حممد بن فضيل عن الشيباين، عن عبدالعزيز بن رفيع، عـن            .  وحدثنا حممد بن طريف    -) 1651(
  .متيم الطائي، عن عدي بن حامت؛ أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك

ا شعبة عن مساك بن حدثن. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار ) 1651 (- 18
  :قال. حرب، عن متيم بن طرفة

ال ! وأنا ابـن حـامت؟ واهللا  . تسألين مائة درهم:  مسعت عدي بن حامت، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال      
من حلف على ميني مث رأى خريا منها، (لو أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    : مث قال . أعطيك

  ).فليأت الذي هو خري
مسعت متيم بن   : قال. حدثنا مساك ابن حرب   . حدثنا شعبة . حدثنا ز .  حدثين حممد بن حامت    -) 1651(

  .ولك أربعمائة يف عطائي: وزاد. مسعت عدي بن حامت؛ أن رجال سأله فذكر مثله: طرفة قال
حدثنا عبدالرمحن بـن    . حدثنا احلسن . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1652 (- 19
  :قال. مسرة

فإنك إن أعطيتها عـن     . ال تسأل اإلمارة  ! يا عبدالرمحن بن مسرة   ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها        . وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها      . مسألة وكلت إليها  

  ).وائت الذي هو خري. فكفر عن ميينك
  .حدثنا شيبان بن فروخ، ذا احلديث. حدثنا أبو العباس املاسرجسي. يقال أبو أمحد اجللود



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-882 

ح وحـدثنا أبـو     . حدثنا هشيم عن يونس ومنصور ومحيد     .  حدثين علي بن حجر السعدي     -) 1652(
ح . حدثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، يف آخرين               . كامل اجلحدري 

حدثنا سعيد بن عـامر     . ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى     . حدثنا املعتمر عن أبيه   . ذوحدثنا عبيداهللا بن معا   
كلهم عن احلسن، عن عبدالرمحن بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم، ـذا                . عن سعيد، عن قتادة   

  .وليس يف حديث املعتمر عن أبيه، ذكر اإلمارة. احلديث
أخربنا هشيم بن بشري عن عبداهللا بن أيب        : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد       ) 1653 (- 20
  :قال. عن أبيه، عن أيب هريرة) أخربنا عبداهللا بن أيب صاحل. حدثنا هشيم بن بشري: وقال عمرو. صاحل

يـصدقك بـه    (مرو  وقال ع ). ميينك على ما يصدقك عليه صاحبك     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).صاحبك
حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عبـاد بـن أيب            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1653 (- 21

  :قال. صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

  ).اليمني على نية املستحلف( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) واللفظ أليب الربيع  (أبو كامل اجلحدري فضيل بن حسني       حدثين أبو الربيع العتكي و    ) 1654 (- 22
  :حدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هريرة، قال). وهو ابن زيد(حدثنا محاد : قاال

فتلد كل واحدة منـهن  . فتحمل كل واحدة منهن. ألطوفن عليهن الليلة: فقال.  كان لسليمان ستون امرأة  
فقال رسول اهللا صلى    . فولدت نصف إنسان  . منهن إال واحدة  فلم حتمل   . يقاتل يف سبيل اهللا   . غالما فارسا 

  ).لو استثىن، لولدت كل واحدة منهن غالما، فارسا، يقاتل يف سبيل اهللا(اهللا عليه وسلم 
حدثنا سفيان عـن    : قاال). واللفظ البن أيب عمر   (وحدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر        ) 1654 (- 23

  رة،هشام بن حجري، عن طاوس، عن أيب هري

         باب ميني احلالف على نية املستحلف باب ميني احلالف على نية املستحلف باب ميني احلالف على نية املستحلف باب ميني احلالف على نية املستحلف----    4

         باب االستثناء باب االستثناء باب االستثناء باب االستثناء----    5
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كلهن . ألطوفن الليلة على سبعني امرأة    : قال سليمان بن داود نيب اهللا     (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
فلم تأت واحدة   . فلم يقل ونسي  . قل إن شاء اهللا   : فقال له صاحبه، أو امللك    . تأيت بغالم يقاتل يف سبيل اهللا     

  ).إال واحدة جاءت بشق غالم. من نسائه
  ).إن شاء اهللا، مل حينث، وكان دركا له يف حاجته: ولو قال(لى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ص

حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عـن الـنيب     .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 1654(
  .مثله أو حنوه. صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا معمر عن ابن طاوس، عـن       . أخربنا عبدالرزاق بن مهام   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1654 (- 24
  :قال. أبيه، عن أيب هريرة

فقيل . يقاتل يف سبيل اهللا   . تلد كل امرأة منهن غالما    . ألطيفن الليلة على سبعني امرأة    :  قال سليمان بن داود   
قال فقال رسول   . فلم تلد منهن، إال امرأة واحدة، نصف إنسان       . فأطاف ن . فلم يقل . قل إن شاء اهللا   : له

  ).وكان دركا حلاجته. إن شاء اهللا، مل حينث: لو قال(صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن        . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   ) 1654 (- 25

  أيب هريرة،
 تـأيت   كلـها . ألطوفن الليلة على تسعني امرأة    : قال سليمان بن داود   (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

. فطاف عليهن مجيعـا   . إن شاء اهللا  : فلم يقل . إن شاء اهللا  : قل: فقال له صاحبه  . بفارس يقاتل يف سبيل اهللا    
إن شـاء اهللا،    : لو قـال  ! وامي الذي نفس حممد بيده    . فجاءت بشق رجل  . فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة     

  ).جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون
حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أيب الزناد، ذا            . ن سعيد  وحدثنيه سويد ب   -) 1654(

  ).كلها حتمل غالما جياهد يف سبيل اهللا(غري أنه قال . اإلسناد، مثله
هذا مـا   : قال. دثنا معمر عن مهام بن منبه     ح. حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1655 (- 26

  :فذكر منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

         باب النهي عن اإلصرار على اليمني، فيما يتأذى به أهل احلالف، مما ليس حبرام باب النهي عن اإلصرار على اليمني، فيما يتأذى به أهل احلالف، مما ليس حبرام باب النهي عن اإلصرار على اليمني، فيما يتأذى به أهل احلالف، مما ليس حبرام باب النهي عن اإلصرار على اليمني، فيما يتأذى به أهل احلالف، مما ليس حبرام----    6
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ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله، آمث له عند اهللا من أن يعطـي  ! واهللا( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).كفارته اليت فرض اهللا
). واللفـظ لـزهري   (حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحممد بن املثىن وزهري بن حرب             ) 1656 (- 27
  أخربين نافع عن ابن عمر؛: قال. عن عبيداهللا) وهو ابن سعيد القطان(حدثنا حيىي : قالوا

  ).فأوف بنذرك( قال .إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام! يا رسول اهللا:  أن عمر قال
حدثنا عبـدالوهاب   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أبو أسامة  .  وحدثنا أبو سعيد األشج    -) 1656(
مجيعا عن حفص بن    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء وإسحاق بن إبراهيم            ). يعين الثقفي (

كلهم عـن   . حدثنا شعبة . نا حممد بن جعفر   حدث. ح وحدثنا حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب رواد         . غياث
أما أبو أسامة والثقفـي     . عن عمر، ذا احلديث   : وقال حفص، من بينهم   . عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر     

وليس يف حديث حفص،   . جعل عليه يوما يعتكفه   : وأما يف حديث شعبة فقال    . اعتكاف ليلة : ففي حديثهما 
  .ذكر يوم وال  ليلة

حدثنا جرير بن حازم؛ أن أيوب حدثه؛       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ين أبو الطاهر  وحدث) 1656 (- 28
  أن نافعا حدثه؛ أن عبداهللا بن عمر حدثه؛

:  أن عمر بن اخلطاب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو باجلعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال                  
اذهب فاعتكف  (فكيف ترى؟ قال    .  املسجد احلرام  إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف يوما يف       ! يا رسول اهللا  

  ).يوما
فلما أعتق رسول اهللا صـلى اهللا       . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه جارية من اخلمس           : قال

. أعتقنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : عليه وسلم سبايا الناس، مسع عمر بن اخلطاب أصوام يقولون         
اذهـب إىل  ! يا عبداهللا: فقال عمر. أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا الناس      : قالواما هذا؟ ف  : فقال

  .تلك اجلارية فخل سبيلها

        ذا أسلمذا أسلمذا أسلمذا أسلم باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إ باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إ باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إ باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إ----    7



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-885 

. أخربنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمـر         . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1656(
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نذر كـان          ملا قفل النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنني سأل عمر رسول           : قال

  .مث ذكر مبعىن حديث جرير بن حازم. نذره يف اجلاهلية، اعتكاف يوم
ذكـر  : قال. حدثنا أيوب عن نافع   . حدثنا محاد بن زيد   . وحدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 1656 (- م   2

وكان عمر نذر   : قال. تمر منها مل يع : فقال. عند ابن عمر عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة           
  .مث ذكر حنو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. اعتكاف ليلة يف اجلاهلية

حدثنا محـاد عـن     . حدثنا حجاج ابن املنهال   . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1656 (- م   3
 نافع، عن ابن عمر،     كالمها عن . حدثنا عبداألعلى عن حممد بن إسحاق     . ح وحدثنا حيىي بن خلف    . أيوب

  .اعتكاف يوم: ويف حديثهما مجيعا. ذا احلديث يف النذر
حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان       . حدثين أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1657 (- 29

  :قال. أيب صاحل، عن زاذان أيب عمر
ما فيه من اإلجر ما يسوى      : فقال. فأخذ من األرض عودا أو شيئا     : قال. لوكا أتيت ابن عمر، وقد أعتق مم     

  ).من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه(إال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . هذا
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1657 (- 30

  مسعت ذكوان حيدث عن زاذان؛: قال. دثنا شعبة عن فراسح
  .فأنت عتيق: قال. ال: أوجعتك؟ قال: فقال له. فرأى بظهره أثرا.  أن ابن عمر دعا بغالم له

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . ما يل فيه من األجر ما يزن هذا       : مث أخذ شيئا من األرض فقال     : قال
  ).ه، حدا مل يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقهمن ضرب غالما ل(وسلم يقول 

. حدثنا عبدالرمحن . ح وحدثين حممد ابن املثىن    . حدثنا وكيع .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1657(
ويف ). حدا مل يأته(أما حديث ابن مهدي فذكر فيه . بإسناد شعبة وأيب عوانة. كالمها عن سفيان، عن فراس   

  .ومل يذكر احلد) دهمن لطم عب(حديث وكيع 

         باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده----    8
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). واللفظ لـه  (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1658 (- 31
  :قال. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد. حدثنا أيب

. فعفا. ثل منه امت: مث قال . فدعاه ودعاين . مث جئت قبيل الظهر فصليت خلف أيب      .  لطمت موىل لنا فهربت   
فلطمهـا  . ليس لنا إال خادم واحـدة     . كنا، بين مقرن، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : مث قال 
قـال  . لـيس هلـم خـادم غريهـا       : قـالوا ) أعتقوها(فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         . أحدنا

  ).فليخلوا سبيلها. فإذا استغنوا عنها. فليستخدموها(
حدثنا : قاال). واللفظ أليب بكر  (دثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ح) 1658 (- 32

  :قال. ابن إدريس عن حصني، عن هالل بن يساف
لقد رأيتين سابع سـبعة     . عجز عليك إال حر وجهها    : فقال له سويد بن مقرن    .  عجل شيخ فلطم خادما له    

  .فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نعتقها. غرنالطمها أص. ما لنا خادم إال واحدة. من بين مقرن
حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن حصني، عن هالل    : قاال.  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1658(

فقالـت  . فخرجت جاريـة  . كنا نبيع البز يف دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن           : قال. بن يساف 
  .فذكر حنو حديث ابن إدريس. فغضب سويد. فلطمها. لرجل منا كلمة

قال يل حممـد بـن   : قال. حدثنا شعبة . حدثين أيب . وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 1658 (- 33
  حدثين أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن؛: فقال حممد. شعبة: ما امسك؟ قلت: املنكدر

لقد رأيتين، وإين لـسابع     : ورة حمرمة؟ فقال  أما علمت أن الص   : فقال له سويد  .  أن جارية له لطمها إنسان    
فأمرنا رسـول  . فعمد أحدنا فلطمه  . وما لنا خادم غري واحد    . إخوة يل، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نعتقه
 يل  قال: قال. أخربنا شعبة .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن عن وهب بن جرير           -) 1658(

  .ما امسك؟ فذكر مبثل حديث عبدالصمد: حممد بن املنكدر
حدثنا األعمش عـن    ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1659 (- 34

  :قال. إبراهيم التيمي، عن أبيه
 !)اعلم، أبا مـسعود   (فسمعت صوتا من خلفي     . كنت أضرب غالما يل بالسوط    :  قال أبو مسعود البدري   

فإذا هو يقـول    . فلما دنا مين، إذ هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال. فلم أفهم الصوت من الغضب    
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أن اهللا أقدر   ! اعلم، أبا مسعود  (فقال  . فألقيت السوط من يدي   : قال!) اعلم، أبا مسعود  ! اعلم، أبا مسعود  (
  .ال أضرب مملوكا بعده أبدا: قال فقلت) عليك منك على هذا الغالم

حدثنا حممـد بـن   . ح وحدثين زهري ابن حرب . أخربنا جرير .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1659(
ح وحـدثنا   . أخربنا سفيان . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع    . عن سفيان ) وهو املعمري (محيد  

. ، حنو حديثـه   كلهم عن األعمش، بإسناد عبدالواحد    . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا عفان . أبو بكر بن أيب شيبة    
  .فسقط من يدي السوط، من هيبته: غري أن يف حديث جرير

حدثنا األعمش عـن إبـراهيم      . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1659 (- 35
  :قال. التيمي، عن أبيه، عن أيب مسعود األنصاري

فالتفـت  ) قدر عليك منك عليه   هللا أ ! اعلم، أبا مسعود  (فسمعت من خلفي صوتا     .  كنت أضرب غالما يل   
أما لو مل تفعـل،     (فقال  . هو حر لوجه اهللا   ! يا رسول اهللا  : فقلت. فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ).للفحتك النار، أو ملستك النار
حدثنا ابن أيب عدي عـن   : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1659 (- 36

  سليمان، عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب مسعود؛شعبة، عن 
فقـال  . فتركـه . أعوذ برسول اهللا  : فقال. فجعل يضربه . أعوذ باهللا : فجعل يقول .  أنه كان يضرب غالمه   

  .فأعتقه: قال) هللا أقدر عليك منك عليه! واهللا(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ومل يـذكر   . عن شعبة، ذا اإلسناد   ) يعين ابن جعفر  ( أخربنا حممد    . وحدثنيه بشر بن خالد    -) 1659(

  .أعوذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أعوذ باهللا: قوله
. ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بـن منـري        . حدثنا ابن منري  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1660 (- 37

  :قال. حدثين أبو هريرة. مسعت عبدالرمحن بن أيب نعم: قال.  حدثنا فضيل بن غزوان.حدثنا أيب
إال أن يكون كما    . من قذف مملوكه بالزىن يقام عليه احلد يوم القيامة        ( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم        

  ).قال

         باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزىن باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزىن باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزىن باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزىن----    9
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بن يوسـف   حدثنا إسحاق   . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا وكيع .  وحدثناه أبو كريب   -) 1660(
مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم،       : ويف حديثهما . كالمها عن فضيل بن غزوان، ذا اإلسناد      . األزرق

  .نيب التوبة
  :قال. عرور بن سويدحدثنا األعمش عن امل. حدثنا وكيع. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1661 (- 38

إنه : فقال. لو مجعت بينهما كانت حلة! فقلنا يا أبا ذر  . وعليه برد وعلى غالمه مثله    .  مررنا بأيب ذر بالربذة   
فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليـه       . فعريته بأمه . وكانت أمه أعجمية  . كان بيين وبني الرجل من إخويت كالم      

من ! يا رسول اهللا: قلت). إنك امرؤ فيك جاهلية  ! يا أبا ذر  (فقال  . فلقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم     . وسلم
جعلـهم اهللا حتـت     . هم إخـوانكم  . إنك امرؤ فيك جاهلية   ! يا أبا ذر  (قال  . سب الرجال سبوا أباه وأمه    

فـإن كلفتمـوهم    . وال  تكلفوهم مـا يغلبـهم      . وألبسوهم مما تلبسون  . فأطعموهم مما تأكلون  . أيديهم
  ).فأعينوهم
ح . حدثنا أبو معاويـة   . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا زهري . وحدثناه أمحد بن يونس   ) 1661( - 39

وزاد يف حـديث    . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد    . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   
). نعـم (على حال ساعيت من الكرب؟ قال       : قال قلت ). إنك امرؤ فيك جاهلية   (زهري وأيب معاوية بعد قوله      

). فإن كلفه ما يغلبه فليبعـه     (ويف حديث عيسى    ). نعم على حال ساعتك من الكرب     (ويف رواية أيب معاوية     
وال (انتهى عند قولـه     ). فليعنه(وال    ) فليبعه(وليس يف حديث أيب معاوية      ). فليعنه عليه (ويف حديث زهري    

  ).يكلفه ما يغلبه
. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1661 (- 40

  :قال. حدثنا شعبة عن واصل األحدب، عن املعرور بن سويد
فذكر أنه ساب رجال على عهد رسول       : فسألته عن ذلك؟ قال   .  رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غالمه مثلها       

فقال النيب  . فذكر ذلك له  . هللا عليه وسلم  فأتى الرجل النيب صلى ا    : قال. فعريه بأمه . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
فمن كان أخوه . جعلهم اهللا حتت أيديكم. إخوانكم وخولكم. إنك امرؤ فيك جاهلية(صلى اهللا عليه وسلم     

  ).فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وال  تكلفوهم ما يغلبهم. وليلبسه مما يلبس. حتت يديه فليطعمه مما يأكل

         باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال  يكلفه ما يغلبه باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال  يكلفه ما يغلبه باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال  يكلفه ما يغلبه باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال  يكلفه ما يغلبه----    10
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أخربنا عمـرو بـن     . أخربنا ابن وهب  . اهر أمحد بن عمرو بن سرح     وحدثين أبو الط  ) 1662 (- 41
  احلارث؛ أن بكري بن األشج حدثه عن العجالن موىل فاطمة، عن أيب هريرة،

وال  يكلف مـن العمـل إال مـا    . للمملوك طعامه وكسوته( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
  ).يطيق
  :قال. ود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أيب هريرةحدثنا دا. وحدثنا القعنيب) 1663 (- 42

إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه مث جاءه به، وفقد وىل حره ودخانه،            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  )فإن كان الطعام مشفوها قليال، فليضع يف يده منه أكلة أو أكلتني. فليأكل. فلقعده معه

  .يعين لقمة أو لقمتني: قال داود
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1664 (- 43

  ).إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا، فله أجره مرتني( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ح وحدثنا ابـن    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. مد بن املثىن   وحدثين زهري بن حرب وحم     -) 1664(

ح وحدثنا  . كلهم عن عبيداهللا  . حدثنا ابن منري وأبو أسامة    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . منري
مجيعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا          . حدثين أسامة . حدثنا ابن وهب  . هارون ابن سعيد األيلي   

  .مبثل حديث مالك. ليه وسلمع
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1665 (- 44

  :قال أبو هريرة: مسعت سعيد بن املسيب يقول: قال. شهاب
ال لـو ! والذي نفس أيب هريرة بيـده     ). للعبد اململوك املصلح أجران   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .اجلهاد يف سبيل اهللا، واحلج، وبر أمي، ألحببت أن أموت وأنا مملوك
  .وبلغنا؛ أن أبا هريرة مل يكن حيج حىت ماتت أمه، لصحبتها: قال

  .ومل يذكر اململوك) للعبد املصلح: (قال أبو الطاهر يف حديثه
ن شـهاب، ـذا   أخربين يونس عن اب. حدثنا أبو صفوان األموي.  وحدثنيه زهري بن حرب  -) 1665(

  .بلغنا وما بعده: ومل يذكر. اإلسناد

         باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا----    11
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1666 (- 45
  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة

تـها  فحدث: قال) إذا أدى العبد حق اهللا وحق مواليه، كان له أجران         ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .وال  على مؤمن مزهد. ليس عليه حساب: فقال كعب. كعبا

  .حدثنا جرير عن األعمش، ذا اإلسناد.  وحدثنيه زهري بن حرب-) 1666(
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1667 (- 46

  :وقال: فذكر أحاديث منها. لمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  ).نعما له. حيسن عبادة اهللا وصحابة سيده. نعما للملوك أن يتوىف( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :حدثك نافع عن ابن عمر قال: قلت ملالك: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1501 (- 47

من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مثن العبد، قوم عليه قيمة (يه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عل    
  ).العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق

  :قال. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1501 (- 48
إن كان له مال يبلـغ      . من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله        (لم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

  ).فإن مل يكن له مال عتق منه ما عتق. مثنه
حدثنا جرير بن حازم عن نافع موىل عبداهللا بن عمر، عـن            . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1501 (- 49

  :قال. عبداهللا بن عمر
قوم . فكان له من املال قدر ما يبلغ قيمته       . يبا له يف عبد   من أعتق نص  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وإال فقد عتق منه ما عتق. عليه قيمة عدل
حدثنا . ح وحدثنا حممد بن املثىن    .  وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح عن الليث بن سعد           -) 1501(

وهـو ابـن    (حدثنا محاد   : قاال. ح وحدثين أبو الربيع وأبو كامل     . مسعت حيىي بن سعيد   : قال. عبدالوهاب
ح وحدثنا إسـحاق    . كالمها عن أيوب  ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    ). زيد

 باب من أعتق شركا له يف  باب من أعتق شركا له يف  باب من أعتق شركا له يف  باب من أعتق شركا له يف ----    12
        عبدعبدعبدعبد
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حدثنا ابن  . ح وحدثنا حممد بن رافع    . أخربين إمساعيل بن أمية   . أخربنا عبدالرزاق عن ابن جريج    . بن منصور 
يعين (أخربين أسامة : قال. أخربنا ابن وهب. د األيليح وحدثنا هارون بن سعي . أيب فديك عن ابن أيب ذئب     

ولـيس يف   . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ـذا احلـديث                ). ابن زيد 
فإما ذكرا هذا   . إال يف حديث أيوب وحيىي بن سعيد      ) وإن مل يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق         (حديثهم  

: وليس يف رواية أحد منهم  . أهو شيء يف احلديث أو قاله نافع من قبله        . ال ندري : الوقا. احلرف يف احلديث  
  .إال يف حديث الليث ابن سعد. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حـدثنا  : قال ابن أيب عمر   . كالمها عن ابن عيينة   . وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 1501 (- 50
  امل بن عبداهللا، عن أبيه؛سفيان بن عيينة عن عمرو، عن س

وال  . قوم عليه يف ماله قيمة عـدل      . من أعتق عبدا بينه وبني آخر     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).مث عتق عليه يف ماله إن كان موسرا. وكس وال  شطط

ابن أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن        . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1501 (- 51
  عمر؛

عتق ما بقي يف ماله، إذا كان له مال يبلغ مثن . من أعتق شركا له يف عبد( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ).العبد
حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1502 (- 52
 بشري بن يك، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى اهللا            حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن        . جعفر

  ).يضمن(قال، يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها قال . عليه وسلم
من أعتق شقيصا (قال . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 1503 (- 53

  ).من مملوك، فهو حر يف ماله
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب عروبة، عن قتـادة، عـن    . الناقدوحدثين عمرو   ) 1503 (- 54

  النضر بن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة،
فإن مل  . من أعتق شقيصا له يف عبد، فخالصه يف ماله إن كان له مال            (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ).يكن له مال، استسعى العبد غري مشقوق عليه
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ح إسحاق بـن    . حدثنا علي بن مسهر وحممد بن بشر      . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1503 (- 55
ويف حديث  . مجيعا عن ابن أيب عروبة، ذا اإلسناد      . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. إبراهيم وعلي بن خشرم   

  ).مث يستسعى يف نصيب الذي مل يعتق غري مشقوق عليه(عيسى 
حـدثنا  : قالوا. لسعدي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        حدثنا علي بن حجر ا    ) 1668 (- 56

  عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب امللهب، عن عمران بن حصني؛) وهو ابن علية(إمساعيل 
فدعا م إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . مل يكن له مال غريهم    .  أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته       

  .وقال له قوال شديدا. فأعتق اثنني وأرق أربعة. رع بينهممث أق. فجزأهم أثالثا. وسلم
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر عـن          . حدثنا محاد . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1668 (- 57

أن : وأما الثقفي ففـي حديثـه     . أما محاد فحديثه كرواية ابن علية     . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد    . الثقفي
  .صى عند موته فأعتق ستة مملوكنيرجال من األنصار أو

حدثنا هشام بن   . حدثنا يزيد بن زريع   : قاال.  وحدثنا حممد بن منهال الضرير وأمحد بن عبدة        -) 1668(
مبثل حديث ابن عليـة     . حسان عن حممد بن سرين، عن عمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

  .ومحاد
عن عمـرو بـن     ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي      حد) 997 (- 58

  دينار، عن جابر بن عبداهللا؛
. فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . مل يكن له مال غريه    .  أن رجال من األنصار أعتق غالما له عن دبر        

  .فدفعها إليه. رهمفاشتراه نعيم بن عبداهللا بثمامنائة د) من يشتريه مين؟(فقال 
  .عبدا قبطيا مات عام أول: مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال عمرو

حـدثنا  : قال أبو بكر  . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة           ) 997 (- 59
  :مسع عمرو جابرا يقول: قال. سفيان بن عيينة

  .فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ه دبر رجل من األنصار غالما له مل يكن له مال غري

 باب جواز بيع  باب جواز بيع  باب جواز بيع  باب جواز بيع ----    13
        املدبراملدبراملدبراملدبر
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  .عبدا قبطيا مات عام أول، يف إمارة الزبري. فاشتراه ابن النحام: قال جابر
 حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صـلى               -) 997(

  .ارحنو حديث محاد عن عمرو بن دين. اهللا عليه وسلم يف املدبر
عن عبدايد بن سهيل، عن عطاء بـن أيب         ) يعين احلزامي ( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا املغرية        -) 997(

عن احلـسني بـن     ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . ح وحدثين عبداهللا بن هاشم    . رباح، عن جابر بن عبداهللا    
حدثين أيب عن مطـر،     . ا معاذ حدثن. ح وحدثين أبو غسان املسمعي    . حدثين عطاء عن جابر   . ذكوان املعلم 

كل هؤالء  . عن عطاء بن أيب رباح، وأيب الزبري، وعمرو بن دينار؛ أن جابر بن عبداهللا حدثهم يف بيع املدبر                 
  .مبعىن حديث محاد وابن عيينة عن عمرو، عن جابر. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-894 

         كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات----    28
، عن بشري بن يسار، عـن       )وهو ابن سعيد  (حدثنا ليث عن حيىي     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1669 (- 1

  :وعن رافع بن خديج؛ أما قاال) وحسبت قال: قال حيىي(سهل بن أيب حثمة 
 مث  .حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف بعض ما هنالك        .  خرج عبداهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد          

مث أقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وحويصة ابـن             . فدفنه. إذا حميصة جيد عبداهللا بن سهل قتيال      
فقال له رسـول    . فذهب عبدالرمحن ليتكلم قبل صاحبيه    . وكان أصغر القوم  . مسعود وعبدالرمحن بن سهل   

فذكروا لرسـول   .  وتكلم معهما  .فتكلم صاحباه . فصمت) الكرب يف السن  ) (كرب(اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أو ) (أحتلفون مخسني ميينا فتستحقون صاحبكم؟    (فقال هلم   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتل عبداهللا بن سهل        

وكيف نقبل أميان قـوم     : قالوا) فتربئكم يهود خبمسني ميينا؟   (وكيف حنلف ومل نشهد؟ قال      : قالوا) قاتلكم
  . عليه وسلم أعطى عقلهكفار؟ فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا

حدثنا حيىي بن سـعيد عـن      . حدثنا محاد بن زيد   . وحدثين عبيد اهلل بن عمر القواريري     ) 1669 (- 2
  بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج؛
فـاموا  . فقتل عبداهللا بن سهل   . فتفرقا يف النخل  .  أن حميصة بن مسعود وعبداهللا بن سهل انطلقا قبل خيرب         

فتكلم عبـدالرمحن  . فجاء أخوه عبدالرمحن وابنا عمه حويصة وحميصة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       . ليهودا
) ليبـدأ األكـرب   (أو قال   ) كرب الكرب (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . يف أمر أخيه، وهو أصغر منهم     

سون منكم على رجل منهم فيدفع      يقسم مخ (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فتكلما يف أمر صاحبهما   
! يا رسـول اهللا   : قالوا) فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم؟    (أمر مل نشهده كيف حنلف؟ قال       : قالوا) برمته؟

  .فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبله: قال. قوم كفار
  .هذا أو حنوه: ال محادق. فركضتين ناقة من تلك اإلبل ركضة برجلها. فدخلت مربدا هلم يوما: قال سهل

حدثنا حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار، عـن          . حدثنا بشر بن املفضل   .  وحدثنا القواريري  -) 1669(
فعقله رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : وقال يف حديثه  . سهل بن أيب حثمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه          

  .فركضتين ناقة: ومل يقل يف حديثه. وسلم من عنده

        ب القسامةب القسامةب القسامةب القسامة با با با با----    1



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-895 

حـدثنا  . ح وحدثنا حممـد بـن املـثىن       . حدثنا سفيان بن عيينة   . حدثنا عمرو الناقد  ) 1669 (- م   2
بنحـو  . مجيعا عن حيىي بن سعيد، عن بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمـة              ) يعين الثقفي (عبدالوهاب  

  .حديثهم
د، عن بشري   حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعي       . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1669 (- 3

  بن يسار؛
 أن عبداهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد األنصاريني، مث من بين حارثة، خرجا إىل خيـرب يف                     

فقتل عبداهللا بـن    . فتفرقا حلاجتهما . وأهلها يهود . وهي يومئذ صلح  . زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فمشى أخو املقتول، عبدالرمحن بن سـهل       . ل إىل املدينة  مث أقب . فدفنه صاحبه . فوجد يف شربة مقتوال   . سهل

فزعم بـشري وهـو     . وحيث قتل . فذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأن عبداهللا        . وحميصة وحويصة 
حتلفـون مخـسني ميينـا      (حيدث عمن أدرك من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال هلـم                

فتـربئكم  (فزعم أنه قال    . ما شهدنا وال  حضرنا    ! يا رسول اهللا  : لواقا) أو صاحبكم ) (وتستحقون قاتلكم؟ 
كيف نقبل أميان قوم كفار؟ فزعم بشري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه             ! يا رسول اهللا  : فقالوا) يهود خبمسني؟ 

  .وسلم عقله من عنده
  ؛أخربنا هشيم عن حيىي بن سعيد، عن بشري بن يسار. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1669 (- 4

انطلق هو وابن عم له يقال له حميصة        .  أن رجال من األنصار من بين حارثة يقال له عبداهللا بن سهل بن زيد             
فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من        : إىل قوله . وساق احلديث بنحو حديث الليث    . بن مسعود بن زيد   

  .عنده
لقد ركضتين فريضة مـن تلـك       : مة، قال أخربين سهل بن أيب حث    : قال. فحدثين بشري بن يسار   : قال حيىي 

  .الفرائض باملربد
حدثنا بشري بن يـسار     . حدثنا سعيد بن عبيد   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1669 (- 5

فوجد . فتفرقوا فيها. األنصاري عن سهل بن أيب حثمة األنصاري؛ أنه أخربه؛ أن نفرا منهم انطلقوا إىل خيرب            
فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من             : وقال فيه . اق احلديث وس. أحدهم قتيال 
  .إبل الصدقة

: مسعت مالك بن أنـس يقـول      : قال. أخربنا بشر بن عمر   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1669 (- 6
  ن كرباء قومه؛حدثين أبو ليلى عبداهللا بن عبدالرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حثمة؛ أنه أخربه عن رجال م
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فأتى حميصة فأخرب أن عبداهللا بن سهل قـد  . من جهد أصام.  أن عبداهللا بن سهل وحميصة خرجا إىل خيرب       
مث أقبل حىت قـدم     . ما قتلناه ! واهللا: قالوا. قتلتموه! أنتم، واهللا : فأتى يهود فقال  . قتل وطرح يف عني أو فقري     

فـذهب  . وعبدالرمحن بن سـهل   . وهو أكرب منه  . صةمث أقبل هو وأخوه حوي    . فذكر هلم ذلك  . على قومه 
) يريد السن ) (كرب. كرب(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمليصة         . وهو الذي كان خبيرب   . حميصة ليتكلم 
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا       (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مث تكلم حميصة  . فتكلم حويصة 

فقال رسول اهللا   . ما قتلناه ! إنا واهللا : فكتبوا. هللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم يف ذلك       فكتب رسول ا  ). حبرب؟
قـال  . ال: قـالوا ) أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم؟   (صلى اهللا عليه وسلم حلويصة وحميصة وعبدالرمحن        

بعث إلـيهم   ف. فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عنده        . ليسوا مبسلمني : قالوا) فتحلف لكم يهود؟  (
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة ناقة حىت أدخلت عليهم الدار

  .فلقد ركضتين منها ناقة محراء: فقال سهل
أخربنـا ابـن    : وقال حرملة . حدثنا: قال أبو الطاهر  (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1670 (- 7

رمحن وسليمان بن يسار، موىل ميمونـة،       أخربين أبو سلمة بن عبدال    . أخربين يونس عن ابن شهاب    ). وهب
  زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية
حدثنا ابن شهاب، ذا .  ابن جريجأخربنا: قال. حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع  ) 1670 (- 8

وقضى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني ناس من األنصار، يف قتيل ادعوه علـى                 : وزاد. اإلسناد، مثله 
  .اليهود

حدثنا أيب عـن    ). وهو ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   .  وحدثنا حسن بن علي احللواين     -) 1670(
بن عبدالرمحن وسليمان بن يسار أخرباه عن ناس من األنـصار، عـن             صاحل، عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة        

  .مبثل حديث ابن جريج. النيب صلى اهللا عليه وسلم
) واللفظ ليحىي . (كالمها عن هشيم  . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة         ) 1671 (- 9
ز بن صهيب ومحيد، عن أنس بن مالك؛ أن ناسا من عرينة قـدموا علـى                أخربنا هشيم عن عبدالعزي   : قال

         باب حكم احملاربني واملرتدين باب حكم احملاربني واملرتدين باب حكم احملاربني واملرتدين باب حكم احملاربني واملرتدين----    2
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إن شئتم أن   (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فاجتووها. رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة      
ارتـدوا  و. مث مالوا على الرعاة فقتلوهم    . فصحوا. ففعلوا) خترجوا إىل إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبواهلا       

فبعـث يف   . فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم      . وساقوا ذود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . عن اإلسالم 
  .وتركهم يف احلرة حىت ماتوا. ومسل أعينهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. فأتى م. أثرهم
: قـال )  بكـر  واللفظ أليب (حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح وأبو بكر بن أيب شيبة            ) 1671 (- 10

  حدثين أنس؛. حدثين أبو رجاء موىل أيب قالبة عن أيب قالبة. حدثنا ابن علية عن حجاج بن أيب عثمان
فاسـتومخوا  . فبايعوه على اإلسـالم .  أن نفرا من عكل، مثانية، قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

أال خترجون مع راعينا    (فقال  . ه وسلم فشكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا علي       . األرض وسقمت أجسامهم  
فقتلوا الراعي  . فصحوا. فخرجوا فشربوا من أبواهلا وألباا    . بلى: فقالوا) يف إبله فتصيبون من أبواهلا وألباا؟     

فأمر م  . فجيء م . فأدركوا. فبعث يف آثارهم  . فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وطردوا اإلبل 
  .مث نبذوا يف الشمس حىت ماتوا. لهم ومسر أعينهمفقطعت أيديهم وأرج

  .ومسرت أعينهم: وقال. واطردوا النعم: وقال ابن الصباح يف روايته
حدثنا محاد بن زيد عن أيـوب،       . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1671 (- 11

قدم على رسول اهللا صلى اهللا      : الك قال حدثنا أنس بن م   : قال أبو قالبة  : قال. عن أيب رجاء، موىل أيب قالبة     
وأمرهم . فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلقاح        . فاجتوا املدينة . عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة      

  .مبعىن حديث حجاج بن أيب عثمان. أن يشربوا من أبواهلا وألباا
  .ومسرت أعينهم وألقو يف احلرة يستسقون فال يسقون: قال
. ح وحدثنا أمحد بن عثمـان النـوفلي       . حدثنا معاذ بن معاذ   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1671 (- 12

كنـت  : قـال . حدثنا أبو رجاء، موىل أيب قالبة عن أيب قالبة        . حدثنا ابن عون  : حدثنا أزهر السمان قاال   
ابن مالـك   قد حدثنا أنس    : ما تقولون يف القسامة؟ فقال عنبسة     : فقال للناس . جالسا خلف عمر بن العزيز    

وساق احلديث بنحو حديث   . قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قوم       . إياي حدث إنس  : فقلت. كذا وكذا 
أتتـهمين يـا    : فقلت: قال أبو قالبة  ! سبحان اهللا : فلما فرغت، قال عنبسة   : قال أبو قالبة  . أيوب وحجاج 

  .ما دام فيكم هذا أو مثل هذا! لشاملن تزالوا خبري، يا أهل ا. هكذا حدثنا أنس بن مالك. ال: عنبسة؟ قال
أخربنـا  ). وهو ابن بكـري احلـراين     (حدثنا مسكني   .  وحدثنا احلسن بن أيب شعيب احلراين      -) 1671(

أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب          . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي     . األوزاعي
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. قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية نفر من عكل           : قال. كثري، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك       
  .ومل حيسمهم: وزاد يف احلديث. بنحو حديثهم

حدثنا مسـاك بـن     . حدثنا زهري . حدثنا مالك بن إمساعيل   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1671 (- 13
فأسـلموا  .  من عرينـة   أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفر       : قال. حرب عن معاوية بن قرة، عن أنس      

وعنده شباب من األنصار قريب     : وزاد. مث ذكر حنو حديثهم   ). وهو الربسام (وقد وقع باملدينة املوم     . وبايعوه
  .وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فأرسلهم إليهم. من عشرين

نا حـدث . ح وحدثنا ابن املـثىن    . حدثنا قتادة عن أنس   . حدثنا مهام .  حدثنا هداب بن خالد    -) 1671(
قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم رهط من      : ويف حديث مهام  . حدثنا سعيد عن قتادة، ع أنس     . عبداألعلى

  .بنحو حديثهم. من عكل وعرينة: ويف حديث سعيد. عرينة
حدثنا يزيد عـن سـليمان      . حدثنا حيىي بن غيالن   . وحدثين الفضل بن سهل األعرج    ) 1671 (- 14

  .ل النيب صلى اهللا عليه وسلم أعني أولئك، ألم مسلوا أعني الرعاءإمنا مس: التيمي، عن أنس، قال
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1672 (- 15

   هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛حدثنا شعبة عن
وـا  . فجيء ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال. فقتلها حبجر .  أن يهوديا قتل جارية على أوضاح هلا      

مث سأهلا  . فأرشارت برأسها؛ أن ال   . مث قال هلا الثانية   . فأشارت برأسها؛ أن ال   ) أقتلك فالن؟ (فقال هلا   . رمق
  .فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني حجرين. ت برأسهاوأشار. نعم: فقالت. الثالثة

حدثنا . ح وحدثنا أبو كريب   ). يعين بن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1672(
  .فرضخ رأسه بني حجرين: ويف حديث ابن إدريس. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. ابن إدريس

أخربنا معمر عن أيوب، عن أيب قالبة، عـن         . حدثنا عبدالرزاق . بن محيد حدثنا عبد   ) 1672 (- 16
  أنس؛

. ورضخ رأسها باحلجـارة   . مث ألقاها يف القليب   .  أن رجال من اليهود قتل جارية من األنصار على حلى هلا          
  .فرجم حىت مات. حىت ميوت. فأمر به أن يرجم. فأخذ فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

         باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت، وقتل الرجل باملرأة باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت، وقتل الرجل باملرأة باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت، وقتل الرجل باملرأة باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت، وقتل الرجل باملرأة----    3
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أخربين معمـر عـن     . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   .  وحدثين إسحاق بن منصور    -) 1672(
  .أيوب، ذا اإلسناد، مثله

  حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛. حدثنا مهام. وحدثنا هداب بن خالد) 1672 (- 17
وا من صنع هذا بك؟ فالن؟ فـالن؟ حـىت ذكـر        : فسألوها.  أن جارية وجد رأسها قد رض بني حجرين       

فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن يـرض رأسـه              . فأخذ اليهودي فأقر  . فأومت برأسها . يهوديا

  .باحلجارة
حدثنا شعبة عن قتـادة،  . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار ) 1673 (- 18

  :قال. ن زرارة، عن عمران بن حصنيع
وقال ابـن   . (فرتع ثنيته . فانتزع يده من فمه   . فعض أحدمها صاحبه  .  قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجال       

  ).أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ال دية له(فقال . فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم) ثنيتيه: املثىن
حدثنا شعبة عن قتـادة، عـن       . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ابن بشار وحدثنا حممد بن املثىن و    ) 1673(

  .مبثله. عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين أيب عن قتادة، عـن      ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 1673 (- 19

  زرارة بن أوىف، عن عمران بن حصني؛
أردت (وقال . فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبطله      . فجذبه فسقطت ثنيته  . ذراع رجل  أن رجال عض    
  ).أن تأكل حلمه؟

حدثين أيب عن قتادة، عن بديل، عن       . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 1674 (- 20
  عطاء بن أيب رباح، عن صفوان بن يعلى؛
فرفع إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         . فجذا فسقطت ثنيته  . اعه أن أجريا ليعلى بن منية، عض رجل ذر       

  ).أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟(فأبطلها وقال 

 باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا دفعه املصول  باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا دفعه املصول  باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا دفعه املصول  باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا دفعه املصول ----    4
        عليهعليهعليهعليه
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حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن حممـد بـن            . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1673 (- 21
  سريين، عن عمران بن حصني؛

. فاستعدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       . أو ثناياه فانتزع يده فسقطت ثنيته     .  أن رجال عض يد رجل    
ما تأمرين؟ تأمرين أن آمره أن يده يف فيك تقـضمها كمـا يقـضم         (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).الفحل؟ ادفع يدك حىت يعضها مث انتزعها
نية، عـن   حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن م       . حدثنا مهام . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1674 (- 22
  :قال. أبيه

). يعين الذي عـضه   ( أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه                
  ).أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟(وقال . فأبطلها النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
أخربين . أخربين عطاء . يجأخربنا ابن جر  . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1674 (- 23

  :قال. صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه
. تلك الغزوة أوثق عملي عندي    : وكان يعلى يقول  : قال.  غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك        

لقد أخربين  : قال(فقاتل إنسانا فعض أحدمها يد اآلخر       . كان يل أجري  : قال يعلى : قال صفوان : فقال عطاء 
فأتيتا النيب صـلى اهللا     . فانتزع إحدى ثنيتيه  . فانتزع املعضوض يده من يف العاض     ) هما عض اآلخر  صفوان أي 

  .فأهدر ثنيته. عليه وسلم
أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد،     : قال. أخربنا إمساعيل بن إبراهيم   .  وحدثناه عمرو بن زرارة    -) 1674(

  .حنوه
أخربنا ثابـت عـن     . حدثنا محاد . حدثنا عفان بن مسلم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1675 (- 24
  أنس؛

فقـال رسـول اهللا     . فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      .  أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا      
ال ! قتص مـن فالنـة؟ واهللا     أي! يا رسول اهللا  : فقالت أم الربيع  ) القصاص. القصاص(صلى اهللا عليه وسلم     

. ال: قالـت ) القصاص كتـاب اهللا   ! يا أم الربيع  ! سبحان اهللا (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . يقتص منها 

        هاهاهاها باب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معنا باب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معنا باب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معنا باب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معنا----    5
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إن مـن   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فما زالت حىت قبلوا الدية    : قال. ال يقتص منها أبدا   ! واهللا

  ).عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره
حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن األعمش،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1676 (- 25

  :عن عبداهللا بن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا قال
 إال  ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا،             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).املفارق للجماعة. والتارك لدينه. والنفس بالنفس. الثيب الزان: بإحدى ثالث
ح وحدثنا ابن إبـراهيم     . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 1676(

  .كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عيسى بن يونس: قاال. وعلي بن خشرم
حدثنا عبـدالرمحن ابـن     : قاال) واللفظ ألمحد (حدثنا أمحد بن حنبل وحممد بن املثىن        ) 1676 (- 26

  :قال. مهدي عن سفيان، عن األعمش، عن عبداهللا ابن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا
ال حيل دم رجل مسلم يـشهد أن ال  ! والذي ال إله غريه( قام فينا فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال   

). شك فيه أمحـد   (التارك اإلسالم، املفارق للجماعة أو اجلماعة       : ال اهللا، وأين رسول اهللا، إال ثالثة نفر       إله إ 
  ).والنفس بالنفس. والثيب الزاين
  .فحدثين عن األسود، عن عائشة، مبثله. فحدثت به إبراهيم: قال األعمش

عبيداهللا بن موسى عن شيبان،     حدثنا  : قاال.  وحدثين حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء       -) 1676(

  !).والذي ال إله غريه(ومل يذكرا يف احلديث قوله . حنو حديث سفيان. عن األعمش، باإلسنادين مجيعا
: قـاال ) واللفظ البن أيب شـيبة    (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 1677 (- 27

  : عن األعمش، عن عبداهللا ابن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا، قالحدثنا أبو معاوية

         باب ما يباح به دم املسلم باب ما يباح به دم املسلم باب ما يباح به دم املسلم باب ما يباح به دم املسلم----    6

 باب بيان إمث من سن  باب بيان إمث من سن  باب بيان إمث من سن  باب بيان إمث من سن ----    7
        القتلالقتلالقتلالقتل
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ألنه . ال تقتل نفس ظلما، إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).كان أول من سن القتل

ربنا جريـر   أخ. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثنا جرير .  وحدثناه عثمان بن أيب شيبة     -) 1677(
ويف حـديث   . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد    . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . وعيسى بن يونس  

  .أول: مل يذكرا) ألنه سن القتل(جرير وعيسى ابن يونس 
مجيعا عن  .  أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وحممد ابن عبداهللا بن منري          حدثنا عثمان بن  ) 1678 (- 28

حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن األعمش، عـن         . ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة      . وكيع، عن األعمش  
  :قال. أيب وائل، عن عبداهللا

  ).لدماءأول ما يقضى بني الناس يوم القيامة، يف ا( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعـين ابـن    (حدثنا خالد   . ح وحدثين حيىي بن حبيب    . حدثنا أيب .  حدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 1678(

حدثنا ابن  : ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار قاال      . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين بشر بن خالد    ). احلارث
. لنيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثلـه كلهم عن شعبة، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا، عن ا    . أيب عدي 

  ).حيكم بني الناس(وبعضهم قال ). يقضى(غري أن بعضهم قال عن شعبة 
حدثنا : قاال). وتقاربا يف اللفظ  (وحيىي بن حبيب احلارثي     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1679 (- 29

  ، عن ابن سريين، عن ابن أيب بكرة، عن أيب بكرة،عبدالوهاب الثقفي عن أيوب
. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلـق اهللا الـسماوات واألرض           ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

ورجـب، شـهر    . ذو القعدة وذو احلجة واحملرم    : ثالثة متواليات . منها أربعة حرم  . السنة اثنا عشرة شهرا   
فسكت حىت ظننا   : قال. اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) أي شهر هذا؟  (مث قال   ). عبانمضر، الذي بني مجادى وش    

: قال. اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) فأي بلد هذا؟  (قال  . بلى: قلنا) أليس ذا احلجة؟  (قال  . أنه سيسميه بغري امسه   
اهللا : قلنـا ) فأي يوم هـذا؟   (قال  . بلى: قلنا) أليس البلدة؟ (قال  . فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      

         باب اازاة بالدماء يف اآلخرة، وأا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة باب اازاة بالدماء يف اآلخرة، وأا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة باب اازاة بالدماء يف اآلخرة، وأا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة باب اازاة بالدماء يف اآلخرة، وأا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة----    8

         باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال----    9
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يا رسـول   . بلى: قلنا) أليس يوم النحر؟  (قال  . فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      : قال. ورسوله أعلم 
كحرمة يومكم هذا،   . وأعراضكم حرام عليكم  ) وأحسبه قال : قال حممد (فإن دماءكم وأموالكم    (قال  ! اهللا

أو (فال ترجعن بعـدي كفـارا       . لكموستلقون ربكم فيسألكم عن أعما    . يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا     
فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى لـه مـن     . أال ليبلغ الشاهد الغائب   . يضرب بعضكم رقاب بعض   ) ضالال

  ).أال هل بلغت؟(مث قال ). بعض من مسعه
  ).فال ترجعوا بعدي(ويف رواية أيب بكر ). ورجب مضر(قال ابن حبيب يف روايته 

حدثنا عبداهللا بن عون عن حممد      . حدثنا يزيد بن زريع   . جلهضميحدثنا نصر بن علي ا    ) 1679 (- 30
  :قال. بن سريين، عن عبداهللا بن أيب بكرة، عن أبيه

اهللا ورسـوله   : قالوا) أتدرون أي يوم هذا؟   (فقال  . قعد على بعريه وأخذ إنسان خبظامه     .  ملا كان ذلك اليوم   
فأي شهر  (قال  ! يا رسول اهللا  . بلى: قلنا) لنحر؟أليس بيوم ا  (فقال  . حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه     . أعلم
: قلنا) فأي بلد هذا؟  (قال  ! يا رسول اهللا  . بلى: قلنا) أليس بذي احلجة؟  (قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) هذا؟

قال ! يا رسول اهللا . بلى: قلنا) أليس بالبلدة؟ (قال  . حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه     : قال. اهللا ورسوله أعلم  
. يف بلدكم هـذا   . يف شهركم هذا  . كحرمة يومكم هذا  . اءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام    فإن دم (

  ).فليبلغ الشاهد الغائب
  .مث انكفأ إىل كبشني أملحني فذحبهما وإىل جزيعة من الغنم فقسمها بيننا: قال

ل عبدالرمحن  قا: قال حممد : قال. حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن عون      .  حدثنا حممد بن املثىن    -) 1679(
ورجل آخذ  : قال. ملا كان ذلك اليوم جلس النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعري           : بن أيب بكرة عن أبيه، قال     

  .فذكر حنو حديث يزيد بن زريع). أو قال خبطامه(بزمامه 
حـدثنا  . حدثنا قرة بن خالد   . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 1679 (- 31

ريين عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، وعن أيب بكرة، وعن رجل آخر هـو نفـسي أفـضل مـن                  حممد بن س  
حدثنا أبـو عـامر،     : قاال. ح وحدثنا حممد بن عمرو بن جبلة وأمحد بن خراش         . عبدالرمحن بن أيب بكرة   

: الق. عن أيب بكرة) ومسى الرجل محيد بن عبدالرمحن (حدثنا قرة بإسناد حيىي بن سعيد       . عبدامللك بن عمرو  
غري . وساقوا احلديث مبثل ابن عون    ) أي يوم هذا؟  (فقال  . خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر        

كحرمة يـومكم   (وقال يف احلديث    . مث انكفأ إىل كبشني، وما بعده     : وال  يذكر  ) وأعراضكم(أنه ال يذكر    
  ).اشهد! اللهم(قال . نعم: قالوا) ؟أال هل بلغت. يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم. يف شهركم هذا. هذا
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حدثنا أبو يونس عن مساك بن حـرب؛ أن     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1680 (- 32
  :علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال

. هذا قتل أخي! يا رسول اهللا: فقال. لنيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة     إين لقاعد مع ا   
قال . نعم قتلته : قال) إنه مل يعترف أقمت عليه البينة     : فقال) (أقتلته؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فقال . أس على قرنه فقتلته   فضربته بالف . كنت أنا وهو خنتبط من شجرة فسبين فأغضبين       : قال) كيف قتلته؟ (
قال . ما يل مال إال كسائي وفأسي   : قال) هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟      (له النيب صلى اهللا عليه وسلم       

). دونك صـاحبك  (وقال  . فرمى إليه بنسعته  . أنا أهون على قومي من ذاك     : قال) فترى قومك يشترونك؟  (
يا رسول  : فقال. فرجع) إن قتله فهو مثله   ( عليه وسلم    فلما وىل قال رسول اهللا صلى اهللا      . فانطلق به الرجل  

أما تريد  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وأخذته بأمرك ) إن قتله فهو مثله   (إنه بلغين أنك قلت     ! اهللا
فرمى بنـسعته   : قال). فإن ذاك كذاك  (قال  . بلى) لعله قال ! (يا نيب اهللا  : قال) أن يبوء بإمثك وإمث صاحبك؟    

  .يلهوخلى سب
أخربنا إمساعيـل بـن   . حدثنا هشيم. حدثنا سعيد بن سليمان   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1680 (- 33

  :قال. سامل عن علقمة بن وائل، عن أبيه
فانطلق به ويف عنقـه نـسعة     . فأقاد ويل املقتول منه   .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل قتل رجال         

فأتى رجل الرجل فقال لـه      ) القاتل واملقتول يف املنار   (ى اهللا عليه وسلم     فلما أدبر قال رسول اهللا صل     . جيرها
  .فخلى عنه. مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين ابن أشوع؛ أن النيب صلى اهللا عليـه         : فذكرت ذلك حلبيب بن أيب ثابت فقال      : قال إمساعيل بن سامل   

  .وسلم إمنا سأله أن يعفو عنه فأىب
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عـن أيب            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1681 (- 34

  هريرة؛

         باب صحة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه باب صحة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه باب صحة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه باب صحة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه----    10

        جلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاينجلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاينجلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاينجلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاين باب دية ا باب دية ا باب دية ا باب دية ا----    11
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: فقضى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، بغرة       .  أن امرأتني من هذيل، رمت إحدامها األخرى، فطرحت جنينه        
  .عبد أو أمة

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريـرة؛            . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1681 (- 35
  :أنه قال

مث إن  . عبد أو أمـة   :  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنني امرأة من بين حليان، سقط ميتا، بغرة               
وأن .  وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها     فقضى رسول اله صلى اهللا عليه     . املرأة اليت قضي عليها بالغرة توفيت     

  .العقل على عصبتها
أخربنا ابن  . ح وحدثنا حرملة ابن حيىي التجييب     . حدثنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1681 (- 36
  :أخربين يونس عن ابن شهاب، عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. وهب

فاختصموا إىل رسـول اهللا  . وما يف بطنها . فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها    .  اقتتلت امرأتان من هذيل   
وقضى بدية . عبد أو وليدة: فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن دية جنينها غرة         . صلى اهللا عليه وسلم   

غرم مـن ال    كيف أ ! يا رسول اهللا  : فقال محل بن النابغة اهلذيل    . وورثها ولد ومن معهم   . املرأة على عاقلتها  
إمنا هـذا   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . شرب وال  أكل، وال  نطق وال  استهل؟ فمثل ذلك يطل            

  .من أجل سجعه الذي سجع). من إخوان الكهان
أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عـن أيب         . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1681(

فقـال  : وقـال . وورثها ولدها ومن معهم   : ومل يذكر . وساق احلديث بقصته  . تاناقتتلت امرأ : قال. هريرة
  .كيف نعقل؟ ومل يسم محل بن مالك: قائل
أخربنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1682 (- 37

  :قال. نضيلة اخلزاعي، عن املغرية بن شعبة
فجعل رسـول اهللا    : قال. وإحدامها حليانية : قال. فقتلتها. د فسطاط وهي حبلى    ضربت امرأة ضرا بعمو   

أنغرم : فقال رجل من عصبة القاتلة    . وغرة ملا يف بطنها   . صلى اهللا عليه وسلم دية املقتولة على عصبة القاتلة        
سـجع  أ(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . دية من ال أكل وال  شرب وال  استهل؟ فمثل ذلك يطل    

  ).كسجع األعراب؟
  .وجعل عليهم الدية: قال
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حدثنا مفضل عن منصور، عن إبـراهيم،       . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1682 (- 38
  عن عبيد بن نضيلة، عن املغرية بن شعبة؛

. بالديةفقضى على عاقلتها    . فأتى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أن امرأة قتلت ضرا بعمود فسطاط     
أندي من ال طعـم وال  شـرب وال  صـاح         (فقال بعض عصبتها    . فقضى يف اجلنني بغرة   . وكانت حامال 

  ).سجع كسجع األعراب؟(فقال : فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عـن        : قاال.  حدثين حممد بن حامت وحممد بن بشار       -) 1682(

  .معىن حديث جرير ومفضلمنصور، ذا اإلسناد، مثل 
حدثنا حممد بن جعفـر  : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار ) 1682 (- م   2

فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه       . فأسقطت: غري أن فيه  . بإسنادهم احلديث بقصته  . عن شعبة، عن منصور   
  .دية املرأة: مل يذكر يف احلديثو. وجعله على أولياء املرأة. وسلم فقضى فيه بغرة

قال ) (واللفظ أليب بكر  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1689 (- 39
  :قال. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور بن خمرمة) حدثنا وكيع: وقال اآلخران. أخربنا: إسحاق

شهدت النيب صلى اهللا عليه وسـلم       :  فقال املغرية بن شعبة    . استشار عمر بن اخلطاب الناس يف مالص املرأة       
  .فشهد له حممد بن مسلمة: قال. ائتين مبن يشهد معك: قال فقال عمر. عبد أو أمة: قضى فيه بغرة
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         كتاب احلدود كتاب احلدود كتاب احلدود كتاب احلدود----    29    
قـال ابـن أيب     ) (يحىيواللفظ ل (حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر           ) 1684 (- 1

  :قالت. عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة) أخربنا سفيان ابن عيينة: وقال اآلخران. حدثنا: عمر
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع السارق يف ربع دينار فصاعدا

ح وحدثنا  . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       -) 1684(
كلهم عن الزهري، . أخربنا سليمان بن كثري وإبراهيم بن سعد. حدثنا يزيد بن هارون. أبو بكر بن أيب شيبة   
  .مبثله، يف هذا اإلسناد

). واللفظ للوليد وحرملة  (وحدثنا الوليد بن شجاع     . وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1684 (- 2
   ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،أخربين يونس عن. حدثنا ابن وهب: قالوا

  ).ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
) واللفظ هلارون وأمحـد   (وحدثين أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى           ) 1684 (- 3
أخربين خمرمة عن أبيه، عن سليمان بن يـسار         ). بحدثنا ابن وه  : وقال اآلخران . أخربنا: قال أبو الطاهر  (

  عن عمرة؛ أا مسعت عائشة حتدث؛
  ).ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فما فوقه( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن يزيد بن عبداهللا بن اهلـاد،           . حدثين بشر بن احلكم العبدي    ) 1684 (- 4
  أيب بكر بن حممد، عن عمرة، عن عائشة؛عن 

  ).ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا( أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
مجيعـا عـن أيب عـامر       .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وإسحاق بن منصور          -) 1684(

رمة، عن يزيد بن عبداهللا بن اهلاد، ـذا اإلسـناد،           حدثنا عبداهللا بن جعفر، من ولد املسور بن خم        . العقدي
  .مثله

 باب حد السرقة  باب حد السرقة  باب حد السرقة  باب حد السرقة ----    1
        ونصااونصااونصااونصاا
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حدثنا محيد بن عبدالرمحن الرواسي عن هشام بن عروة،         . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1685 (- 5
  :قالت. عن أبيه، عن عائشة

وكالمها .  مل تقطع يد سارق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أقل من مثن ان، حجفة أو ترس                   
  .ذو مثن

ح وحدثنا أبـو   . أخربنا عبدة بن سليمان ومحيد ابن عبدالرمحن      .  وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     -) 1685(
كلهم عن هشام،   . حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان   . بكر بن أيب شيبة   

: ويف حديث عبدالرحيم وأيب أسـامة     . الرواسيذا اإلسناد، حنو حديث ابن منري عن محيد بن عبدالرمحن           
  .وهو يؤمئذ ذو مثن

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1686 (- 6
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم

. حدثنا زهري بن حرب وابن املـثىن ح و.  حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد   -) 1686(
حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال

ح وحدثنا  ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    . كلهم عن عبيداهللا  . علي بن مسهر  
أخربنا سفيان عـن    . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع    . ادحدثنا مح : قاال. أبو الربيع وأبو كامل   

أخربنا أبو  . ح وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . أيوب السختياين وأيوب بن موسى وإمساعيل بن أمية       
. ح وحدثنا حممد بـن رافـع      . حدثنا سفيان عن أيوب وإمساعيل ابن أمية وعبيداهللا وموسى بن عقبة          . نعيم

أخربنا ابن وهب عن    . ح وحدثين أبو الطاهر   . أخربين إمساعيل بن أمية   . أخربنا ابن جريج  . عبدالرزاقحدثنا  
كلهم عن نافع، عن . حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي وعبيداهللا ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي 

وبعضهم . قيمته: بعضهم قال غري أن   . مبثل حديث حيىي عن مالك    . ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .مثنه ثالثة دراهم: قال
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن أيب        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1687 (- 7

  :قال. صاحل، عن أيب هريرة
ويسرق احلبـل فتقطـع     . يسرق البيضة فتقطع يده   . لعن اهللا السارق  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).دهي



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-909 

كلهم عن عيسى بن يونس، عـن  .  حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم   -) 1687(

  ).إن سرق حبال، وإن سرق بيضة(غري أنه يقول . األعمش، ذا اإلسناد، مثله
أخربنا الليث عـن ابـن      . ح وحدثنا حممد بن رمح    . ا ليث حدثن. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1688 (- 8

  شهاب، عن عروة، عن عائشة؛
من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟       : فقالوا.  أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت       

ل رسـول اهللا    فقا. ومن جيترئ عليه إال أسامة، حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فكلمه أسامة             : فقالوا
إمنا أهلك الـذين    ! أيها الناس (مث قام فاختطب فقال     ) أتشفع يف حد من حدود اهللا؟     (صلى اهللا عليه وسلم     

لو ! وامي اهللا . وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه احلد      . قبلكم، أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه       
  ).أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

  ).إمنا هلك الذين من قبلكم(ويف حديث رمح 
: قـال . أخربنا ابن وهـب   : قاال). واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1688 (- 9

أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صـلى اهللا عليـه   : قال. أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب    
  وسلم؛

. يف غـزوة الفـتح    . سرقت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم        أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت        
ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيـد، حـب   : من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالوا : فقالوا

فتلون . فكلمه فيها أسامة بن زيد    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
يـا  . استغفر يل: فقال له أسامة  ) أتشفع يف حد من حدود اهللا؟     (فقال  .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وجه رسول 
مث . فأثىن على اهللا مبا هو أهلـه      . فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختطب          ! رسول اهللا 

وإذا سـرق فـيهم     . ف، تركوه فإمنا أهلك الذين من قبلكم، أم كانوا إذا سرق فيهم الشري          . أما بعد (قال  
مث أمر  ) لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها       ! وإين، والذي نفسي بيده   . الضعيف، أقاموا عليه احلد   

  .بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها

         باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود----    2
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وكانت تأتيين بعـد  . وتزوجت. فحسنت توبتها بعد: قالت عائشة: قال عروة: قال ابن شهاب  : قال يونس 
  .ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمذلك فأرفع حاجته

أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1688 (- 10
. فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تقطع يـدها      . كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده     : قالت. عائشة

مث ذكر حنو حديث الليـث      . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها      فكلم  . فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه     
  .ويونس
حدثنا معقل عن أيب الـزبري، عـن        . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1689 (- 11

  جابر؛
فعاذت بأم سلمة زوج النيب صـلى اهللا        .  أن امرأة من بين خمزوم سرقت، فأتى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  .فقطعت) لو كانت فاطمة لقطعت يدها! واهللا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . وسلمعليه 
أخربنا هشيم عن منصور، عن احلسن، عن حطان بـن          . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1690 (- 12

  :قال. عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بن الصامت
البكر بالبكر جلـد    . قد جعل اهللا هلن سبيال    . خذوا عين . ذوا عين خ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم
  .أخربنا منصور، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا هشيم.  وحدثنا عمرو الناقد-) 1690(

ـ     . مجيعا عن عبداألعلى  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1690 (- 13 حـدثنا  : ثىنقـال ابـن امل
. حدثنا سعيد عن قتادة، عن احلسن، عن حطان بن عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بـن الـصامت   . عبداألعلى

  :قال
. فأنزل عليه ذات يـوم    : قال.  كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه              

الثيب . الثيب بالثيب والبكر بالبكر   . ن سبيال فقد جعل اهللا هل   . خذوا عين (فلما سري عنه قال     . فلقي كذلك 
  ).والبكر جلد مائة مث نفي سنة. مث رجم باحلجارة. جلد مائة

         باب حد الزىن باب حد الزىن باب حد الزىن باب حد الزىن----    3
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ح . حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1690 (- 14
غـري أن يف  . ا اإلسـناد  كالمها عن قتادة، ـذ    . حدثين أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن بشار   

  .سنة وال  مائة: ال يذكران) والثيب جيلد ويرجم. البكر جيلد وينفي(حديثهما 
: قال. حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب      : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1691 (- 15

  :هللا بن عباس يقولأخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أنه مسع عبدا
إن اهللا قد بعث حممدا صلى      :  قال عمر بن اخلطاب، وهو جالس على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

فرجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها. فكان مما أنزل عليه آية الرجم  . وأنزل عليه الكتاب  . اهللا عليه وسلم باحلق   
ما جند الرجم   : فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده       

وإن الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن، مـن             . فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا    . يف كتاب اهللا  
  .الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان احلبل أو االعتراف

حدثنا سـفيان عـن     : قالوا. ب وابن أيب عمر    وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حر         -) 1691(

  .الزهري، ذا اإلسناد
حـدثين  : قال. حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 1691 (- 16

  :أنه قالعقيل عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف وسعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ 
إين ! يا رسـول اهللا   : فقال. فناداه.  أتى رجل من املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد            

حىت ثىن ذلـك    . فأعرض عنه . إين زنيت ! يا رسول اهللا  : فقال له . فتنحى تلقاء وجهه  . فأعرض عنه . زنيت
أبـك  (فقال  .  صلى اهللا عليه وسلم    فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اهللا        . عليه أربع مرات  

اذهبـوا بـه   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   . نعم: قال) فهل أحصنت؟(قال  . ال: قال) جنون؟
  ).فارمجوه

         باب رجم الثيب يف الزىن باب رجم الثيب يف الزىن باب رجم الثيب يف الزىن باب رجم الثيب يف الزىن----    4

         باب من اعترف على نفسه بالزىن باب من اعترف على نفسه بالزىن باب من اعترف على نفسه بالزىن باب من اعترف على نفسه بالزىن----    5
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فرمجناه باملصلى فلما أذلقتـه     . فكنت فيمن رمجه  : فأخربين من مسع جابر بن عبداهللا يقول      : قال ابن شهاب  
  .رمجناهفأدركناه باحلرة ف. احلجارة هرب

  . ورواه الليث أيضا عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله-) 1691(
أخربنـا شـعيب عـن      . حدثنا أبو اليمان  . وحجدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي    ) 1691 (- م   2

كمـا  .  جابر بن عبداهللا   أخربين من مسع  : قال ابن شهاب  : الزهري، ذا اإلسناد أيضا، ويف حديثهما مجيعا      
  .ذكر عقيل

ح وحدثنا  . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1691 (- م   3
كلهم عن الزهري، عن أيب سلمة، عـن        . أخربنا معمر وابن جريج   . أخربنا عبدالرزاق . إسحاق بن إبراهيم  

سلم، حنو رواية عقيل عن الزهري، عن سعيد وأيب سلمة، عـن            جابر ابن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه و        
  .أيب هريرة
حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حـرب،   . وحدثين أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1692 (- 17

  :قال. عن جابر بن مسرة
. لـيس عليـه رداء    . رجل قصري أعضل  .  رأيت ماعز بن مالك حني جيء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم            

إنه قد  ! واهللا. ال: قال) فلعلك؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فشهد على نفسه أربع مرات أنه زىن      
أال كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا، خلف أحدهم له نبيب كنبيب            (مث خطب فقال    . فرمجه: قال. زىن األخر 

  ).نه عنهإن ميكين من أحدهم ألنكل! أما واهللا. التيس، مينح أحدهم الكثبة
. حدثنا حممد بـن جعفـر  : قاال) واللفظ البن املثىن(وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1692 (- 18

  :مسعت جابر بن مسرة يقول: قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب
. فرده مرتني .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل قصري، أشعث، ذي عضالت، عليه إزار، وقد زىن               

كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا، ختلف أحدكم ينب         (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . به فرجم مث أمر   
  ).أو نكلته) (إن اهللا ال ميكين من أحد منهم إال جعلته نكاال. مينح إحداهن الكثبة. نبيب التيس

  .إنه رده أربع مرات: فحدثته سعيد بن جبري فقال: قال
أخربنا أبو عـامر  . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. حدثنا شبابة. أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن  -) 1692(

حنو حديث ابـن    . كالمها عن شعبة، عن مساك، عن جابر بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              . العقدي
  .فرده مرتني أو ثالثا: ويف حديث أيب عامر. فرده مرتني: ووافقه شبابة على قوله. جعفر
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حدثنا أبو عوانة عن    : قاال). واللفظ لقتيبة (ا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري        حدثن) 1693 (- 19
  مساك، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛

أنـك  (وما بلغك عين؟ قال     : قال) أحق ما بلغين عنك؟   ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملاعز بن مالك           
  .مث أمر به فرجم. داتفشهد أربع شها: قال. نعم: قال) وقعت جبارية آل فالن

  حدثنا داود عن أيب نضرة، عن أيب سعيد؛. حدثين عبداألعلى. حدثين حممد بن املثىن) 1694 (- 20
. إين أصبت فاحشة  : فقال.  أن رجال من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

إال أنـه   . ما نعلم به بأسـا    :  مث سأل قومه؟ فقالوا    :قال. فرده النيب صلى اهللا عليه وسلم مرارا      . فأقمه علي 
فأمرنـا  . فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. أصاب شيئا، يرى أنه ال خيرجه منه إال أن يقام فيه احلد        

فرميناه بـالعظم واملـدر   : قال. فما أوثقناه وال  حفرنا له: قال. فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد: قال. أن نرمجه 
يعـين  (فرميناه جبالميد احلـرة     . فانتصب لنا . حىت أتى عرض احلرة   . فاشتد واشتددنا خلفه  : قال. فواخلز

أو كلما انطلقنا (مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا من العشي فقال    : قال. حىت سكت ). احلجارة
تى برجل فعل ذلك إال نكلت      له نبيب كنبيب التيس، على أن ال أو       . غزاة يف سبيل اهللا ختلف رجل يف عيالنا       

  .فاستغفر له وال  سبه: قال). به
حدثنا داود، ذا اإلسناد، مثل     . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1694 (- 21
  :وقال يف احلديث. معناه

ل أقوام، إذا غزونا،    أما بعد فما با   (مث قال   .  فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم من العشي فحمد اهللا وأثىن عليه           
  ).يف عيالنا(ومل يقل ). له نبيب كنبيب التيس. يتخلف أحدهم عنا

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       . حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة      .  وحدثنا سريج بن يونس    -) 1694(
غـري أن   . كالمها عن داود، ذا اإلسناد، بعض هذا احلديث       . حدثنا سفيان . حدثنا معاوية بن هشام   . شيبة

  .فاعترف بالزىن ثالث مرات: يف حديث سفيان
عـن  ) وهو ابن احلارث احملاريب   (حدثنا حيىي بن يعلى     . وحدثنا حممد بن العالء اهلمذاين    ) 1695 (- 22

  :قال. ، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه)وهو ابن جامع احملاريب(غيالن 
ارجـع  ! وحيـك (فقال  . طهرين! يا رسول اهللا  : فقال.  عليه وسلم   جاء ماعز بن مالك إىل النيب صلى اهللا       

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . طهرين! يا رسول اهللا  : مث جاء فقال  . فرجع غري بعيد  : قال) فاستغفر اهللا وتب إليه   
! يـا رسـول اهللا    : مث جاء فقـال   . فرجع غري بعيد  : قال) ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه    ! وحيك(عليه وسلم   
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حىت إذا كانت الرابعة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه            . فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك       . طهرين
فأخرب أنه لـيس    ) أبه جنون؟ (فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . من الزىن : فقال) فيم أطهرك؟ (وسلم  
 فقال رسول اهللا صـلى اهللا       :قال. فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر       ) أشرب مخرا؟ (فقال  . مبجنون

لقـد  . لقـد هلـك   : قائل يقول : فكان الناس فيه فرقتني   . فأمر به فرجم  . نعم: فقال) أزنيت؟(عليه وسلم   
أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع         : ما توبة أفضل من توبة ماعز     : وقائل يقول . أحاطت به خطيئته  

مث جاء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . لبثوا بذلك يومني أو ثالثة    ف: قال. مث قال اقتلين باحلجارة   . يده يف يده  
. غفر اهللا ملاعز بن مالـك : فقالوا: قال). استغفروا ملاعز بن مالك(فقال . وسلم وهم جلوس فسلم مث جلس 

  ).لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتهم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
ارجعي فاستغفري اهللا   ! وحيك(فقال  . طهرين! يا رسول اهللا  : فقالت. امد من األزد  مث جاءته امرأة من غ    : قال

إا حبلـى   : قالت) وما ذاك؟ : (قال. أراك تريد أن ترددين كما رددت ماعز بن مالك        : فقالت). وتويب إليه 
نـصار  فكفلها رجل من األ   : قال). حىت تضعي ما يف بطنك    (فقال هلا   . نعم: قالت) آنت؟(فقال  . من الزىن 

إذا ال نرمجها ونـدع     (فقال  . قد وضعت الغامدية  : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      : قال. حىت وضعت 
  .فرمجها: قال! يا نيب اهللا. إىل رضاعه: فقام رجل من األنصار فقال). هلا ولدها صغريا ليس له من يرضعه

ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري       . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1695 (- 23
  حدثنا عبداهللا بن بريدة عن أبيه؛. حدثنا بشري بن املهاجر. حدثنا أيب). وتقاربا يف لفظ احلديث(

إين قد ظلمت نفسي    ! يا رسول اهللا  :  أن ماعز بن مالك األسلمي أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال            
. فرده الثانية . إين قد زنيت  ! يا رسول اهللا  : لما كان من الغد أتاه فقال     ف. فرده. وزنيت وإين أريد أن تطهرين    

مـا  : فقالوا) أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟     (فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه فقال           
أنه ال بأس : هفأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخربو . فأتاه الثالثة . فيما نرى . من صاحلينا . نعلمه إال ويف العقل   

  .فلما كان الرابعة حفر له حفرة مث أمر به فرجم. به وال  بعقله
يـا  : فلما كان الغد قالت   . وإنه ردها . إين قد زنيت فطهرين   ! يا رسول اهللا  : فجاءت الغامدية فقالت  : قال

) يب حىت تلدي  إما ال، فاذه  (قال  . إين حلبلى ! فواهللا. مل تردين؟ لعلك أن تردين كما رددت ماعزا       ! رسول اهللا 
فلما فطمته أتته   ). اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه   (قال  . هذا قد ولدته  : قالت. فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة     

فدفع الصيب إىل رجل من     . قد فطمته، وقد أكل الطعام    ! هذا، يا نيب اهللا   : فقالت. بالصيب يف يده كسرة خبز    
. فرمى رأسها . فيقبل خالد بن الوليد حبجر    . لناس فرمجوها وأمر ا . مث أمر ا فحفر هلا إىل صدرها      . املسلمني
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! يا خالد ! مهال(فقال  . فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع إياها        . فسبها. فتنضح الدم على وجه خالد    
  ).لقد تابت توبة، لو تاا صاحب مكس لغفر له! فوالذي نفسي بيده

  .مث أمر ا فصلى عليها ودفنت
حـدثين  ) يعين ابن هشام(حدثنا معاذ  .  أبو غسان مالك بن عبدالواحد املسمعي      حدثين) 1696 (- 24

  حدثين أبو قالبة؛ أن أبا املهلب حدثه عن عمران بن حصني؛. أيب عن حيىي بن أيب كثري
أصبت حدا ! يا نيب اهللا: فقالت.  أن امرأة من جهينة أتت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي حبلى من الزىن     

فأمر . ففعل) فإذا وضعت فائتين ا   . أحسن إليها (فقال  . فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليها       . عليفأقمه  
: فقال لـه عمـر    . مث صلى عليها  . مث أمر ا فرمجت   . فشكت عليها ثياا  . ا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

. ني سبعني من أهل املدينة لوسـعتهم   لقد تابت توبة لو قسمت ب     (فقال  . وقد زنت ! تصلي عليها؟ يا نيب اهللا    
  ).وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هللا تعاىل؟

حدثنا حيىي بـن    . حدثنا أبان العطار  . حدثنا عفان عن مسلم   .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1696(
  .أيب كثري، ذا اإلسناد، مثله

أخربنا الليث  . حدثناه حممد بن رمح   ح و . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1697/1698 (- 25
عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا ابن عتبة بن مسعود، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين؛ أمـا                    

  :قاال
أنشدك اهللا إال قضيت يل     ! يا رسول اهللا  : فقال.  إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

فقال رسـول اهللا    . وائذن يل . فاقض بيننا بكتاب اهللا   . نعم: آلخر، وهو أفقه منه   فقال اخلصم ا  . بكتاب اهللا 
. وإين أخربت أن على ابين الرجم. إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته   : قال) قل(صلى اهللا عليه وسلم     

وأن على  . ب عام فسألت أهل العلم فأخربوين؛ أمنا على ابين جلد مائة وتغري         . فافتديت منه مبائة شاة ووليدة    
. ألقضني بينكما بكتـاب اهللا    ! والذي نفسي بيده  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . امرأة هذا الرجم  
فـإن اعترفـت    . إىل امرأة هـذا   ! واغد، يا أنيس  . وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام     . الوليدة والغنم رد  

  ).فارمجها
  . صلى اهللا عليه وسلم فرمجتفأمر ا رسول اهللا. فاعترفت. فغدا عليها: قال
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ح وحـدثين   . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال.  وحدثين أبو الطاهر وحرملة    -) 1697/1698(
أخربنـا  . ح وحدثنا عبد بن محيـد . حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . عمرو الناقد 

  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه. عبدالرزاق عن معمر
أخربنا عبيداهللا عن نافع؛    . حدثنا شعيب بن إسحاق   . حدثين احلكم بن موسى أبو صاحل     ) 1699 (- 26

  أن عبداهللا بن عمر أخربه؛
فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا           

وخنالف بـني   . نسود وجومهما وحنملهما  : قالوا) ما جتدون يف التوراة على من زىن؟      (فقال  .  جاء يهود  حىت
حىت إذا مـروا بآيـة      . فجاءوا ا فقرأوها  ) إن كنتم صادقني  . فأتوا بالتوراة (قال  . ويطاف ما . وجوههما

فقال له عبـداهللا بـن      . ا وراءها وقرأ ما بني يديها وم    . الرجم، وضع الفىت، الذي يقرأ، يده على آية الرجم        
فأمر مـا   . فإذا حتتها آية الرجم   . فرفعها. مره فلريفع يده  : سالم، وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .فرمجا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فلقد رأيته يقيها من احلجارة بنفسه. كنت فيمن رمجهما: قال عبداهللا بن عمر

ح وحـدثين أبـو     . عن أيوب ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . زهري بن حرب  وحدثنا  ) 1699 (- 27
منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخربهم عـن         . أخربين رجال من أهل العلم    . أخربنا عبداهللا بن وهب   . الطاهر

فأتت اليهـود إىل    . رجال وامرأة زنيا  . ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجم يف الزىن يهوديني            
  .وساقوا احلديث بنحوه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما

حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابـن عمـر؛ أن            . حدثنا زهري .  وحدثنا أمحد بن يونس    -) 1699(
وساق احلديث بنحو حديث    . اليهود جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا             

  .عبيداهللا عن نافع
أخربنا أبو : قال حيىي. كالمها عن أيب معاوية . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1700 (- 28

  :قال. معاوية عن األعمش، عن عبداهللا بن مرة، عن الرباء بن عازب

        .... باب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن باب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن باب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن باب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن----    6
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هكذا جتـدون  (فدعاهم صلى اهللا عليه وسلم فقا .  مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم بيهودي حممما جملودا         
أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة علـى       (فقال  . فدعا رجال من علمائهم   . نعم: قالوا) اين يف كتابكم؟  حد الز 

. جنـده الـرجم   . ولوال أنك نشدتين ذا مل أخربك     . ال: قال) موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟      
تعـالوا  : قلنا. نا عليه احلد  وإذا أخذنا الضعيف أقم   . فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه    . ولكنه كثر يف أشرافنا   

فقال رسـول اهللا    . فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم    . فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع      
يـا  {: فأنزل اهللا عز وجل   . فأمر به فرجم  ). إين أول من أحيا أمرك إذا أماتوه      ! اللهم(صلى اهللا عليه وسلم     

] 41/املائـدة   /5[} إن أوتيتم هذا فخـذوه  : إىل قوله . كفرأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف ال       
. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا   . فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه    . ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم     : يقول

ومن مل حيكم مبا    {]. 44/املائدة   /5[} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون        {: فأنزل اهللا تعاىل  
 5[} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون{]. 45/املائدة  /5[} اهللا فأولئك هم الظاملونأنزل  

  .يف الكفار كلها]. 47/املائدة /
. حدثنا األعمش، ذا اإلسناد، حنـوه     . حدثنا وكيع : قاال.  حدثنا ابن منري وأبو سعيد األشج      -) 1700(

  .ما بعده من نزول اآلية: ومل يذكر. سلم فرجمفأمر به النيب صلى اهللا عليه و: إىل قوله
أخـربين أبـو    : قال ابن جريج  . حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1701 (- م   28

رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من أسلم، ورجال من اليهـود،  : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول     
  .وامرأته

غري . حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله     . أخربنا روح بن عبادة   . ن إبراهيم  حدثنا إسحاق ب   -) 1701(
  .وامرأة: أنه قال
سألت : قال. حدثنا سليمان الشيباين  . حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1702 (- 29

 عن أيب إسـحاق     حدثنا علي بن مسهر   ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . عبداهللا بن أيب أوىف   
  :سألت عبداهللا بن أيب أوىف: قال. الشيباين

: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال       : قال قلت . نعم:  هل رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        
  .ال أدري
أخربنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عـن           . وحدثين عيسى بن محاد املصري    ) 1703 (- 30

  : أنه مسعه يقولأيب هريرة؛
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وال  يثرب   . إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها، فليجلدها احلد       ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
ولو حببل من   . مث إن زنت الثالثة، فتبني زناها، فليبعها      . مث إن زنت، فليجلدها احلد، وال  يثرب عليها        . عليها
  ).شعر
ح وحدثنا عبد   . مجيعا عن ابن عيينة   . يبة وإسحاق بن إبراهيم   حدثنا أبو بكر بن أيب ش     ) 1703 (- 31

ح وحدثنا  . كالمها عن أيوب بن موسى    . أخربنا هشام بن حسان   . أخربنا حممد بن بكر الربساين    . بن محيد 
. ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي     . حدثنا أبو أسامة وابن منري عن عبيداهللا بن عمر        . أبو بكر ابن أيب شيبة    

ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عـن            . حدثين أسامة بن زيد   .  وهب حدثنا ابن 
كل هؤالء عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى اهللا             . عبدة بن سليمان، عن حممد بن إسحاق      

لى اهللا عليه   عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب ص         : إال أن ابن إسحاق قال يف حديثه      . عليه وسلم 
  ).مث ليبعها يف الرابعة(وسلم، يف جلد األمة إذا زنت ثالثا 

) واللفظ لـه  (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1703 (- 32
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن أيب هريرة؛: قال

مث إن  . إن زنت فاجلـدوها   (ه وسلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن؟ قال            إن رسول اهللا صلى اهللا علي     
  ).مث بيعوها ولو بضفري. مث إن زنت فاجلدوها. زنت فاجلدوها
  .ال أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة: قال ابن شهاب

  .والضفري احلبل: قال ابن شهاب: وقال القعنيب، يف روايته
حدثين ابن شهاب عن    : مسعت مالكا يقول  : قال. خربنا ابن وهب  أ. وحدثنا أبو الطاهر  ) 1704 (- 33

عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سـئل                 
  .والضفري احلبل: ومل يذكر قول ابن شهاب. مبثل حديثهما. عن األمة

ح وحـدثنا   . حدثين أيب عن صاحل   . بن إبراهيم بن سعد   حدثنا يعقوب   .  حدثين عمرو الناقد   -) 1704(
كالمها عن الزهري، عن عبيداهللا، عن أيب هريرة وزيد ابـن           . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . عبد بن محيد  

والشك يف حديثهما مجيعا، يف بيعهـا يف        . مبثل حديث مالك  . خالد اجلهين، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .الثالثة أو الرابعة
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حدثنا زائدة عن الـسدي،     . حدثنا سليمان أبو داود   . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 1705 (- 34
  :خطب علي فقال: قال. عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن

 صلى اهللا عليه    فإن أمة لرسول اهللا   . من أحصن منهم ومن مل حيص     . أقيموا على أرقائكم احلد   !  يا أيها الناس  
فذكرت . فخشيت، إن أنا جلدا، أن أقتلها     . فإذا هي حديث عهد بنفاس    . فأمرين أن أجلدها  . وسلم زنت 

  ).أحسنت(فقال . ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم
. حدثنا إسرائيل عن السدي، ذا اإلسناد     . أخربنا حيىي بن آدم   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1705(

  ).اتركها حىت متاثل: (وزاد يف احلديث. ن أحصن منهم ومن مل حيصنم: ومل يذكر
: قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1706 (- 35

  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك؛
  .دته جبريدتني، حنو أربعنيفجل.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت برجل قد شرب اخلمر

  .فأمر به عمر. أخف احلدود مثانني: فقال عبدالرمحن. فلما كان عمر استشار الناس. وفعله أبو بكر: قال
. حدثنا قتادة . حدثنا شعبة ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي     -) 1706(

  .فذكر حنوه.  عليه وسلم برجلأيت رسول اهللا صلى اهللا: مسعت أنسا يقول: قال
  حدثين أيب عن قتادة، عن أنس بن مالك؛. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا حممد بن املثىن) 1706 (- 36

فلما كان عمـر،    . مث جلد أبو بكر أربعني    .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اخلمر باجلريد والنعال           
أرى أن جتعلـها    : ون يف جلد اخلمر؟ فقال عبدالرمحن بن عوف       ما تر : ودنا الناس من الريف والقرى، قال     

  .فجلد عمر مثانني: قال. كأخف احلدود
  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا حيىي بن سعيد.  حدثنا حممد بن املثىن-) 1706(

يب حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن الـن          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1706 (- 37
الريف : ومل يذكر . مث ذكر حنو حديثهما   . صلى اهللا عليه وسلم كان يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد أربعني          

  .والقرى

         باب تأخري احلد عن النفساء باب تأخري احلد عن النفساء باب تأخري احلد عن النفساء باب تأخري احلد عن النفساء----    7

         باب حد اخلمر باب حد اخلمر باب حد اخلمر باب حد اخلمر----    8
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حدثنا إمساعيـل   : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعلي بن حجر           ) 1707 (- 38
واللفـظ  (إسحاق بن إبراهيم احلنظلي     ح وحدثنا   . عن ابن أيب عروبة، عن عبداهللا الداناج      ) وهو ابن علية  (
. حدثنا عبداهللا بن فريوز موىل ابن عـامر الـداناج         . حدثنا عبدالعزيز بن املختار   . أخربنا حيىي بن محاد   ). له

  :قال. حدثنا حضني بن املنذر، أبو ساسان
: نأزيدكم؟ فشهد عليه رجـال    : مث قال .  شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتني         

يا : فقال. إنه مل يتقيأ حىت شرا    : فقال عثمان . وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ    . أحدمها محران؛ أنه شرب اخلمر    
فكأنه وجد  (ول حارها من توىل قارها      : فقال احلسن . فاجلده! قم، يا حسن  : فقال علي . قم فاجلده ! علي
: مث قال . أمسك: فقال.  بلغ أربعني  حىت. وعلي يعد . فجلده. قم فاجلده ! يا عبداهللا بن جعفر   : فقال). عليه

  .وهذا أحب إيل. وكل سنة. وعمر مثانني. وجلد أبو بكر أربعني. جلد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني
  .وقد مسعت حديث الداناج منه فلم أحفظه: قال إمساعيل: زاد علي بن حجر يف روايته

حدثنا سفيان الثوري عـن أيب      . ن زريع حدثنا يزيد ب  . حدثين حممد بن منهال الضرير    ) 1707 (- 39
  :قال. حصني، عن عمري بن سعيد، عن علي

ألن . ألنه إن مات وديته   .  ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه يف نفسي، إال صاحب اخلمر              

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسنه
بينا : قال. أخربين عمرو عن بكري بن األشج     . حدثنا ابن وهب  . سىحدثنا أمحد بن عي   ) 1708 (- 40

حـدثين  : فقـال . فأقبل علينا سـليمان   . حنن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرمحن بن جابر، حدثه          
  عبدالرمحن ابن جابر، عن أبيه، عن أيب بردة األنصاري؛

  ).إال يف حد من حدود اهللا. وق عشرة أسواطال جيلد أحد ف( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 باب قدر أسواط  باب قدر أسواط  باب قدر أسواط  باب قدر أسواط ----    9
        التعزيرالتعزيرالتعزيرالتعزير
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حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبـراهيم    ) 1709 (- 41
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أيب إدريـس،          : قال) واللفظ لعمرو (كلهم عن ابن عيينة     . وابن منري 

  :قال. عن عبادة بن الصامت
تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال  تزنوا،      (فقال  .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جملس         

ومن أصاب شـيئا    . فمن وىف منكم فأجره على اهللا     . وال  تسرقوا، وال  تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق           
إن شاء عفا   .  ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا عليه، فأمره إىل اهللا           .من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له      

  ).عنه وإن شاء عذبه
وزاد . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد     . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1709 (- 42

  ].12/املمتحنة  /60[أن ال يشركن باهللا شيئا اآلية : فتال علينا آية النساء: يف احلديث
أخربنا خالد عن أيب قالبة، عن أيب األشعث        . أخربنا هشيم . وحدثين إمساعيل بن سامل   ) 1709 (- 43

  :قال. الصنعاين، عن عبادة بن الصامت
أن ال نشرك باهللا شيئا، وال  نسرق، وال          :  أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أخذ على النساء           

ومن أتى مـنكم حـدا      . فمن وىف منكم فأجره على اهللا     . (يعضه بعضا بعضا  نزين، وال  نقتل أوالدنا، وال         
  ).إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. ومن ستره اهللا عليه فأمره إىل اهللا. فأقيم عليه فهو كفارته

أخربنا الليث عن يزيد بن . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد  ) 1709 (- 44
  : اخلري، عن الصناجبي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قالأيب حبيب، عن أيب

بايعناه على أن ال نشرك باهللا شـيئا،وال        : وقال.  إين ملن النقباء الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
. فاجلنة، إن فعلنا ذلـك    . نزين،وال نسرق، وال نقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق،وال ننتهب، وال  نعصي             

  . غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إىل اهللافإن
  .كان قضاؤه إىل اهللا: وقال ابن رمح

         باب احلدود كفارات ألهلها باب احلدود كفارات ألهلها باب احلدود كفارات ألهلها باب احلدود كفارات ألهلها----    10
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. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1710 (- 45
  ة، عن أيب هريرة،حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب سلم

ويف . واملعـدن جبـار   . والبئر جبار . العجماء جرحها جبار  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
  ).الركاز اخلمس

 وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعبداألعلى بن محاد كلهم عن                  -) 1710(
. كالمها عن الزهري  . حدثنا مالك ). يعين ابن عيسى  (سحاق  حدثنا إ . ح وحدثنا حممد بن رافع    . ابن عيينة 

  .مثل حديثه. بإسناد الليث
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن . أخربنا ابن وهب: قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة) 1710 (- م  2

  .مبثله. ابن املسيب وعبيداهللا بن عبداهللا، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا الليث عن أيوب بن موسى، عن األسود بـن          . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1710 (- 46

  العالء، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة،
والعجماء جرحها  . واملعدن جرحه جبار  . البئر جرحها جبار  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ).ويف الركاز اخلمس. جبار
ح وحدثنا عبيداهللا بن    ).يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   .  وحدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي     - )1710(

كالمها عن حممد بن زياد،عن     .حدثنا شعبة : قاال.حدثنا حممد بن جعفر   .ح وحدثنا ابن بشار   .حدثنا أيب . معاذ
  .مبثله.أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار----    11
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         كتاب األقضية كتاب األقضية كتاب األقضية كتاب األقضية----    30    
أخربنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أيب         . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1711 (- 1

  مليكة، عن ابن عباس؛
ولكـن  . لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى ناس دماء رجال وأمـواهلم         ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).اليمني على املدعى عليه
حدثنا حممد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة،            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1711 (- 2

  عن ابن عباس؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني على املدعى عليه
وهـو ابـن    (حدثنا زيـد    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 1712 (- 3

  أخربين قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛. حدثين سيف بن سليمان). خباب

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بيمني وشاهد
و، عن أبيه، عن زينـب      أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عر      . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1713 (- 4

  :قالت. بنت أيب سلمة، عن أم سلمة
. ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعـض . إنكم ختتصمون إيل ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فإمنا أقطع له به قطعة مـن       . فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فال يأخذه        . فأقضي له على حنو مما أمسع منه      
  ).النار

        اليمني على املدعى عليهاليمني على املدعى عليهاليمني على املدعى عليهاليمني على املدعى عليه باب  باب  باب  باب ----    1

         باب القضاء باليمني والشاهد باب القضاء باليمني والشاهد باب القضاء باليمني والشاهد باب القضاء باليمني والشاهد----    2

         باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة----    3
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كالمها . حدثنا ابن منري  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1713(
  .عن هشام، ذا اإلسناد، مثله

أخربين . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1713 (- 5
   صلى اهللا عليه وسلم؛عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة زوج النيب

وإنـه  . إمنا أنا بشر(فقال  . فخرج إليهم .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع جلبة خصم بباب حجرته           
فمن قضيت له حبـق     . يأتيين اخلصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له             

  ).مسلم، فإمنا هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها
ح . حـدثنا أيب عـن صـاحل      . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثنا عمرو الناقد  ) 1713 (- 6

كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد، حنـو حـديث         . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   
  .يونس

  .مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم جلبة خصم بباب أم سلمة: قالت: ويف حديث معمر
حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن           . حدثين علي بن حجر السعدي    ) 1714 (- 7

  :قالت. عائشة
إن أبا ! يا رسول اهللا: فقالت.  دخلت هند بنت عتبة، امرأة أيب سفيان، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فهـل  . إال ما أخذت من ماله بغري علمه      . يكفي بين ال يعطيين من النفقة ما يكفيين و      . سفيان رجل شحيح  
خذي من ماله باملعروف، ما يكفيك ويكفي (علي يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).بنيك
ح وحدثنا  . كالمها عن عبداهللا بن منري ووكيع     .  وحدثناه حممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب        -) 1714(

أخربنا الضحاك  . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا حممد بن رافع    . نا عبدالعزيز ابن حممد   أخرب. حيىي بن حيىي  
  .كلهم عن هشام، ذا اإلسناد). يعين ابن عثمان(
أخربنا معمر عن الزهري، عن عـروة، عـن         . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1714 (- 8

  :قالت. عائشة

         باب قضية هند باب قضية هند باب قضية هند باب قضية هند----    4
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ما كان على ظهـر األرض أهـل        ! واهللا! يا رسول اهللا  : فقالت.  وسلم  جاءت هند إىل النيب صلى اهللا عليه      
وما على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يعـزهم  . خباء أحب إيل من أن يذهلم اهللا من أهل خبائك 

! يا رسول اهللا  : مث قالت !). والذي نفسي بيده  . وأيضا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . اهللا من أهل خبائك   
فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغري إذنه؟ فقال النيب صلى اهللا عليه                .  سفيان رجل ممسك   إن أبا 
  ).ال حرج عليك أن تنفقي عليهم باملعروف(وسلم 
. حدثنا ابن أخي الزهري عـن عمـه       . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1714 (- 9

  :أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة قالت
ما كان على ظهر األرض خباء أحب إيل من         ! واهللا! يا رسول اهللا  :  جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت      

. وما أصبح اليوم على ظهر األرض خباء أحب إيل من أن يعزوا من أهل خبائك              . أن يذلوا من أهل خبائك    
إن أبا سـفيان  !  رسول اهللايا: مث قالت!). والذي نفسي بيده  . وأيضا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).إال باملعروف. ال(فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال هلا . رجل مسيك
  :قال.  جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرةحدثنا. حدثين زهري بن حرب) 1715 (- 10

فريضى لكـم أن تعبـدوه وال        . إن اهللا يرضى لكم ويكره لكم ثالثا      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وإضاعة . وكثرة السؤال . ويكره لكم قيل وقال   . وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال  تفرقوا       . تشركوا به شيئا  

  ).املال
: غري أنه قال  . أخربنا أبو عوانة عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله       . حدثنا شيبان بن فروخ   و) 1715 (- 11

  .وال  تفرقوا: ومل يذكر. ويسخط لكم ثالثا
أخربنا جرير عن منصور، عن الشعيب، عـن وارد         . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 593 (- 12

  موىل املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة،
ومنعا . ووأد البنات. إن اهللا عز وجل حرم عليكم عقوق األمهات    (هللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن رسول ا  

  ).وإضاعة املال. وكثرة السؤال. قيل وقال: وكره لكم ثالثا. وهات

والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من . . . .  باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة----    5
        أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقهأداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقهأداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقهأداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه
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حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن منصور، ذا اإلسـناد،           .  وحدثين القاسم بن زكرياء    -) 593(
  .إن اهللا حرم عليكم: ومل يقل. وحرم عليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غري أنه قال. مثله
حدثين ابن أشوع   . حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 593 (- 13

اكتب إيل بشيء مسعته من رسول      : كتب معاوية إىل املغرية   : قال. حدثين كاتب املغرية بن شعبة    . عن الشعيب 
  :فكتب إليه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة     : إن اهللا كره لكم ثالثا    ( أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ).السؤال
أخربنا حممد بن  . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حممد بن سوقة        . حدثنا ابن أيب عمر   ) 593 (- 14

  .أما بعد. سالم عليك: كتب املغرية إىل معاوية: قال. ردعبيداهللا الثقفي عن وا
. حرم عقوق الوالد  : وى عن ثالث  . إن اهللا حرم ثالثا   ( فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ).وإضاعة املال. وكثرة السؤال. قيل وقال: وى عن ثالث. وال  وهات. ووأد البنات
أخربنا عبدالعزيز بن حممد عن يزيد بن عبداهللا بن أسـامة    . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1716 (- 15

بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص، عن عمـرو بـن                      
  العاص؛

وإذا حكـم   . م احلاكم فاجتهد مث أصاب، فله أجران      إذا حك ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          
  ).فاجتهد، مث أخطأ، فله أجر

كالمها عن عبدالعزيز بن حممد، ذا اإلسناد،       . وحدثين إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أيب عمر       ) 1716(
: فقـال . فحدثت هذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم          : قال يزيد : وزاد يف عقب احلديث   . مثله

  .كذا حدثين أبو سلمة عن أيب هريرةه
). يعين ابن حممـد الدمـشقي     (أخربنا مروان   . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1716 (- م   2

حدثين يزيد بن عبداهللا ابن أسامة بن اهلاد الليثي، ذا احلديث، مثل رواية عبدالعزيز              . حدثنا الليث بن سعد   
  .باإلسنادين. بن حممد

        تهد، فأصاب أو أخطأتهد، فأصاب أو أخطأتهد، فأصاب أو أخطأتهد، فأصاب أو أخطأ باب بيان أجر احلاكم إذا اج باب بيان أجر احلاكم إذا اج باب بيان أجر احلاكم إذا اج باب بيان أجر احلاكم إذا اج----    6
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حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بـن أيب          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1717 (- 16
أن ال حتكم بني اثـنني      : إىل عبيداهللا بن أيب بكرة وهو قاض بسجستان       ) وكتبت له (كتب أيب   : قال. بكرة

  .وأنت غضبان
  ).ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان(سلم يقول  فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

. حدثنا محاد بن أيب سلمة    . ح وحدثنا شيبان بن فروخ    . أخربنا هشيم .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1717(
. حدثنا حممد بن جعفر. ح وحدثنا حممد بن املثىن  . حدثنا وكيع عن سفيان   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      

حدثنا حسني بن علي عن . ح وحدثنا أبو كريب. كالمها عن شعبة . حدثنا أيب . ذح وحدثنا عبيداهللا بن معا    
كل هؤالء عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليـه                   . زائدة

  .مبثل حديث أيب عوانة. وسلم
. مجيعا عن إبراهيم بن سعد    . أبو جعفر حممد بن الصباح وعبداهللا بن عون اهلاليل        حدثنا  ) 1718 (- 17

حدثنا أيب عن القاسـم بـن       . حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف         : قال ابن الصباح  
  :قالت. حممد، عن عائشة

  ).هو ردمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه ف( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قال عبـد  . مجيعا عن أيب عامر   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1718 (- 18

سألت القاسم بن حممد عن     : قال. حدثنا عبداهللا بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم        . عبدامللك بن عمرو  
: مث قـال  .  واحـد  جيمع ذلك كله يف مسكن    : قال. فأوصى بثلث كل مسكن منها    . رجل له ثالثة مساكن   

  أخربتين عائشة؛
  ).من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

        هة قضاء القاضي وهو غضبانهة قضاء القاضي وهو غضبانهة قضاء القاضي وهو غضبانهة قضاء القاضي وهو غضبان باب كرا باب كرا باب كرا باب كرا----    7

         باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور----    8
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قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن أبيـه، عـن    : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1719 (- 19
   األنصاري، عن زيد بن خالد اجلهين؛عبداهللا بن عمرو بن عثمان، عن ابن أيب عمرة

  ).الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا! أال أخربكم خبري الشهداء( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن         . حدثين شبابة . حدثين زهري بن حرب   ) 1720 (- 20

  أيب هريرة،
فقالت . جاء الذئب فذهب بابن إحدامها    . بينما امرأتان معهما ابنامها   (قال  . ن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ع

فقضى بـه   . فتحاكمتا إىل داود  . إمنا ذهب بابنك  : وقالت األخرى . إمنا ذهب بابنك أنت   : هذه لصاحبتها 
. وين بالسكني أشـقه بينكمـا     ائت: فقال. فأخربتاه. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم      . للكربى

  .فقضى به للصغرى. هو ابنها! يرمحك اهللا. ال: فقالت الصغرى
  .ما كنا نقول إال املدية. إن مسعت بالسكني قط إال يومئذ! واهللا: قال أبو هريرة: قال

ح . عن موسى بن عقبة   ) يعين ابن ميسرة الصنعاين   (حدثين حفص   .  وحدثنا سويد بن سعيد    -) 1720(
مجيعـا  . عن حممد بن عجالن) وهو ابن القاسم(حدثنا روح . حدثنا يزيد بن زريع   . ية بن بسطام  وحدثنا أم 

  .عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، مثل معىن حديث ورقاء
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1721 (- 21

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فوجد الرجل الذي اشترى العقار     . اشترى رجل من رجل عقارا له     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 ومل. إمنا اشـتريت منـك األرض  . خذ ذهبك مين: فقال له الذي اشترى العقار  . يف عقاره جرة فيها ذهب    
فقـال  . فتحاكما إىل رجل  : قال. إمنا بعتك األرض وما فيها    : فقال الذي شرى األرض   . أبتع منك الذهب  

        باب بيان خري الشهودباب بيان خري الشهودباب بيان خري الشهودباب بيان خري الشهود    ----    9

         باب بيان اختالف اتهدين باب بيان اختالف اتهدين باب بيان اختالف اتهدين باب بيان اختالف اتهدين----    10

         باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني----    11
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. أنكحوا الغالم اجلارية  : قال. يل جارية : وقال اآلخر . يل غالم : ألكما ولد؟ فقال أحدمها   : الذي حتاكما إليه  
  ).وتصدقا. وأنفقوا على أنفسكما منه
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         كتاب اللقطة كتاب اللقطة كتاب اللقطة كتاب اللقطة----    31    
قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن يزيد          :  حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال      )1722 (- 1

  :موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين؛ أنه قال
. مث عرفها سنة  . اعرف عفاصها ووكاءها  ( جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال             

فضالة اإلبل؟  : قال). لك أو ألخيك أو للذئب    ( قال فضالة الغنم؟ قال      ).فإن جاء صاحبها، وإال فشأنك ا     
  ).حىت يلقاها را. ترد املاء وتأكل الشجر. ما لك وهلا؟ معها سقاؤها وحذاؤها(قال 

  .عفاصها: أحسب قرأت: قال حيىي
ـ : وقال اآلخران . أخربنا: قال ابن حجر  (وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر        ) 1722 (- 2 دثنا ح

  عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين؛) وهو ابن جعفر) (إمساعيل
. مث اعرف وكاءها وعفاصها   . عرفها سنة ( أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال             

فإمنا هـي لـك أو      . خذها: ضالة الغنم؟ قال  ف! يا رسول اهللا  : فقال) فإن جاء را فأدها إليه    . مث استنفق ا  
فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـىت          : فضالة اإلبل؟ قال  ! يا رسول اهللا  : قال. ألخيك أو للذئب  

  ).ما لك وهلا؟ معها حذاءها وسقاؤها حىت يلقاها را: (مث قال) أو امحر وجهه(احرت وجنتاه 
أخربين سفيان الثوري ومالك بـن أنـس        . هللا بن وهب  أخربنا عبدا . وحدثين أبو الطاهر  ) 1722 (- 3

غري أنه  . وعمرو بن احلارث وغريهم؛ أن ربيعة بن أيب عبدالرمحن حدثهم، ذا اإلسناد، مثل حديث مالك              
وقـال عمـرو يف     : فسأله عن اللقطة؟ قال   . أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه         : قال: زاد

  ).الب فاستنفقهافإذا مل يأت هلا ط(احلديث 
وهو (حدثين سليمان   . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثين أمحد بن عثمان بن حكيم األودي      ) 1722 (- 4

أتى : مسعت زيد بن خالد اجلهين يقول     : قال. عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن يزيد موىل املنبعث        ) ابن بالل 
. امحار وجهه وجبينـه   : غري أنه قال  . عفرفذكر حنو حديث إمساعيل بن ج     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  ).فإن مل جييء صاحبها كانت وديعة عندك) (مث عرفها سنة: بعد قوله(وزاد . وغضب
عن حيىي بن سـعيد،     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1722 (- 5

  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولعن يزيد موىل املنبعث؛ أنه مسع زيد بن خالد اجلهين صاحب رس
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مث . اعرف وكاءها وعفاصـها   ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال              
وسأله ) فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه       . ولتكن وديعة عندك  . فإن مل تعرف فاستنفقها   . عرفها سنة 

حىت جيدها  . ترد املاء وتأكل الشجر   . فإن معها حذاءها وسقاءها   . دعهاما لك وهلا؟    : عن ضالة اإلبل؟ فقال   
  ).فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب. خذها(وسأله عن الشاة؟ فقال ) را
حدثين حيـىي  . حدثنا محاد بن سلمة  . أخربنا حبان بن هالل   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1722 (- 6

 يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين؛ أن رجال سـأل        بن سعيد وربيعة الرأي بن أيب عبدالرمحن عن       
واقتص احلديث بنحـو    . فغضب حىت امحرت وجنتاه   : النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضالة اإلبل؟ زاد ربيعة         

  ).وإال، فهي لك. فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه(وزاد . حديثهم
حدثين الـضحاك   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . لطاهر أمحد بن عمرو بن سرح     وحدثين أبو ا  ) 1722 (- 7

  :قال. بن عثمان عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد اجلهين
فإن مل تعترف، فـاعرف عفاصـها       . عرفها سنة ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال           

  ).ا إليهفإن جاء صاحبها فأده. مث كلها. ووكاءها
حدثنا الضحاك بن عثمان، ـذا      . أخربنا أبو بكر احلنفي   . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 1722 (- 8

  ).وإال فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. فإن اعترفت فأدها(وقال يف احلديث . اإلسناد
 نافع  ح وحدثين أبو بكر بن    . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 1723 (- 9
  :مسعت سويد بن غفلة قال: قال. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. حدثنا غندر). واللفظ له(

: فقلـت . دعه: فقاال يل . فوجدت سوطا فأخذته  .  خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين        
زاتنا قـضي يل    فلما رجعنا من غ   . فأبيت عليهما : قال. فإن جاء صاحبه وإال استمتعت به     . ولكين أعرفه . ال

إين وجدت صرة   : فقال. فأخربته بشأن السوط وبقوهلما   . فلقيت أيب بن كعب   . فأتيت املدينة . أين حججت 
فقال . فأتيت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فيها مائة دينار على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

. فعرفتها فلم أجد من يعرفها    ) عرفها حوال ( فقال   مث أتيته . فعرفتها فلم أجد من يعرفها    : قال) عرفها حوال (
فـإن  . احفظ يل عددها ووعاءها ووكاءها    (فقال  . فعرفتها فلم أجد من يعرفها    ) عرفها حوال (مث أتيته فقال    

  .فاستمتعت ا) جاء صاحبها وإال فاستمتع ا
  .ال أدري بثالثة أحوال أو حول واحد: فليقته بعد ذلك مبكة فقال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-932 

أو . أخربين سلمة بن كهيـل    . حدثنا شعبة . حدثنا ز . ثين عبدالرمحن بن بشر العبدي     وحد -) 1723(
. خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بـن ربيعـة  : مسعت سويد بن غفلة قال: قال. أخرب القوم وأنا فيهم 

: فسمعته بعد عشر سنني يقول    : قال شعبة . فاستمتعت ا : إىل قوله . واقتص احلديث مبثله  . فوجدت سوطا 
  .عرفها عاما واحدا

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . حدثنا جرير عن األعمش   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1723 (- 10
حدثنا عبداهللا بن . ح وحدثين حممد بن حامت. مجيعا عن سفيان  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع 
حدثنا . ح وحدثين عبدالرمحن بن بشر    . يب أنيسة عن زيد بن أ   ) يعين ابن عمرو  (حدثنا عبيداهللا   . جعفر الرقي 

ويف حـديثهم   . كل هؤالء عن سلمة بن كهيل، ذا اإلسناد، حنو حديث شعبة          . حدثنا محاد بن سلمة   . ز
ويف حديث سفيان وزيـد بـن أيب        . عامني أو ثالثة  : إال محاد بن سلمة فإن يف حديثه      . ثالثة أحوال : مجيعا

وزاد سفيان يف رواية    ). فأعطها إياه .  أحد خيربك بعددها ووعائها ووكائها     فإن جاء (أنيسة ومحاد بن سلمة     

  ).وإال فاستمتع ا(ويف رواية ابن منري ). وإال فهي كسبيل مالك(وكيع 
أخربين عمرو  . أخربنا عبداهللا بن وهب   : قاال. حدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1724 (- 11

ث عن بكري بن عبداهللا بن األشج، عن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، عن عبدالرمحن بن عثمـان                  بن احلار 
  التيمي؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن لقطة احلاج
أخربين : قال. حدثنا عبداهللا بن وهب   : قاال. وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1725 (- 12

  ن سوادة، عن أيب سامل اجليشاين، عن زيد بن خالد اجلهين،عمرو بن احلارث عن بكر ب

  ).من آوى ضالة فهو ضال، ما مل يعرفها( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
   عمر؛قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن: قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 1726 (- 13

         باب يف لقطة احلاج باب يف لقطة احلاج باب يف لقطة احلاج باب يف لقطة احلاج----    1

         باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها----    2
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أحيـب أحـدكم أن تـؤتى       . ال حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فال حيلنب أحد ماشية أحد     . مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم          

  ).إال بإذنه
ح وحدثناه أبو بكر بن     . عن الليث بن سعد   مجيعا  .  وحدثناه قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح       -) 1726(

ح وحدثين أبو الربيع    . كالمها عن عبيداهللا  . حدثين أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا علي بن مسهر   . أيب شيبة 
مجيعـا عـن    ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. وأبو كامل 

حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بـن رافـع      . حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية     . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أيوب
كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى  . وابن جريج عن موسى   . عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب    

إال الليث بن سعد فـإن يف حديثـه         ) فينتثل(غري أن يف حديثهم مجيعا      . حنو حديث مالك  . اهللا عليه وسلم  

  .كرواية مالك) هفينتقل طعام(
  :حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب شريح العدوي؛ أنه قال. حدثنا قتيبة بن سعيد) 48 (- 14

من كان يؤمن باهللا واليوم     (فقال  .  مسعت أذناي وأبصرت عيناي حني تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
فما . والضيافة ثالثة أيام  . يومه وليلته (قال  ! وما جائزته؟ يا رسول اهللا    : واقال). اآلخر، فليكرم ضيفه جائزته   

  ).من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت(وقال ). كان وراء ذلك فهو صدقة عليه
حدثنا عبداحلميد بن جعفر عن سعيد بـن        . حدثنا وكيع . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 48 (- 15

  :د املقربي، عن أيب شريح اخلزاعي، قالأيب سعي
وال  حيل لرجل مسلم أن يقيم       . وجائزته يوم وليلة  . الضيافة ثالثة أيام  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).يقيم عنده، وال  شيء يقريه به(وكيف يؤمثه؟ قال ! يا رسول اهللا: قالوا). عند أخيه حىت يؤمثه
حدثنا . حدثنا عبداحلميد بن جعفر   ). يعين احلنفي (حدثنا أبو بكر    . ثىنوحدثناه حممد بن امل   ) 48 (- 16

مسعت أذناي وبصر عيين ووعاه قليب حني تكلم به رسول          : سعيد املقربي؛ أنه مسع أبا شريح اخلزاعي يقول       
وال حيل ألحدكم أن يقيم عند أخيه حـىت         (وذكر فيه   . فذكر مبثل حديث الليث   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  .مبثل ما يف حديث وكيع) هيؤمث

         باب الضيافة وحنوها باب الضيافة وحنوها باب الضيافة وحنوها باب الضيافة وحنوها----    3



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-934 

أخربنا الليث عن يزيد بن . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد  ) 1727 (- 17
  :أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال

 عليه وسـلم  فما ترى؟ فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا. إنك تبعثنا فنرتل بقوم فال يقروننا  ! يا رسول اهللا  :  قلنا
فإن مل يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي         . إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف، فاقبلوا        (

  ).هلم
حدثنا أبو األشهب عن أيب نضرة، عن أيب سـعيد اخلـدري،        . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1728 (- 18
  :قال

فجعل يصرف بـصره    : قال. سفر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له             بينما حنن يف    
. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر لـه            (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ميينا ومشاال 

  ).ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له

  .حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضلفذكر من أصناف املال ما ذكر، : قال
حدثنا عكرمة  ). يعين ابن حممد اليمامي   (حدثنا النضر   . حدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 1729 (- 19

  :حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه، قال). وهو ابن عمار(
فأمر . حىت مهمنا أن ننحر بعض ظهرنا     . فأصابنا جهد . ليه وسلم يف غزوة    خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا ع      

فتطاولت : قال. فاجتمع زاد القوم على النطع    . فبسطنا له نطعا  . نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجمعنا مزاودنا       
نا مث حـشو  . فأكلنا حىت شبعنا مجيعا   : قال. وحنن أربع عشرة مائة   . ألحرزه كم هو؟ فحزرته كربضة العرت     

فأفرغها . فجاء رجل بإداوة له، فيها نطفة     : قال) فهل من وضوء؟  (فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . جربنا
  .أربع عشرة مائة. ندغفقه دغفقة. فتوضأنا كلنا. يف قدح

  ).فرغ الوضوء(هل من طهور؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث جاء بعد ذلك مثانية فقالوا: قال

         باب استحباب املؤاساة بفضول املال باب استحباب املؤاساة بفضول املال باب استحباب املؤاساة بفضول املال باب استحباب املؤاساة بفضول املال----    4

         باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، واملؤاساة فيها باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، واملؤاساة فيها باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، واملؤاساة فيها باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، واملؤاساة فيها----    5
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        كتاب اجلهاد والسريكتاب اجلهاد والسريكتاب اجلهاد والسريكتاب اجلهاد والسري    ----    32    
كتبت إىل نـافع  : قال. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي ) 1730 (- 1

  :فكتب إيل: أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال
. قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين املصطلق وهم غـارون             . أول اإلسالم  إمنا كان ذلك يف     

أو . (جويرية) أحسبه قال : قال حيىي . (فقتل مقاتلتهم وسىب سبيهم وأصاب يومئذ     . وأنعامهم تسقى على املاء   
  .ابنة احلارث) قال البتة

  .وكان يف ذاك اجليش. وحدثين هذا احلديث عبداهللا بن عمر
جويرية : وقال. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، ذا اإلسناد، مثله         .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 1730(

  .ومل يشك. بنت احلارث
دثنا إسحاق بـن  ح وح. حدثنا وكيع بن اجلراح عن سفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 1731 (- 2

  .أماله علينا إمالء: قال. حدثنا سفيان. أخربنا حيىي بن آدم. إبراهيم
حـدثنا  ). يعين ابن مهدي  (حدثين عبدالرمحن   ). واللفظ له (ح وحدثين عبداهللا بن هاشم      ) 1731 (- 3

  :قال. سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه
وسلم، إذا أمر أمري على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى اهللا ومن معه               قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

اغـزوا وال  تغلـوا وال        . قاتلوا من كفر بـاهللا    . ويف سبيل اهللا  . اغزوا باسم اهللا  (مث قال   . من املسلمني خريا  
). و خالل أ(وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال          . تغدروا وال  متثلوا وال  تقتلوا وليدا       

. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنـهم      . مث ادعهم إىل اإلسالم   . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      
وأخربهم أم، إن فعلوا ذلك، فلهم مـا للمهـاجرين          . مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين        

 باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم  باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم  باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم  باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم ----    1
        باإلغارةباإلغارةباإلغارةباإلغارة

         باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها----    2
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جيـري  . م يكونون كأعراب املـسلمني    فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخربهم أ      . وعليهم ما على املهاجرين   
إال أن جياهـدوا مـع      . وال  يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء       . عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني      

فإن هم أبوا فاستعن بـاهللا      . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      . فإن هم أبوا فسلهم اجلزية    . املسلمني
فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمـة       . وك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه       وإذا حاصرت أهل حصن، فأراد    . وقاتلهم

فإنكم، أن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهـون مـن أن           . ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك     . نبيه
وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا، فال ترتهلم على             . ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله    

  ).فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال. ن أنزهلم على حكمكولك. حكم اهللا
فذكرت هذا احلديث ملقاتل    : وزاد إسحاق يف آخر حديثه عن حيىي بن آدم قال         . قال عبدالرمحن هذا أو حنوه    

حدثين مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن        : فقال) يعين أن علقمة يقوله البن حيان     : قال حيىي . (بن حيان 
  .يب صلى اهللا عليه وسلم حنوهعن الن
حـدثين  . حدثنا شـعبة  . حدثين عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1731 (- 4

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بعـث          : قال. علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه         
  .انوساق احلديث مبعىن حديث سفي. أمريا أو سرية دعاه فأوصاه

  .حدثنا حممد بن عبدالوهاب الفراء عن احلسني بن الوليد، عن شعبة، ذا. حدثنا إبراهيم) 1731 (- 5
حدثنا أبو أسامة عـن     : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 1732 (- 6

  :قال.  عن أيب موسىبريد بن عبداهللا، عن أيب بردة،
. بشروا وال  تنفروا   ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض أمره، قال                 

  ).ويسروا وال  تعسروا
حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1733 (- 7

  جده؛

 باب يف األمر بالتيسري وترك  باب يف األمر بالتيسري وترك  باب يف األمر بالتيسري وترك  باب يف األمر بالتيسري وترك ----    3
        التنفريالتنفريالتنفريالتنفري
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وتطاوعـا  . وبشرا وال  تنفرا   . يسرا وال  تعسرا   (فقال  . سلم بعثه ومعاذا إىل اليمن     أن النيب صلى اهللا عليه و     
  ).وال  ختتلفا

ح وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم وابـن أيب   . حدثنا سفيان عن عمرو.  وحدثنا حممد بن عباد  -) 1733(
 بردة، عن أبيه،    كالمها عن سعيد بن أيب    . أخربنا عبيداهللا عن زيد بن أيب أنيسة      . خلف عن زكرياء بن عدي    

وتطاوعـا  (وليس يف حديث زيد بن أيب أنيسة   . عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنو حديث شعبة          
  ).وال  ختتلفا

ح . حدثنا شعبة عن أيب التياح، عـن أنـس     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1734 (- 8
. حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا حممد بن الوليد    .  سعيد حدثنا عبيداهللا بن  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     

  :مسعت أنس بن مالك يقول: قال. كالمها عن شعبة، عن أيب التياح

  ).وسكنوا وال  تنفروا. يسروا وال  تعسروا( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثين زهري بن حرب     . ن بشر وأبو أسامة   حدثنا حممد ب  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1735 (- 9

ح . كلهم عـن عبيـداهللا    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال). يعين أبا قدامة السرخسي   (وعبيداهللا بن سعيد    
  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال. حدثنا أيب). واللفظ له(وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري 

: إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل(يه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عل 
  ).هذه غدرة فالن بن فالن

ح وحدثنا عبـداهللا بـن عبـدالرمحن        . حدثنا أيوب . حدثنا محاد .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 1735(
 صلى اهللا عليه وسـلم، ـذا        كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب       . حدثنا صخر بن جويرية   . الدارمي
  .احلديث
وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إمساعيل ابن جعفر، عن عبداهللا بن دينار؛               ) 1735 (- 10

  :أنه مسع عبداهللا بن عمر يقول
  ).أال هذه غدرة فالن: فيقال. إن الغادر ينصب اهللا له لواء يوم القيامة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

         باب حترمي الغدر باب حترمي الغدر باب حترمي الغدر باب حترمي الغدر----    4
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أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن محـزة         . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1735 (- 11
  :وسامل ابين عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر، قال

  ).لكل غادر لواء يوم القيامة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ح وحدثين بـشر بـن      . أيب عدي حدثنا ابن   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1736 (- 12
  كالمها عن شعبة، عن سليمان، عن أيب وائل، عن عبداهللا،). يعين ابن جعفر(أخربنا حممد . خالد

  ).هذه غدرة فالن: يقال. لكل غادر لواء يوم القيامة(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  . ثين عبيداهللا بن سـعيد    ح وحد . أخربنا النضر بن مشيل   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1736(

  ).هذه غدرة فالن: يقال(وليس يف حديث عبدالرمحن . مجيعا عن شعبة، يف هذا اإلسناد. عبدالرمحن
حدثنا حيىي بن آدم عن يزيد بن عبدالعزيز، عن األعمش،          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1736 (- 13

  :قال. عن شقيق، عن عبداهللا
  ).هذه غدرة فالن: يقال. لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به( عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة،      : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 1737 (- 14
  :قال. عن ثابت، عن أنس

  ).لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا عبدالرمحن : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 1738 (- 15

  خليد، عن أيب منضرة، عن أيب سعيد،
  ).لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة: (قال.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. ا املستمر بن الريـان    حدثن. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1738 (- 16
  :قال. حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد

أال وال  غادر أعظـم  . لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ).غدرا من أمري عامة
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) واللفظ لعلي وزهـري   ( بن حرب    وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهري       ) 1739 (- 17
  :مسع عمرو جابرا يقول: قال) حدثنا سفيان: وقال اآلخران. أخربنا: قال علي(

  ).احلرب خدعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا معمـر، عـن   . أخربنا عبداهللا ابن املبارك. وحدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم ) 1740 (- 18

  :قال.  هريرةمهام بن منبه، عن أيب

  ).احلرب خدعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبو عامر العقدي عن املغرية      : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 1741 (- 19

  ن األعرج، عن أيب هريرة؛، عن أيب الزناد، ع)وهو ابن عبدالرمحن احلزامي(
  ).فإذا لقيتموهم فاصربوا. ال متنوا لقاء العدو( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين موسى بن عقبـة     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1742 (- 20
م، يقال له عبداهللا بـن أيب       عن أيب النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسل              

  .فكتب إىل عمر بن عبيداهللا، حني سار إىل احلرورية. أوىف
 خيربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان، يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو، ينتظر حىت إذا مالـت                     

. فإذا لقيتمـوهم فاصـربوا    . ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية      ! يا أيها الناس  (الشمس قام فيهم فقال     
. مـرتل الكتـاب  ! اللـهم (مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال ). واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف     

  ).اهزمهم وانصرنا عليهم. وهازم األحزاب. وجمري السحاب
 بن عبداهللا عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عبداهللا          حدثنا خالد . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1742 (- 21

  :قال. بن أيب أوىف

         باب جواز اخلداع يف احلرب باب جواز اخلداع يف احلرب باب جواز اخلداع يف احلرب باب جواز اخلداع يف احلرب----    5

         باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء----    6

         باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو----    7
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اهـزم  . سريع احلـساب  . مرتل الكتاب ! اللهم( دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األحزاب فقال           
  ).اهزمهم وزلزهلم! اللهم. األحزاب
عيل بن أيب خالد، قـال      حدثنا وكيع بن اجلراح عن إمسا     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1742 (- 22

هـازم  (غري أنه قـال     . دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث خالد         : يقول. مسعت ابن أيب أوىف   
  !).اللهم(ومل يذكر قوله ) األحزاب

. مجيعا عن ابن عيينة، عن إمساعيل، ذا اإلسناد       .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       -) 1742(
  ).جمري السحاب( يف روايته وزاد ابن أيب عمر

  حدثنا محاد عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عبدالصمد. وحدثين حجاج بن الشاعر) 1743 (- 23

  ).إنك إن تشأ، ال تعبد يف األرض! اللهم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يوم أحد 
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. ىي بن حيىي وحممد بن رمح     حدثنا حي ) 1744 (- 24

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
فأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتولة            

  .وسلم قتل النساء والصبيان
حدثنا عبيداهللا بن   : قاال. حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة     . يبةحدثنا أبو بكر بن أيب ش     ) 1744 (- 25

  :عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال
فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن قتـل النـساء              .  وجدت امرأة مقتولة يف بعض تلك املغازي      

  .والصبيان
: قال حيـىي  . ميعا عن ابن عيينة   . ثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وعمرو الناقد        وحد) 1745 (- 26

  :قال. أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة

         باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب----    8

         باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد----    9



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-941 

فقـال  .  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الذراري من املشركني؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم              
  ).منهمهم (

أخربنا معمر عن الزهري، عن عبيـداهللا بـن         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1745 (- 27
  :قال. عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة

  ).هم منهم(قال . إنا نصيب يف البيات من ذراري املشركني! يا رسول اهللا:  قلت
أخربين عمرو بن دينار؛    . أخربنا ابن جريج  . ثنا عبدالرزاق حد. وحدثين حممد بن رافع   ) 1745 (- 28

  أن ابن شهاب أخربه عن عبيداهللا بن عبداهللا ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛
هـم  (لو أن خيال أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني؟ قال            :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له       

  ).من آبائهم
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1746 (- 29

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
  .وهي البويرة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرق خنل بين النضري وقطع

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصـوهلا          {: اهللا عز وجل  فأنزل  : زاد قتيبة وابن رمح يف حديثهما     
  ].5/ احلشر  /59[} فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني

حدثنا ابن املبارك عن موسى بن عقبة،       : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري      ) 1746 (- 30
  عن نافع، عن ابن عمر؛

  :وهلا يقول حسان. بين النضري، وحرق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع خنل 
  حريق بالبويرة مستطري* وهان على سراة بين لؤي 

  .اآلية. }ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا{: ويف ذلك نزلت
أخربين عقبة بن خالد السكوين عن عبيداهللا، عن نافع، عـن           . وحدثنا سهل بن عثمان   ) 1746 (- 31

  :قال. عبداهللا بن عمر
  . حرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنل بين النضري

        ز قطع أشجار الكفار وحتريقهاز قطع أشجار الكفار وحتريقهاز قطع أشجار الكفار وحتريقهاز قطع أشجار الكفار وحتريقها باب جوا باب جوا باب جوا باب جوا----    10
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ح وحدثنا حممد بـن     . حدثنا ابن املبارك عن معمر    . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1747 (- 32
نا أبو هريـرة عـن      هذا ما حدث  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق ). واللفظ له (رافع  

  :فذكر أحاديث منها. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يتبعين رجل ملك بضع امـرأة،       : غزا نيب من األنبياء فقال لقومه     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 أو  وال  آخر قد اشـترى غنمـا       . وال  آخر قد بىن بنيانا، وملا يرفع سقفها        . وهو يريد أن يبين ا، وملا ينب      
: فقال للشمس . أو قريبا من ذلك   . فأدىن للقرية حني صالة العصر    . فغزا: قال. خلفات، وهو منتظر وال دها    

فجمعـوا مـا    : قال. فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه     . احبسها على شيئا  ! اللهم. أنت مأمورة وأنا مأمور   
. فبـايعوه . يعين من كل قبيلة رجـل   فليبا. فيكم غلول : فقال. فأبت أن تطعمه  . فأقبلت النار لتأكله  . غنموا

. فلصقت بيد رجلني أو ثالثـة     : قال. فبايعته. فلتبايعين قبيلتك . فيكم الغلول : فقال. فلصقت يد رجل بيده   
فوضعوه يف املال وهـو     : قال. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب      : قال. أنتم غللتم . فيكم الغلول : فقال

ذلك بأن اهللا تبـارك وتعـاىل رأى ضـعفنا    . ل الغنائم ألحد من قبلنا فلم حت . فأقبلت النار فأكلته  . بالصعيد

  ).وعجزنا، فطيبها لنا
. حدثنا أبو عوانة عن مساك، عن مصعب بن سعد، عـن أبيـه   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1748 (- 33
  :قال

فـأنزل اهللا عـز     . فأىب. يل هذا هب  : فقال. فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم      .  أخذ أيب من اخلمس سيفا    
  ]1/األنفال  /8[} يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول{: وجل
. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1748 (- 34

  :قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه
فقـال  . نفلنيه! يا رسول اهللا  : فقال. أصبت سيفا فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم        . يات نزلت يف أربع آ   

يا رسـول   . نفلينه: مث قام فقال  ). ضعه من حيث أخذته   (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . مث قام ) ضعه(

         باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة----    11

         باب األنفال باب األنفال باب األنفال باب األنفال----    12    
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له النيب صلى اهللا عليـه      أأجعل كمن ال غناء له؟ فقال       . نفلينه! يا رسول اهللا  : فقال. فقام) ضعه(فقال  ! اهللا
  .}يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول{: فرتلت هذه اآلية: قال) ضعه من حيث أخذته(وسلم 
  :قال. قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1749 (- 35

فكانت سهمام اثنا عـشر     . ال كثرية فغنموا إب .  بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية، وأنا فيهم، قبل جند          
  .ونفلوا بعريا بعريا. أو أحد عشر بعريا. بعريا
ح وحدثنا حممد بن رمح أخربنا الليث عن نافع،         . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1749 (- 36

  عن ابن عمر؛
بلغت اثين عـشر    وأن سهمام   . وفيهم ابن عمر  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند          

  .فلم يغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ونفلوا، سوى ذلك، بعريا. بعريا
حدثنا علي بن مسهر وعبدالرحيم بـن سـليمان عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1749 (- 37

  :قال. عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
فأصبنا إبال وغنما، فبلغت سهمانا اثين      . فخرجت فيها .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل جند         

  .ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا، بعريا. عشر بعريا، اثين عشر بعريا
عن عبيداهللا، ـذا    ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  وحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1749(

  .اإلسناد
. ح وحدثنا ابـن املـثىن     . حدثنا محاد عن أيوب   : قاال. لربيع وأبو كامل  وحدثناه أبو ا  ) 1749 (- م   2

أن ابن عمر كـان يف      : كتبت إىل نافع أسأله عن النفل؟ فكتب إيل       : قال. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      
ح وحدثنا هـارون بـن      . أخربين موسى . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا ابن رافع   . سرية

  .كلهم عن نافع، ذا اإلسناد، حنو حديثهم. أخربين أسامة بن زيد. حدثنا ابن وهب. ليسعيد األي
حدثنا عبداهللا بن رجاء    : قاال). واللفظ لسريج (وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد       ) 1750 (- 38

  :قال. عن يونس، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
والـشارف املـسن    (فأصابين شارف   .  نصيبنا من اخلمس    نفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفال سوى        

  ).الكبري
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أخربنـا ابـن    . ح وحدثين حرمة بن حيىي    . حدثنا ابن املبارك  . وحدثنا هناد بن السري   ) 1750 (- 39
نفل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : بلغين أن ابن عمر قال    : قال: كالمها عن يونس، عن ابن شهاب     . وهب

  .رجاءوسلم سرية، بنحو حديث ابن 
حدثين عقيل بـن    : قال. حدثين أيب عن جدي   . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1750 (- 40

  خالد عن ابن شهاب، عن سامل، عن عبداهللا؛
سوى قسم  . ألنفسهم خاصة .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا              

  .واخلمس يف ذلك، واجب، كله. عامة اجليش
أخربنا هشيم عن حيىي ابن سعيد، عن عمر بن كثري بـن            . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1751 (- 41

  .واقتص احلديث. قال أبو قتادة: قال. وكان جليسا أليب قتادة. أفلح، عن أيب حممد األنصاري
 بن سعيد، عن عمر بن كثري، عن أيب حممد موىل      حدثنا ليث عن حيىي   .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1751(

  .وساق احلديث. أيب قتادة؛ أن أبا قتادة قال
مسعت مالك  : قال. أخربنا عبداهللا بن وهب   ). واللفظ له ( وحدثنا أبو الطاهر وحرملة      -) 1751 (- م   2

.  عن أيب قتـادة    حدثين حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح، عن أيب حممد موىل قتادة،              : بن أنس يقول  
  :قال

فرأيـت  : قـال . فلما التقينا كانت للمسلمني جولة.  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حنني     
فضربته علـى حبـل     . فاستدرت إليه حىت أتيته من ورائه     . رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني       

فلحقت عمـر بـن     . فأرسلين. ركه املوت مث أد . وأقبل على فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت       . عاتقه
وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        . مث إن الناس رجعوا   . أمر اهللا : ما للناس؟ فقلت  : اخلطاب فقال 

. مث قال مثل ذلـك    . من يشهد يل؟ مث جلست    : فقلت. فقمت: قال) من قتل قتيال، له عليه بينة، فله سلبه       (
فقمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . مث قال ذلك، الثالثة   . ستمن يشهد يل؟ مث جل    : فقال فقمت فقلت  

سلب ذلك ! يا رسول اهللا. صدق: فقال رجل من القوم. فقصصت عليه القصة !) ما لك؟ يا أبا قتادة    (وسلم  
إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن        ! الها اهللا : وقال أبو بكر الصديق   . فأرضه من حقه  . القتيل عندي 

         باب استحقاق القاتل سلب القتيل باب استحقاق القاتل سلب القتيل باب استحقاق القاتل سلب القتيل باب استحقاق القاتل سلب القتيل----    13
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: قـال . فأعطاين) صدق فأعطه إياه  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وعن رسوله فيعطيك سلبه   اهللا  
  .فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم. فبعت الدرع فابتعت به خمرفا يف بين سلمة

ويف حـديث   . كال ال يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسـد اهللا           : ويف حديث الليث فقال أبو بكر     
  .ألول مال تأثلته: الليث
أخربنا يوسف بن املاجشون عن صاحل بن إبـراهيم بـن           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1752 (- 42

  :عبدالرمحن بن عوف، عن أبيه، عن عبدالرمحن بن عوف؛ أنه قال
حديثـة  . فإذا أنا بني غالمني مـن األنـصار       . نظرت عن مييين ومشايل   .  بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر      

: قلت: هل تعرف أبا جهل؟ قال    ! يا عم : فقال. فغمزين أحدمها . متنيت لو كنت بني أضلع منهما     . ماأسنا
! والذي نفسي بيده  . أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! وما حاجتك إليه؟ يا ابن أخي     . نعم

. مزين اآلخر فقال مثلها   فغ. فتعجبت لذلك : قال. لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا         
أال تريان؟ هذا صاحبكما الذي تـسأالن       : فقلت. فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يزول يف الناس         : قال
. فـأخرباه . مث انصرفا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فابتدراه، فضرباه بسيفهما، حىت قتاله    : قال. عنه

فنظـر يف   . ال: قـاال ) هل مسحتما سيفيكما؟  (فقال  . قتلتأنا  : فقال كل واحد منهما   ) أيكما قتله؟ (فقال  
معاذ بـن عمـر بـن       : والرجالن. (وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح      ) كالكما قتله (السيفني فقال   

  ).اجلموح ومعاذ بن عفراء
أخربين معاويـة  . أخربنا عبداهللا بن وهب. وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح   ) 1753 (- 43

  :قال. حل عن عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، عن عوف بن مالكين صا
فأتى رسول اهللا   . وكان واليا عليهم  . فمنعه خالد بن الوليد   . فأراد سلبه .  قتل رجل من محري رجال من العدو      

يـا  . استكثرته: قال) ما منعك أن تعطيه سلبه؟    (فقال خلالد   . فأخربه. صلى اهللا عليه وسلم عوف بن مالك      
هل أجنزت لك ما ذكرت لك من رسول        : مث قال . فمر خالد بعوف فجر بردائه    ) ادفعه إليه (قال  ! رسول اهللا 

ال ! يا خالـد  . ال تعطه (فقال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستغضب            
رعى إبـال أو غنمـا      هل أنتم تاركون يل أمرائي؟ إمنا أنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسـت            ! يا خالد . تعطه

فصفوه لكم وكدره   . فشربت صفوه وتركت كدره   . فشرعت فيه . فأوردها حوضا . مث حتني سقيها  . فرعاها
  ).عليهم
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حدثنا صـفوان بـن عمـرو عـن        . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1753 (- 44
جت مع من خرج مع زيـد  خر: قال. عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن عوف بن مالك األشجعي           

. وساق احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه        . ورافقين مددي من اليمن   . بن حارثة، يف غزوة مؤتة    
أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـضى           ! يا خالد : فقلت: قال عوف : غري أنه قال يف احلديث    

  .ولكين استكثرته. بلى: بالسلب للقاتل؟ قل
حدثين . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . حدثنا زهري بن حرب   ) 1754 (- 45

  :قال. حدثين أيب، سلمة بن األكوع. إياس بن سلمة
فبينا حنن نتضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ           .  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوازن        

وجعل . مث تقدم يتغدى مع القوم    . طلقا من حقبه فقيد به اجلمل     مث انتزع   . فأناخه. جاء رجل على مجل أمحر    
مث أنـاخ وقعـد     . فأتى مجله فأطلق قيده   . إذ خرج يشتد  . وبعضنا مشاة . وفينا ضعفة ورقة يف الظهر    . ينظر
  .فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. فاشتد به اجلمل. فأثاره. عليه

مث تقـدمت   . حىت كنت عند ورك اجلمل    . متمث تقد . فكنت عند ورك الناقة   . وخرجت أشتد : قال سلمة 
. فندر. فلما وضع ركبته يف األرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل         . حىت أخذت خبطام اجلمل فأخنته    

فقـال  . فاستقبلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس معه        . مث جئت باجلمل أقوده، عليه رحله وسالحه      

  ).له سلبه أمجع (:قال. ابن األكوع: قال) من قتل الرجل؟(
حدثين إياس بن   . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1755 (- 46
  :حدثين أيب قال. سلمة

اء سـاعة،   فلما كان بيننا وبني امل    . أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا       .  غزونا فزارة وعلينا أبو بكر    
فيهم . وأنظر إىل عنق من الناس    . فقتل من قتل عليه، وسىب    . فورد املاء . مث شن الغارة  . أمرنا أبو بكر فعرسنا   

فجئت . فلما رأوا السهم وقفوا   . فرميت بسهم بينهم وبني اجلبل    . فخشيت أن يسبقوين إىل اجلبل    . الذراري
معها ابنة هلا من أحـسن      ) القشع النطع : قال. (أدمعليها قشع من    . وفيهم امرأة من بين فزارة    . م أسوقهم 

فلقـيين  . فقدمنا املدينة وما كشفت هلا ثوبـا      . فسقتهم حىت أتيت م أبا بكر فنفلين أبو بكر ابنتها         . العرب

         باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى----    14
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لقد ! واهللا! يا رسول اهللا  : فقلت). هب يل املرأة  ! يا سلمة (فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق       
يـا  (فقـال يل  . مث لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغد يف السوق. ا كشفت هلا ثوبا   وم. أعجبتين

فبعث ا رسول   . ما كشفت هلا ثوبا   ! فواهللا! يا رسول اهللا  . هي لك : فقلت!) هللا أبوك . هب يل املرأة  ! سلمة

  .وا مبكةففدى ا ناسا من املسلمني، كانوا أسر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة
أخربنا معمر عن مهام بن . حدثنا عبدالرزاق: قاال. حدثنا أمحد بن حنبل وحممد بن رافع) 1756 (- 47
  :وقال. فذكر أحاديث منها. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. منبه

وأميا قرية عصت اهللا . دخلتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيهاأميا قرية ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).ورسوله، فإن مخسها هللا ولرسوله، مث هي لكم

وحممد بن عباد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبـراهيم            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1757 (- 48
 عن عمرو، عن الزهري، عن      )حدثنا سفيان : وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ البن أيب شيبة   (

  :قال. مالك بن أوس، عن عمر
فكانـت  . مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال  ركاب        .  كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله        

عدة . وما بقي جيعله يف الكراع والسالح     . فكان ينفق على أهله نفقة سنة     . للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة     
  .يف سبيل اهللا

  .أخربنا سفيان بن عيينة عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد: قال.  حدثنا حيىي بن حيىي-) 1757(
حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛ أن       . وحدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 1757 (- 49

  قال. مالك بن أوس حدثه
مفـضيا إىل   . وجدته يف بيته جالسا على سرير     ف: قال. فجئته حني تعاىل النهار   .  أرسل إيل عمر بن اخلطاب    

وقد أمرت فـيهم    . إنه قد دف أهل أبيات من قومك      ! يا مال : فقال يل . متكئا على وسادة من أدم    . رماله
: فقال. فجاء يرفا : قال! يا مال . خذه: لو أمرت ذا غريي؟ قال    : قلت: قال. فخذه فاقسمه بينهم  . برضخ

. فـأذن هلـم  . نعـم : ان وعبدالرمحن بن عوف والزبري وسعد؟ فقال عمريف عثم ! هل لك، يا أمري املؤمنني    
اقـض  ! يا أمري املؤمنني  : فقال عباس . فأذن هلما . نعم: هل لك يف عباس وعلي؟ قال     : مث جاء فقال  . فدخلوا

         باب حكم الفيء باب حكم الفيء باب حكم الفيء باب حكم الفيء----    15
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 فقال. (فاقض بينهم وأرحهم  ! يا أمري املؤمنني  . أجل: فقال القوم . بيين وبني هذا الكاذب اآلمث الغادر اخلائن      
أنشدكم باهللا الذي بإذنـه تقـوم   . اتئدا: فقال عمر) خييل إيل أم قد كانوا قدموهم لذلك     : مالك بن أوس  

. نعم: قالوا) ما تركنا صدقة  . ال نورث (أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          ! السماء واألرض 
أتعلمان أن رسـول اهللا     ! اء واألرض أنشدكما باهللا الذي بإذنه تقوم السم     : مث أقبل على العباس وعلي فقال     

إن اهللا عز وجل كان خـص       : فقال عمر . نعم: قاال) ما تركناه صدقة  . صلى اهللا عليه وسلم قال ال نورث      
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى        : قال. رسوهلل صلى اهللا عليه وسلم خباصة مل خيصص ا أحدا غريه          

فقسم رسول اهللا صلى اهللا     : قال) هل قرأ اآلية اليت قبلها أم ال      ما أدري   ] (7/احلشر   /59[فلله وللرسول   
. حىت بقي هـذا املـال     . وال  أخذها دونكم   . ما استأثر عليكم  ! فواهللا. عليه وسلم بينكم أموال بين النضري     

 أنشدكم باهللا : مث قال . مث جيعل ما بقي أسوة املال     . فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة          
: مث نشد عباسا وعليا مبثل ما نشد به القـوم         . نعم: أتعلمون ذلك؟ قالوا  ! الذي بإذنه تقوم السماء واألرض    

أنا ويل رسـول اهللا     : فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو بكر          : قال. نعم: أتعلمان ذلك؟ قاال  
فقال أبو  . هذا مرياث امرأته من أبيها    فجتئما، تطلب مرياثك من ابن أخيك، ويطلب        . صلى اهللا عليه وسلم   

فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنا، واهللا      ) ما تركنا صدقة  . ما نورث (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : بكر
وأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وويل أبـا           . مث تويف أبو بكر   . يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق      

. مث جئتين أنت وهـذا    . فوليتها. واهللا يعلم إين بار راشد تابع للحق      . ا آمثا غادرا خائنا   فرأيتماين كاذب . بكر
إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهـد اهللا          : فقلت. ادفعها إلينا : فقلتما. وأنتما مجيع وأمركما واحد   

: أكـذلك؟ قـاال  :  قال.فأخذمتاها بذلك. أن تعمال فيها بالذي كان يعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
فإن عجزمتا  . ال أقضي بينكما بغري ذلك حىت تقوم الساعة       ! وال ، واهللا  . مث جئتماين ألقضي بينكما   : قال. نعم

  .عنها فرداها إيل
وقال . حدثنا: قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1757 (- 50

أرسل إيل  : قال. خربنا معمر عن الزهري، عن مالك بن أوس بن احلدثان         أ). أخربنا عبدج الرزاق  : اآلخران
فكان ينفق  : غري أنه فيه  . بنحو حديث مالك  . إنه قد حضر أهل أبيات من قومك      : فقال. عمر ابن اخلطاب  
  .مث جيعل ما بقي منه جمعل مال اهللا عز وجل. حيبس قوت أهله منه سنة: ورمبا قال معمر. على أهله منه سنة
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قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أا : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1758 (- 51
  :قالت

 إن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان بن                    
أليس قد قال رسول اهللا : قالت عائشة هلن. فيسألنه مرياثهن من النيب صلى اهللا عليه وسلم   . ان إىل أيب بكر   عف

  ؟)ما تركنا فهو صدقة. ال نورث(صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة   . أخربنا حجني . حدثين حممد بن رافع   ) 1759 (- 52

ا أخربتهبن الزبري، عن عائشة؛ أ:  
 أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلت إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها من رسـول اهللا                    

إن رسـول اهللا    : فقال أبو بكر  . وما بقي من مخس خيرب    . مما أفاء عليه باملدينة وفدك    . صلى اهللا عليه وسلم   
يف هـذا   ) صلى اهللا عليه وسـلم    (أكل آل حممد    إمنا ي . ال نورث ما تركنا صدقة    (صلى اهللا عليه وسلم قال      

ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن حاهلا اليت كانت عليهـا، يف                  ! وإين واهللا ). املال
فأىب أبـو  . وألعملن فيها، مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فلـم تكلمـه حـىت      . فهجرته: قال. فوجدت فاطمة على أيب بكر يف ذلك      . طمة شيئا بكر أن يدفع إىل فا    
فلما توفيت دفنها زوجها علـي بـن أيب     . وعاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر         . توفيت

فلمـا  . وكان لعلي من الناس وجهة، حياة فاطمـة       . وصلى عليها علي  . ومل يؤذن ا أبا بكر    . طالب ليال 
فأرسل إىل . ومل يكن بايع تلك األشهر    . فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعته    . استنكر على وجوه الناس   توفيت  
ال ! واهللا: فقال عمـر، أليب بكـر     ) كرهية حمضر عمر بن اخلطاب    (وال  يأتنا معك أحد      . أن ائتنا : أيب بكر 

. فدخل عليهم أبو بكر   . نهمآلتي! إين، واهللا . وما عساهم أن يفعلوا يب    : فقال أبو بكر  . تدخل عليهم وحدك  
ومل ننفس عليك خريا    . فضيلتك وما أعطاك اهللا   ! إنا قد عرفنا، يا أبا بكر     : مث قال . فتشهد علي بن أيب طالب    

وكنا نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             . ولكنك استبددت علينا باألمر   . ساقه اهللا إليك  
لقرابة ! والذي نفسي بيده  : فلما تكلم أبو بكر قال    .  عينا أيب بكر   فلم يزل يكلم أبا بكر حىت فاضت      . وسلم

وأما الذي شجر بيين وبيـنكم مـن هـذه          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت           
ومل أترك أمرا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـصنعه فيهـا إال               . األموال، فإين مل آل فيها عن احلق      

        ))))ال نورث ما تركنا فهو صدقةال نورث ما تركنا فهو صدقةال نورث ما تركنا فهو صدقةال نورث ما تركنا فهو صدقة(((( باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ----    16



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-950 

. رقـي علـى املنـرب     . فلما صلى أبو بكر صالة الظهر     . موعدك العشية للبيعة  : ال علي أليب بكر   فق. صنعته
وتشهد علي بن أيب طالب     . مث استغفر . وعذره بالذي اعتذر إليه   . وذكر شأن علي وختلفه عن البيعة     . فتشهد

. ي فـضله اهللا بـه     وال  إنكارا للذ   . وأنه مل حيمله على الذي صنع نفاسة على أيب بكر         . فعظم حق أيب بكر   
: وقـالوا . فسر بـذلك املـسلمون  . فوجدنا يف أنفسنا  . فاستبد علينا به  . ولكنا كنا نرى لنا يف األمر نصيبا      

  .فكان املسلمون إىل علي قريبا، حني راجع األمر املعروف. أصبت
قال و. حدثنا: قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1759 (- 53

أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن فاطمة والعباس أتيا أبـا              ). أخربنا عبدالرزاق : اآلخران
ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه مـن         . بكر يلتمسان مرياثهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

 وساق احلديث مبعىن حديث عقيل عن .إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فقال هلما أبو بكر   . خيرب
مث مـضى إىل أيب بكـر       . وذكر فضيلته وسابقته  . مث قام علي فعظم من حق أيب بكر       : غري أنه قال  . الزهري
  .فكان الناس قريبا إىل علي حني قارب األمر املعروف. أصبت وأحسنت: فأقبل الناس إىل علي فقالوا. فبايعه
ح وحدثنا زهري بـن حـرب       . حدثنا أيب .  يعقوب بن إبراهيم   حدثنا. وحدثنا ابن منري  ) 1759 (- 54

. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شـهاب       ). حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم    : قاال. واحلسن بن علي احللواين   
  أخربين عروة ابن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛

سألت أبا بكر، بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،   أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
إن : فقال هلا أبـو بكـر     . أنت يقسم هلا مرياثها، مما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مما أفاء اهللا عليه               

  ).ما تركنا صدقة. ال نورث(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك        .  ستة أشهر  وعاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال

لـست  : وقال. فأىب أبو بكر عليها ذلك    . وصدقته باملدينة . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب وفدك        
إين أخشى إن تركت شيئا من أمره       . تاركا شيئا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمل به إال عملت به             

وأما خيرب وفدك فأمـسكهما     . فغلبه عليها علي  . قته باملدينة فدفعها عمر إىل علي وعباس      فأما صد . أن أزيغ 
وأمرمها إىل من ويل    . كانتا حلقوقه اليت تعروه ونوائبه    . مها صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عمر وقال 

  .فهما على ذلك إىل اليوم: قال. األمر
  أت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛قر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1760 (- 55
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ما تركت، بعد نفقـة نـسائي ومؤونـة         . ال يقتسم ورثيت دينارا   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).عاملي، فهو صدقة

  .حدثنا سفيان عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، حنوه.  حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر املكي-) 1760(
أخربنا ابن املبارك عن يـونس عـن        . حدثنا زكرياء بن عدي   . وحدثين ابن أيب خلف   ) 1761 (- 56

  الزهري، عن األعرج، عن أيب هريرة،

  ).ما تركنا صدقة. ال نورث( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنـا  : قال حيىي . فضيل بن حسني كالمها عن سليم     حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كامل       ) 1762 (- 57

  حدثنا نافع عن عبداهللا بن عمر؛. سليم بن أخضر عن عبيداهللا بن عمر
  .للفرس سهمني وللرجل سهما:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم يف النفل

  .يف النفل:  يذكرومل. حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أيب.  حدثناه ابن منري-) 1762(
حدثين مساك احلنفـي    . حدثنا ابن املبارك عن عكرمة بن عمار      . حدثنا هناد بن السري   ) 1763 (- 58
ح وحدثنا زهري بن حـرب      . ملا كان يوم بدر   : قال. حدثين عمر ابن اخلطاب   : مسعت ابن عباس يقول   : قال

). هو مساك احلنفـي   (حدثين أبو زميل    . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    ). ظ له واللف(
  :حدثين عمر بن اخلطاب قال: حدثين عبداهللا بن عباس قال

 ملا كان يوم بدر، نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف، وأصحابه ثالمثائة وتـسعة                   
أجنز يل مـا    ! اللهم(مث مد يديه فجعل يهتف بربه       .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة      فاستقبل نيب . عشر رجال 

فما زال  ) إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض          ! اللهم. آت ما وعدتين  ! اللهم. وعدتين
 رداءه فألقاه على    فأخذ. فأتاه أبو بكر  . يهتف بربه، مادا يديه، مستقبل القبلة، حىت سقط رداؤه عن منكبيه          

فأنزل اهللا  . فإنه سينجز لك ما وعدك    . كذاك مناشدتك ربك  ! يا نيب اهللا  : وقال. مث التزمه من ورائه   . منكبيه

         باب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين باب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين باب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين باب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين----    17

         باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم----    18
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] 9/األنفـال    / 8[} إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني          {: عز وجل 
  .فأمده اهللا باملالئكة

بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل مـن املـشركني             : اس قال فحدثين ابن عب  : قال أبو زميل  
فنظر إىل املـشرك أمامـه فخـر        . أقدم حيزوم : وصوت الفارس يقول  . إذ مسع ضربه بالسوط فوقه    . أمامه

فجاء األنصاري  . فاخضر ذلك أمجع  . فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط          . مستلقيا
فقتلـوا يومئـذ   ) ذلك مدد السماء الثالثـة . صدقت(فقال . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   فحدث بذلك رس  

  .وأسروا سبعني. سبعني
ما (فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر              : قال ابن عباس  : قال أبو زميل  

. أرى أن تأخذ منـهم فديـة      . عم والعشرية هم بنو ال  ! يا نيب اهللا  : فقال أبو بكر  ) ترون يف هؤالء األسارى؟   
ما ترى؟  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم    . فتكون لنا قوة على الكفار    

. ولكين أرى أن متكنا فنـضرب أعنـاقهم       . ما أرى الذي رأى أبو بكر     ! واهللا. ال: قلت) يا ابن اخلطاب؟  
فإن هؤالء أئمة الكفـر     . فأضرب عنقه ) نسيبا لعمر (ومتكين من فالن    . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه     

فلما كان من الغـد     . ومل يهو ما قلت   . فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر          . وصناديدها
أخربين مـن أي    ! يا رسول اهللا  : قلت. جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان           

فقال رسول اهللا . وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فإن وجدت بكاء بكيت  . ي أنت وصاحبك  شيء تبك 
لقد عرض علي عذام أدىن من      . أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء       (صلى اهللا عليه وسلم     

يب أن يكون   ما كان لن  {: وأنزل اهللا عز وجل   ) شجرة قريبة من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) (هذه الشجرة 
فأحل ] 69 - 67/األنفال   /8[} فكوا مما غنمتم حالال طيبا    : إىل قوله . له أسرى حىت يثخن يف األرض     

  .اهللا الغنيمة هلم
  :حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد؛ أنه مسع أبا هريرة يقول. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1764 (- 59
. فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثـال          . ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند          بع

فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال       . فربطوه بسارية من سواري املسجد    . سيد أهل اليمامة  

        .... باب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه باب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه باب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه باب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه----    19    
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وإن .  تنعم تنعم على شـاكر وإن. إن تقتل تقتل ذا دم  . خري! عندي، يا حممد  : فقال!) ماذا عندك؟ يا مثامة   (
فقال . حىت كان بعد الغد   . فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت       

وإن كنت تريـد    . وإن تقتل تقتل ذا دم    . إن تنعم تنعم على شاكر    . ما قلت لك  : قال!) ما عندك؟ يا مثامة   (
ما عندك؟ يا   (فقال  . لى اهللا عليه وسلم حىت كان من الغد       فتركه رسول اهللا ص   . املال فسل تعط منه ما شئت     

وإن كنت تريد املـال     . وإن تقتل تقتل ذا دم    . إن تنعم تنعم على شاكر    . عندي ما قلت لك   : فقال!) مثامة
فانطلق إىل خنل قريـب مـن       ) أطلقوا مثامة (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فسل تعط منه ما شئت    

! يا حممد . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله          :  دخل املسجد فقال   مث. فاغتسل. املسجد
! واهللا. ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلـها إيل              ! واهللا

يل ما كان من بلد أبغـض إ ! واهللا. فأصبح دينك أحب الدين كله إيل. ما كان من دين أبغض إيل من دينك     
فماذا تـرى؟ فبـشره     . وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة     . فأصبح يبدك أحب البالد كلها إيل     . من بلدك 

ولكـين  . ال: أصبوت؟ فقال : فلما قدم مكة قال له قائل     . وأمره أن يعتمر  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيهـا       ال يأتيكم من ا   ! وال ، واهللا  . أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حـدثين  . حدثين عبداحلميد بن جعفـر    . حدثنا أبو بكر احلنفي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1764 (- 60

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال لـه حنـو            : سعيد بن أيب سعيد املقربي؛ أنه مسع أبا هريرة يقول         
وساق احلديث مبثـل حـديث      . سيد أهل اليمامة  .  برجل يقال له مثامة بن أثال احلنفي       فجاءت. أرض جند 

  .إن تقتلين تقتل ذا دم: إال أنه قال. الليث
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أنه             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1765 (- 61
  :قال

. فخرجنا معـه  ) انطلقوا إىل يهود  ( املسجد، إذ خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال              بينا حنن يف  
: فقالوا). أسلموا تسلموا ! يا معشر يهود  (فقال  . فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فناداهم       . حىت جئناهم 

قـد  : فقالوا) أسلموا تسلموا. يدذلك أر(فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا أبا القاسم. قد بلغت 

         باب إجالء اليهود من احلجاز باب إجالء اليهود من احلجاز باب إجالء اليهود من احلجاز باب إجالء اليهود من احلجاز----    20
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اعلموا أمنا (فقال  . فقال هلم الثالثة  ) ذلك أريد (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! بلغت يا أبا القاسم   
وإال فـاعلموا  . وأين أريد أن أجليكم من هذه األرض فمن وجد منكم مباله شيئا فليبعه      . األرض هللا ورسوله  

  ).أن األرض هللا ورسوله
: وقـال إسـحاق   . حدثنا: قال ابن رافع  (وحدثين حممد بن رافع وإسحاق بن منصور        ) 1766 (- 62

  أخربنا ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛). أخربنا عبدالرزاق
فأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أن يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

وقسم نسائهم وأوالدهم   . فقتل رجاهلم . حىت حاربت قريظة بعد ذلك    . لنضري، وأقر قريظة ومن عليهم    بين ا 
وأجلـى  . إال أن بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآمنهم وأسـلموا            . وأمواهلم بني املسلمني  

ويهـود بـين    ).  بن سالم  وهم قوم عبداهللا  (بين قينقاع   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود املدينة كلهم        
  .وكل يهودي كان باملدينة. حارثة

أخربين حفص ابن ميسرة عن موسـى، ـذا         . حدثنا عبداهللا بن وهب   .  وحدثين أبو الطاهر   -) 1766(

  .وحديث ابن جريج أكثر وأمت. اإلسناد، هذا احلديث
ح وحدثين حممد بن    . حدثنا الضحاك بن خملد عن ابن جريج      . ن حرب وحدثين زهري ب  ) 1767 (- 63
: أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقـول         . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق ). واللفظ له (رافع  

  أخربين عمر بن اخلطاب؛
حىت ال أدع   .  العرب ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة    ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ).إال مسلما
ح وحدثين سلمة بن    . أخربنا سفيان الثوري  . حدثنا روح بن عبادة   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1767(

  .كالمها عن أيب الزبري، ذا اإلسناد، مثله). وهو ابن عبيداهللا(حدثنا معقل . حدثنا احلسن بن أعني. شبيب

         باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب----    21
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قال أبـو  ) (وألفاظهم متقاربة(وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار       ) 1768 (- 64
: قال. عن سعد بن إبراهيم   ) حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قال اآلخران . حدثنا غندر عن شعبة   : بكر

  :مسعت أبا سعيد اخلدري قال: حنيف قالمسعت أبا أمامة بن سهل بن 
فأتـاه علـى    . فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سعد        .  نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ       

أو ) (قومـوا إىل سـيدكم    (فلما دنا قريبا من املسجد، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألنصار              . محار
فقال النيب صلى   : قال. وتسيب ذريتهم . تقتل مقاتلتهم : قال) حكمكإن هؤالء نزلوا على     (مث قال   ). خريكم

قـضيت  (ورمبا قال   : ومل يذكر ابن املثىن   ) قضيت حبكم امللك  (ورمبا قال   ) قضيت حبكم اهللا  (اهللا عليه وسلم    
  ).حبكم امللك

وقـال يف   . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، ذا اإلسـناد        .  وحدثنا زهري بن حرب    -) 1768(
لقد حكمت حبكم : (وقال مرة). لقد حكمت فيهم حبكم اهللا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : يثهحد

  ).امللك
قال ابـن   . كالمها عن ابن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء اهلمذاين         ) 1769 (- 65
  :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا ابن منري: العالء
فضرب عليه رسول   . رماه يف األكحل  . رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة       . ب سعد يوم اخلندق    أصي

فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن       . اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيمة يف املسجد يعوده من قريب          
السالح؟ واهللا ما   وضعت  : فقال. فأتاه جربيل وهو ينفض رأسه من الغبار      . فاغتسل. اخلندق وضع السالح  

فقاتلهم رسـول   . فأشار إىل بين قريظة   ) فأين؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اخرج إليهم . وضعناه
فرد رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . فرتلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

أن تقتل املقاتلة، وأن تسىب الذرية والنـساء، وتقـسم          فإين أحكم فيهم    : قال. وسلم احلكم فيهم إىل سعد    
  .أمواهلم
فأخربت أن رسول اهللا    : قال أيب : حدثنا هشام قال  . حدثنا ابن منري  . وحدثنا أبو كريب  ) 1769 (- 66

  ).لقد حكمت فيهم حبكم اهللا عز وجل(صلى اهللا عليه وسلم قال 

 إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل  إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل  إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل  إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل  باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز----    22
        للحكمللحكمللحكمللحكم



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-956 

   أخربين أيب عن عائشة؛.حدثنا ابن منري عن هشام. حدثنا أبو كريب) 1769 (- 67
إنك تعلم أن ليس أحد أحب إيل أن أجاهد فيك، من قوم            ! اللهم:  أن سعدا قال، وحتجر كلمه للربء، فقال      

فإن كان بقي من حرب قـريش شـيء فـأبقين           ! اللهم. وأخرجوه) صلى اهللا عليه وسلم   (كذبوا رسولك   
فإن كنت وضعت احلـرب بيننـا       . نهمفإين أظن أنك قد وضعت احلرب بيننا وبي       ! اللهم. أجاهدهم فيك 

إال ) ويف املسجد معه خيمة من بين غفار      (فلم يرعهم   . فانفجرت من لبته  . وبينهم فافجرها واجعل مويت فيها    
فمـات  . فإذا سعد جرحه يغذ دما    ! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم     ! يا أهل اخليمة  : فقالوا. والدم يسيل إليهم  

  .منها
حدثنا عبدة عن هشام، ـذا اإلسـناد،        .  احلسني بن سليمان الكويف    وحدثنا علي بن  ) 1769 (- 68
فذاك حـني يقـول     : وزاد يف احلديث قال   . فما زال يسيل حىت مات    . فانفجر من ليلته  : غري أنه قال  . حنوه

  :الشاعر
  فما فعلت قريظة والنضري* أال يا سعد سعد بين معاذ 
  غداة حتملوا هلو الصبور* لعمرك إن سعد بين معاذ 

  وقدر القوم حامية تفور* تركتم قدركم ال شيء فيها 
  أقيموا، قينقاع، وال  تسريوا* وقد قال الكرمي أبو حباب 

  كما ثقلت مبيطان الصخور* وقد كانوا ببلدم ثقاال 
حدثنا جويرية بن أمساء عن نـافع، عـن         . يوحدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبع      ) 1770 (- 69

  :قال. عبداهللا
أن ال يصلني أحد الظهر إال يف بـين         ( نادى فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم انصرف عن األحزاب             

ال نصلي إال حيث أمرنا رسـول       : وقال آخرون . فصلوا دون بين قريظة   . فتخوف ناس فوت الوقت   ) قريظة
  .فما عنف واحدا من الفريقني: قال. م، وإن فاتنا الوقتاهللا صلى اهللا عليه وسل

         باب املبادرة بالغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني باب املبادرة بالغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني باب املبادرة بالغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني باب املبادرة بالغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني----    23
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أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1771 (- 70
  :قال. عن أنس بن مالك

. وكان األنصار أهـل األرض والعقـار      . رون، من مكة، املدينة قدموا وليس بأيديهم شيء        ملا قدم املهاج  
وكانت أم أنس . ويكفوم العمل واملؤونة  . فقامسهم األنصار على أن أعطوهم أنصاف مثار أمواهلم، كل عام         

 أعطت أم   ابن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبداهللا بن أيب طلحة، وكان أخا ألنس ألمه، وكانت                
فأعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين، موالته، أم           . أنس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عذاقا هلا        

  .أسامة بن زيد
. فأخربين أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من قتال أهل خيـرب                 : قال ابن شهاب  

فرد رسـول   : قال. نصار منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم      رد املهاجرون إىل األ   . وانصرف إىل املدينة  
  .وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين مكان من حائطه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أمي عذاقها

. وكان من شأن أم أمين، أم أسامة بن زيد؛ أا كانت وصيفة لعبـداهللا بـن عبـداملطلب     : قال ابن شهاب  
فلما ولدت آمنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد ما تويف أبوه، فكانـت أم أميـن     .  احلبشة وكانت من 

مث توفيت بعـد مـا   . مث أنكحها زيد بن حارثة. فأعتقها. حتضنه، حىت كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أشهر

. يب شيبة وحامد بن عمر البكراوي وحممد بن عبداألعلى القيـسي          حدثنا أبو بكر بن أ    ) 1771 (- 71
  حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن أنس؛). واللفظ البن أيب شيبة(كلهم عن املعتمر 

كان جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم الـنخالت مـن           ) أن الرجل : وقال حامد وابن عبداألعلى   ( أن رجال   
  .يظة والنضري، فجعل، بعد ذلك، يرد عليه ما كان أعطاهحىت فتحت عليه قر. أرضه

وكـان  . وإن أهلي أمروين أن آيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه                : قال أنس 
فجاءت أم أمين   . فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطانيهن      . نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه أم أمين         

يـا  (فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ال نعطيكاهن وقد أعطانيهن! واهللا: لثوب يف عنقي وقالت   فجعلت ا 
فجعل يقول كذا حىت أعطاها عـشرة       ! والذي ال إله إال هو    . كال: وتقول) اتركيه ولك كذا وكذا   ! أم أمين 

  .أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله

         باب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الشجر والثمر حني استغنوا عنها بالفتوح باب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الشجر والثمر حني استغنوا عنها بالفتوح باب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الشجر والثمر حني استغنوا عنها بالفتوح باب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الشجر والثمر حني استغنوا عنها بالفتوح----    24
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حدثنا محيد بن هالل عـن      ). يعين ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1772 (- 72
  :عبداهللا بن مغفل، قال

فالتفت : قال. ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا      : فقلت. فالتزمته: قال.  أصبت جرابا من شحم، يوم خيرب     
  .فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متبسما

حدثين محيد بن هالل    . حدثنا شعبة . حدثنا ز بن أسد   . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 1772 (- 73
  :مسعت عبداهللا بن مغفل يقول: قال

فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : قال. فوثبت آلخذه .  رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم، يوم خيرب       
  .فاستحييت منه. وسلم

جراب من  : غري أنه قال  . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أبو داود  .  بن املثىن   وحدثناه حممد  -) 1772(

  .شحم، ومل يذكر الطعام
حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وابن أيب عمر وحممد ابن رافع وعبـد بـن محيـد                 ) 1773 (- 74

أخربنا معمـر   ) أخربنا عبدالرزاق : وقال اآلخران . حدثنا: قال ابن رافع وابن أيب عمر     ) (بن رافع واللفظ ال (
  :قال. عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان أخربه، من فيه إىل فيه

فبينا أنا بالـشأم، إذ جـيء       : قال.  انطلقت يف املدة اليت كانت بيين وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
. وكان دحية الكليب جاء بـه  : قال. يعين عظيم الروم  : بكتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل         

هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجـل         : فقال هرقل . فدفعه عظيم بصرى إىل هرقل    . فدفعه إىل عظيم بصرى   
. فأجلسنا بـني يديـه    . فدخلنا على هرقل  . نفر من قريش  فدعيت يف   : قال. نعم: الذي يزعم أنه نيب؟ قالوا    

فأجلـسوين بـني    . أنا: فقلت: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال أبو سفيان            : فقال
إين سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنـه  : قل هلم: مث دعا بترمجانه فقال له. وأجلسوا أصحايب خلفي  . يديه
مث قـال   . لوال خمافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت      ! وامي اهللا : فقال أبو سفيان  : قال. وهفإن كذبين فكذب  . نيب

. ال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت     : قال. هو فينا ذو حسب   : كيف حسبه فيكم؟ قال قلت    . سله: لترمجانه

        ار احلربار احلربار احلربار احلرب باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف د باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف د باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف د باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف د----    25

         باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم----    26
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أم ومن يتبعـه؟ أشـراف النـاس        : قال. ال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت         : قال
هل يرتـد   : قال. بل يزيدون . ال: أيزيدون أن ينقصون؟ قال قلت    : قال. بل ضعفائهم : ضعفائهم؟ قال قلت  

: قـال . نعـم : فهل قاتلتموه؟ قلت: قال. ال: أحد منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟ قال قلت           
فهـل  : قال. نصيب منه يصيب منا و  . تكون احلرب بيننا وبينه سجاال    : فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت     

  .وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها. ال: يغدر؟ قلت
  .ما أمكنين من كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه! فواهللا: قال
إين سألتك عن حسبه فزعمت أنه      : قل له : قال لترمجانه . ال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت       : قال

هل كان يف آبائه ملك؟ فزعمت أن       : وسألتك.  أحساب قومها  وكذلك الرسل تبعث يف   . فيكم ذو حسب  
وسـألتك عـن أتباعـه، أضـعفاؤهم أم     . لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه         : فقلت. ال

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مـا        : وسألتك. وهم أتباع الرسل  . بل ضعفاؤهم : أشرافهم؟ فقلت 
: وسألتك. ه مل يكن ليدع الكذب على الناس مث يذهب فيكذب على اهللا           فقد عرفت أن  . قال؟ فزعمت أن ال   

وكذلك اإلميان إذا خالط بـشاشة      . هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن ال             
هل : وسألتك. وكذلك اإلميان حىت يتم   . هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أم يزيدون      : وسألتك. القلوب

وكذلك . ينال منكم وتنالون منه   . فتكون احلرب بينكم وبينه سجاال    .  أنكم قد قاتلتموه   قاتلتموه؟ فزعمت 
. وكذلك الرسـل ال تغـدر     . هل يغدر؟ فزعمت أنه ال يغدر     : وسألتك. الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة     

ل ائتم  لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رج       : فقلت. هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن ال        : وسألتك
إن يكن مـا  : قال. يأمرنا بالصالة والزكاة والصلة والعفاف    : مب يأمركم؟ قلت  : مث قال : قال. بقول قيل قبله  

ولو أين أعلم أين أخلص إليـه،       . ومل أكن أظنه منكم   . وقد كنت أعلم أنه خارج    . تقول فيه حقا، فإنه نيب    
  .ا حتت قدميوليبلغن ملكه م. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ألحببت لقاءه

مـن حممـد    . بسم اهللا الرمحن الرحيم   (فإذا فيه   . مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأه         : قال
أسـلم  . فإين أدعوك بدعاية اإلسالم   . أما بعد . سالم على من اتبع اهلدى    . رسول اهللا إىل هرقل عظيم الروم     

ويا أهل الكتاب تعـالوا إىل      {.  إمث األريسيني  وإن توليت فإن عليك   . وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني    . تسلم
كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إىل اهللا وال  نشرك به شيئا وال  يتخذ بعضنا بعضا أربابا مـن دون اهللا                        

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت      ] 64اآلية  / آل عمران  / 3. [}فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون     
لقد أمر أمر ابـن أيب      : فقلت ألصحايب حني خرجنا   : قال. وأمر بنا فأخرجنا  .  اللغط األصوات عنده وكثر  



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-960 

فما زلت موقنا بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سيظهر،            : قال. إنه ليخافه ملك بين األصفر    . كبشة
  .حىت أدخل اهللا على اإلسالم

). وهو ابن إبراهيم بن سـعد     (عقوب  حدثنا ي : قاال.  وحدثناه حسن احللواين وعبد بن محيد      -) 1773(
وكان قيصر ملا كشف اهللا عنه جنود       : وزاد يف احلديث  . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد        

وقال ). من حممد عبد اهللا ورسوله    : (وقال يف احلديث  . شكرا ملا أباله اهللا   . فارس مشى من محص إىل إيلياء     

  ).المبداعية اإلس(وقال ). إمث الرييسيني(
  حدثين يوسف بن محاد املعين حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس؛) 1774 (- 75

إىل  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى، وإىل قيصر، وإىل النجاشي، وإىل كل جبار، يدعوهم         
  .وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا تعاىل

حـدثنا  . حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة       .  وحدثناه حممد بن عبداهللا الرزي     -) 1774(
 وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب صلى اهللا: ومل يقل. أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله        

  .عليه وسلم
حدثين خالد بن قيس عن قتادة، عـن        . أخربين أيب . وحدثنيه نصر بن علي اجلهضمي    ) 1774 (- م   2

  .وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكر. أنس
خربين يونس عن ابن    أ. أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1775 (- 76

  :قال عباس: قال. حدثين كثري بن عباس بن عبداملطلب: قال. شهاب
فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبـداملطلب         .  شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني         

أهداها . ضاءورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلة له، بي         . فلم نفارقه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
فطفق رسول اهللا صلى اهللا     . فلما التقى املسلمون والكفار، وىل املسلمون مدبرين      . له فروة بن نفاثة اجلذامى    

. وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال عباس . عليه وسلم يركض على بغلته قبل الكفار      

         باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز وجل باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز وجل باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز وجل باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز وجل----    27

         باب يف غزوة حنني باب يف غزوة حنني باب يف غزوة حنني باب يف غزوة حنني----    28
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فقال رسول اهللا صلى    . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وأبو سفيان آخذ بركاب رس    . أكفها إرادة أن ال تسرع    
: فقلت بأعلى صـويت   ): وكان رجال صيتا  (فقال عباس   ). ناد أصحاب السمرة  ! أي عباس (اهللا عليه وسلم    

يـا  : فقالوا. لكأن عطفتهم، حني مسعوا صويت، عطفة البقر على أوالدها        ! فواهللا: أين أصحاب السمرة؟ قال   
! يا معشر األنصار  ! يا معشر األنصار  : يقولون. والدعوة يف األنصار  . لوا والكفار فاقتت: قال! يا لبيك ! لبيك
يا بين احلارث بـن     ! يا نيب احلارث بن اخلزرج    : فقالوا. مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج       : قال

 فقال رسول اهللا .فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على بغلته، كاملتطاول عليها، إىل قتاهلم          ! اخلزرج
مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصيات فرمى          : قال). هذا حني محي الوطيس   (صلى اهللا عليه وسلم     

: قال. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى       : قال!) ورب حممد . ازموا(مث قال   . ن وجوه الكفار  
  .دهم كليال وأمرهم مدبرافما زلت أرى ح. ما هو إال أن رماهم حبصياته! فواهللا
. مجيعا عـن عبـدالرزاق    . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد         ) 1775 (- 77

ورب . ازمـوا (وقال  . فروة بن نعامة اجلذامي   : غري أنه قال  . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه      
  . هزمهم اهللاحىت: وزاد يف احلديث!) ورب الكعبة. ازموا! الكعبة

  .وكأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته: قال
أخربين كثري بن العباس عن     : قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري     .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 1775(

حـديث  غري أن حديث يونس و    . وساق احلديث . كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني        : قال. أبيه
  .معمر أكثر منه وأمت

  :قال رجل للرباء: قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق. حدثنا حيىي بن حيىي) 1776 (- 78
ولكنه خرج شبان   . ما وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! واهللا. ال: أفررمت يوم حنني؟ قال   !  يا أبا عمارة  

مجع . ح فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط هلم سهم    أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سالح، أو كثري سال        
. فقبلوا هناك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . فرشقوهم رشقا ما يكادون خيطئون    . هوازن وبين نصر  

فـرتل  . وأبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب يقود به       . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته البيضاء        
  :وقال. فاستنصر

  ).أنا ابن عبداملطلب* لنيب ال كذب أنا ا(
  .مث صفهم
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حدثنا عيسى بن يونس عن زكرياء، عن أيب إسحاق،         . حدثنا أمحد بن جناب املصيصي    ) 1776 (- 79
  :قال

أشهد على نيب اهللا صلى اهللا عليـه        : فقال! أكنتم وليتم يوم حنني؟ يا أبا عمارة      : فقال.  جاء رجل إىل الرباء   
فرمـوهم  . وهم قوم رمـاة   . ق أخفاء من الناس، وحسر إىل هذا احلي من هوازن         ولكنه انطل . وسلم ما وىل  
وأبـو  . فأقبل القوم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . فانكشفوا. كأا رجل من جراد   . برشق من نبل  

  :فرتل، ودعا، واستنصر، وهو يقول. سفيان بن احلارث يقود به بغلته
  طلبأنا ابن عبدامل* أنا النيب ال كذب (

  )نزل نصرك! اللهم 
يعين النيب صلى اهللا عليـه      . وإن الشجاع منا للذي حياذى به     . إذا امحر البأس نتقي به    ! كنا، واهللا : قال الرباء 

  .وسلم
. حدثنا حممد بـن حعفـر  : قاال) واللفظ البن املثىن(وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1776 (- 80

  :وسأله رجل من قيس.  الرباءمسعت: قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق
ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل        :  أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني؟ فقال الرباء           

. فاستقبلونا بالـسهام  . فأكببنا على الغنائم  . وإنا ملا محلنا عليهم انكشفوا    . وكانت هوازن يومئذ رماة   . يفر
وإن أبا سفيان ابن احلارث آخذ بلجامهـا،        . عليه وسلم على بغلته البيضاء    ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا       

  :وهو يقول
  )أنا ابن عبداملطلب* أنا النيب ال كذب (
حدثنا حيىي بن سعيد عن     : قالوا.  وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن وأبو بكر بن خالد           -) 1776(

وهو أقل مـن    . فذكر احلديث ! يا أبا عمارة  : ه رجل قال ل : قال. حدثين أبو إسحاق عن الرباء    : قال. سفيان
  .وهؤالء أمت حديثا. حديثهم
حدثين . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1777 (- 81

  :قال. حدثين أيب. إياس بن سلمة
فاستقبلين رجـل   .  فأعلو ثنية  .فلما واجهنا العدو تقدمت   .  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا        

ونظرت إىل القوم فإذا هم قد طلعوا مـن ثنيـة          . فلما دريت ما صنع   . فتوارى عين . فأميه بسهم . من العدو 
وأرجـع  . فوىل صحابة النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . فالتقوا هم وصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم       . أخرى
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ومررت، على  . فجمعتهما مجيعا . فاستطلق إزاري .  باألخرى مرتديا. متزرا بإحدامها . وعلى بردتان . منهزما
لقد (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وهو على بغلته الشهباء. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهزما 

فلما غشوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عن البغلة، مث قبض قبضة من تراب                ) رأى ابن األكوع فزعا   
فما خلف اهللا منهم إنسانا إال مأل عينيه ترابـا،    ) شاهت الوجوه (فقال  .  مث استقبل به وجوههم    .من األرض 

وقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنـائمهم بـني           . فهزمهم اهللا عز وجل   . فولوا مدبرين . بتلك القبضة 

  .املسلمني
: قال زهـري  . مجيعا عن سفيان  . ن حرب وابن منري   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري ب       ) 1778 (- 82

  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أيب العباس الشاعر األعمى، عن عبداهللا بن عمرو
) إنا قافلون، إن شـاء اهللا     (فقال  . فلم ينل منهم شيئا   .  حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف        

فغدوا عليـه   ) اغدوا على القتال  (ل هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         فقا! نرجع ومل نفتتحه  : قال أصحابه 
فـضحك  . فأعجبهم ذلك : قال) إنا قافلون غدا  (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فأصام جراح 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
انوا، كما ذكره ابن حجر، وك. أي مل يصبهم بشيء من موجبات الفتح ملناعة حصنهم       ) فلم ينل منهم شيئا   (

  .قد أعدوا ما يكفيهم حلصار سنة
فقال هلم صلى !. نرجع غري فاحتني: فقالوا. فثقل عليهم ذلك. أي حنن راجعون إىل املدينة    ) إنا قافلون : فقال(

فغدوا فلم يفتح علـيهم وأصـيبوا       . أي سريوا أول النهار ألجل القتال     . اغدوا على القتال  : اهللا عليه وسلم  
ألن أهل احلصن رموا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم، وال  تـصل سـهام                  . احباجلر

فلما رأوا ذلك تـبني هلـم       . أم رموا على املسلمني سكك احلديد احملماة      : وذكر يف الفتح  . املسلمني إليهم 
  .ينئذفلما أعاد، صلى اهللا عليه وسلم، عليهم القول بالرجوع أعجبهم ح. تصويب الرجوع

معىن احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قصد الشفقة على أصـحابه          : وقال اإلمام النووي رضي اهللا تعاىل عنه      
والرفق م بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره، وشدة الكفار الذين فيه، وتقويتهم حبصنهم مع أنه صلى اهللا                 

فلما رأى حرص أصحابه على املقـام       . عليه وسلم علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا، بال مشقة كما جرى            

         باب غزوة الطائف باب غزوة الطائف باب غزوة الطائف باب غزوة الطائف----    29
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ففرحـوا  . فلما أصابتهم اجلراح رجع إىل ما كان قصده أوال من الرفق ـم            . واجلهاد أقام وجد يف القتال    
ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم أبرك وأنفع وأمحد . بذلك ملا رأوا من املشقة الظاهرة     

فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم تعجبا من سرعة         . وا على الرحيل فرحوا   فوافق. عاقبة وأصوب من رأيهم   

  .تغري رأيهم
  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1779 (- 83

مث . م أبو بكر فأعرض عنه    فتكل: قال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاور، حني بلغه إقبال أيب سفيان            
لو أمرتنا  ! والذي نفسي بيده  ! إيانا تريد؟ يا رسول اهللا    : فقام سعد ابن عبادة فقال    . تكلم عمر فأعرض عنه   

فندب رسـول اهللا    : قال. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد لفعلنا        . أن خنيضها البحر ألخضناها   
وفيهم غالم أسود لـبين     . ووردت عليهم روايا قريش   .  نزلوا بدرا  فانطلقوا حىت . صلى اهللا عليه وسلم الناس    

فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عـن أيب سـفيان وأصـحابه؟                . فأخذوه. احلجاج
. فإذا قال ذلك، ضربوه. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. ما يل علمك بأيب سفيان  : فيقول
ولكن هذا أبـو    . ما يل بأيب سفيان علم    : فإذا تركوه فسألوه فقال   . هذا أبو سفيان  . كمأنا أخرب . نعم: فقال

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       . فإذا قال هذا أيضا ضربوه    . جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف يف الناس       
ذا وتتركـوه إ  . لتـضربوه إذا صـدقكم    ! والذي نفسي بيده  : (وقال. فلما رأى ذلك انصرف   . قائم يصلي 

  ).كذبكم
ويضع يده على األرض، ها هنا وهـا        : قال) هذا مصرع فالن  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال

  .فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. هنا
بناين عن عبداهللا بـن     حدثنا ثابت ال  . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1780 (- 84

  :قال. رباح، عن أيب هريرة

         باب غزوة بدر باب غزوة بدر باب غزوة بدر باب غزوة بدر----    30

         باب فتح مكة باب فتح مكة باب فتح مكة باب فتح مكة----    31
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فكان أبو هريرة مما يكثر أن      . فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام    . وذلك يف رمضان  .  وفدت وفود إىل معاوية   
مث لقيت أبا هريرة من     . أال أصنع طعاما فأدعوهم إىل رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع        : فقلت. يدعونا إىل رحله  

أال أعلمكـم   : فقال أبو هريـرة   . فدعوم. نعم: قلت. سبقتين: فقال. دي الليلة الدعوة عن : فقلت. العشي
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـىت    : مث ذكر فتح مكة فقال    ! حبديث من حديثكم؟ يا معشر األنصار     

. حلسروبعث أبا عبيدة على ا    . وبعث خالدا على انبة األخرى    . فبعث الزبري على إحدى انبتني    . قدم مكة 
: قلت) أبو هريرة (فقال  . فنظر فرآين : قال. ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبة       . فأخذوا بطن الوادي  

  ).ال يأتيين إال أنصاري(فقال ! يا رسول اهللا. لبيك
نقدم : فقالوا. ووبشت قريش أوباشا هلا وأتباعا    . فأطافوا به : قال) اهتف يل باألنصار  (فقال  : زاد غري شيبان  

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا    . فإن كان هلم شيء كنا معهم     . ءهؤال
: قال) حىت توافوين بالصفا  (مث قال   . مث قال بيديه، إحدامها على األخرى     ) ترون إىل أوباش قريش وأتباعهم    (

فجاء أبو سـفيان    : قال. جه إلينا شيئا  وما أحد منهم يو   . فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إال قتله        . فانطلقنا
) من دخل دار أيب سفيان فهو آمن      (مث قال   . ال قريش بعد اليوم   . أبيحت خضراء قريش  ! يا رسول اهللا  : فقال

وجـاء  : قال أبو هريرة  . أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته، ورأفة بعشريته       : فقالت األنصار، بعضهم لبعض   
فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه      . فى علينا وكان إذا جاء الوحي ال خي     . الوحي

!) يا معشر األنـصار   (فلما انقضى الوحي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . وسلم حىت ينقضي الوحي   
. كال(قال  . قد كان ذاك  : قالوا). أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته     : قلتم(قال  ! يا رسول اهللا  . لبيك: قالوا

: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون). واملمات مماتكم. واحمليا حمياكم. هاجرت إىل اهللا وإليكم. إين عبد اهللا ورسوله  
إن اهللا ورسـوله    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . ما قلنا الذي قلنا إال الضن باهللا وبرسوله       ! واهللا

وأقبل رسـول اهللا    : قال. وأغلق الناس أبوام  . فيانفأقبل الناس إىل دار أيب س     : قال) يصدقانكم ويعذرانكم 
فأتى على صنم إىل جنـب البيـت        : قال. مث طاف بالبيت  . فاستلمه. صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل احلجر      

فلما أتى علـى    . وهو آخذ بسية القوس   . ويف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوس        : قال. كانوا يعبدونه 
حىت . فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه       ). جاء احلق وزهق الباطل   ( ويقول   الصنم جعل يطعنه يف عينه    

  .فجعل حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو. ورفع يديه. نظر إىل البيت
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وزاد يف  . حدثنا سليمان بن املغرية، ذا اإلسناد     . حدثنا ز . وحدثنيه عبداهللا بن هاشم   ) 1780 (- 85
ذاك يـا   : قلنا: قالوا: وقال يف احلديث  ). احصدوهم حصدا (حدامها على األخرى    مث قال بيديه، إ   : احلديث

  ).فما امسي إذا؟ كال إين عبد اهللا ورسوله(قال . رسول اهللا
. حدثنا محاد بن سـلمة    . حدثنا حيىي بن حسان   . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1780 (- 86

فكان كل رجـل    . وفينا أبو هريرة  .  إىل معاوية بن أيب سفيان     وفدنا: قال. أخربنا ثابت عن عبداهللا بن رباح     
فجـاؤوا إىل املـرتل، ومل      . اليوم نوبيت ! يا أبا هريرة  : فقلت. فكانت نوبيت . منا يصنع طعاما يوما ألصحابه    

  :فقال. لو حدثتنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يدرك طعامنا! يا أبا هريرة: فقلت. يدرك طعامنا
وجعل الـزبري  . فجعل خالد بن الوليد على انبة اليمىن      . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح         كنا  

) ادع يل األنـصار   ! يا أبا هريـرة   (فقال  . وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي      . على انبة اليسرى  
إذا . انظروا(قال  . نعم: قالوا) يش؟يا معشر األنصار، هل ترون أوباش قر      (فقال  . فجاءوا يهرولون . فدعوم

فما : قال) موعدكم الصفا (وقال  . ووضع ميينه على مشاله   . وأخفى بيده ) لقيتموهم غدا أن حتصدوهم حصدا    
. وجاءت األنـصار  . وصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفا       : قال. أشرف يومئذ هلم أحد إال أناموه     

قال أبـو   . ال قريش بعد اليوم   . أبيدت خضراء قريش  ! يا رسول اهللا  : فجاء أبا سفيان فقال   . فأطافوا بالصفا 
ومن ألقى الـسالح فهـو   . من دخل دار أيب سفيان فهو آمن  (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : سفيان

ونزل . ورغبة يف قريته  . أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشريته     : فقالت األنصار ) ومن أغلق بابه فهو آمن    . آمن
. أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشريته ورغبة يف قريته      : قلتم(قال  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      الوحي عل 

فاحمليا حمياكم واملمات   . هاجرت إىل اهللا وإليكم   . أنا حممد عبد اهللا ورسوله    ) ثالث مرات ! (أال فما امسي إذا   

  ).اهللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكمفإن (قال . ما قلنا إال ضنا باهللا ورسوله! واهللا: قالوا). مماتكم
) واللفظ البن أيب شـيبة    (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو بن الناقد وابن أيب عمر             ) 1781 (- 87
  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبداهللا: قالوا

 باب إزالة األصنام من حول  باب إزالة األصنام من حول  باب إزالة األصنام من حول  باب إزالة األصنام من حول ----    32
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. فجعل يطعنها بعود كان بيـده . وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا. صلى اهللا عليه وسلم مكة   دخل النيب   
جاء احلق وما يبدئ الباطل     ].81/اإلسراء   /17[إن الباطل كان زهوقا     . جاء احلق وزهق الباطل   (ويقول  
  .يوم الفتح: زاد ابن أيب عمر]. 49/سبأ/34) [وما يعيد

أخربنا الثوري عـن  . كالمها عن عبدالرزاق. حللواين وعبد بن محيد وحدثناه حسن بن علي ا   -) 1781(

  .صنما) بدل نصبا: (وقال. ومل يذكر اآلية األخرى. زهوقا: ابن أيب جنيح، ذا اإلسناد، إىل قوله
ياء، عن الـشعيب،    حدثنا عي بن مسهر ووكيع عن زكر      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1782 (- 88
  :قال. أخربين عبداهللا بن مطيع عن أبيه: قال

  ).ال يقتل قرشي صربا بعد هذا اليوم، إىل يوم القيامة( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، يوم فتح مكة 
ومل يكن أسـلم    : قال: وزاد. حدثنا زكرياء، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 1782 (- 89

  .فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعا. كان امسه العاصي.  عصاة قريش، غري مطيعأحد من
مسعت : قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق    . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1783 (- 90

  :الرباء بن عازب يقول
هـذا  (فكتب .  النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركني، يوم احلديبية        كتب علي بن أيب طالب الصلح بني      

فقـال  . فلو نعلم أنك رسول اهللا مل نقاتلك      . رسول اهللا : ال تكتب : فقالوا) ما كاتب عليه حممد رسول اهللا     
: قال. يدهفمحاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ب      . ما أنا بالذي أحماه   : فقال) احمه(النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي       

  .وال  يدخلها بسالح، إال جلبان السالح. وكان فيما اشترطوا، أن يدخلوا مكة فيقيموا ا ثالثا
  .القراب وما فيه: وما جلبان السالح؟ قال: قلت أليب إسحاق

حدثنا شـعبة عـن أيب      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1783 (- 91
ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل احلديبية، كتـب            : عت الرباء بن عازب يقول    مس: قال. إسحاق

         باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح----    33

         باب صلح احلديبية يف احلديبية باب صلح احلديبية يف احلديبية باب صلح احلديبية يف احلديبية باب صلح احلديبية يف احلديبية----    34
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غري أنه مل يذكر يف احلـديث  . مث ذكر بنحو حديث معاذ). حممد رسول اهللا(فكتب : قال. علي كتابا بينهم  
  ).هذا ما كاتب عليه(

مجيعا عن عيسى بـن     . صيحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وأمحد بن جناب املصي        ) 1783 (- 92
  :قال. أخربنا زكرياء عن أيب إسحاق، عن الرباء. أخربنا عيسى ابن يونس). واللفظ إلسحاق(يونس 

وال  .  ملا أحصر النيب صلى اهللا عليه وسلم عند البيت، صاحله أهل مكة على أن يدخلها فيقيم ـا ثالثـا                   
وال  مينع أحدا ميكث ا ممـن        . أحد معه من أهلها   وال  خيرج ب   . السيف وقرابه . يدخلها إال جبلبان السالح   

فقال ) هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا. بسم اهللا الرمحن الرحيم. اكتب الشرط بيننا(قال لعلي  . كان معه 
فقـال  . فأمر عليا أن ميحاها   . حممد بن عبداهللا  : ولكن اكتب . لو نعلم أنك رسول اهللا تابعناك     : له املشركون 

وكتب . فمحاها. فأراه مكاا ) أرين مكاا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال أحماها ! واهللا. ال: علي
. هذا آخر يوم من شـرط صـاحبك       : فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي      . فأقام ا ثالثة أيام   ) ابن عبداهللا (

  .فخرج) نعم(فقال . فأخربه بذلك. فأمره فليخرج
  .بايعناك) مكان تابعناك: (وقال ابن جناب يف روايته

  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1784 (- 93
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلـي        . فيهم سهل بن عمرو   .  أن قريشا صاحلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم       

ولكـن  . اهللا، فما ندري ما بسم اهللا الرمحن الرحيم       أما باسم   : قال سهيل ). اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم    (
. لو علمنا أنك رسول التبعنـاك     : قالوا) اكتب من حممد رسول اهللا    (فقال  . بامسك اللهم : اكتب ما نعرف  

فاشترطوا على  ) اكتب من حممد بن عبداهللا    (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . ولكن اكتب امسك واسم أبيك    
يـا  : فقـالوا . ومن جاءكم منا رددمتوه علينا    . لم أن من جاء منكم مل نرده عليكم       النيب صلى اهللا عليه وس    

ومن جاءنا منهم، سيجعل اهللا لـه       . إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده اهللا      . نعم(أنكتب هذا؟ قال    ! رسول اهللا 
  ).فرجا وخمرجا

وتقاربـا يف   (بن منـري    ح وحدثنا ا  . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1785 (- 94
  :قال. حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل. حدثنا عبدالعزيز بن سياه. حدثنا أيب). اللفظ

لقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . اموا أنفسكم ! أيها الناس :  قام سهل بن حنيف يوم صفني فقال      
لذي كان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         وذلك يف الصلح ا   . ولو نرى قتاال لقاتلنا   . وسلم يوم احلديبية  

ألـسنا  ! يا رسول اهللا  : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       . فجاء عمر بن اخلطاب   . وبني املشركني 
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ففـيم  : قـال ) بلى(أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال         : قال) بلى(على حق وهم على باطل؟ قاال       
ولن يضيعين  . إين رسول اهللا  ! يا ابن اخلطاب  (رجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال        نعطي الدنية يف ديننا، ون    

ألسنا على حق وهـم علـى       ! يا أبا بكر  : فأتى أبا بكر فقال   . فانطلق عمر فلم يصرب متغيظا    : قال) اهللا أبدا 
 نعطي الدنية يف ديننـا،  فعالم: قال. بلى: أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال       : قال. بلى: باطل؟ قال 

فـرتل  : قـال . إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا أبدا      ! يا ابن اخلطاب  : ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال      
أو فتح  ! يا رسول اهللا  : فقال. فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه    . القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفتح        

  .فطابت نفسه ورجع) نعم(هو؟ قال 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش،     : قاال. حدثنا أبو كريب حممد بن العالء وحممد بن منري        ) 1785 (- 95

  :مسعت سهل بن حنيف يقول، بصفني: عن شقيق، قال
لقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أين أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا صلى اهللا               ! واهللا. اموا رأيكم !  أيها الناس 

إال أمركم  . ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إىل أمر قط، إال أسهلن بنا إىل أمر نعرفه             !  واهللا .عليه وسلم لرددته  
  .هذا

  .إىل أمر قط: مل يذكر ابن منري
حدثنا . ح وحدثين أبو سعيد األشج    . مجيعا عن جرير  .  وحدثناه عثمان بن أيب شيبة وإسحاق      -) 1785(

  .إىل أمر يفظعنا: ثهماويف حدي. كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. وكيع
حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغـول، عـن أيب           . وحدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري    ) 1785 (- 96

  :مسعت سهل بن حصني بصفني يقول: قال. حصني، عن أيب وائل
فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 .  اموا رأيكم على دينكم   

  .ما فتحنا منه يف خصم، إال انفجر علينا منه خصم. سلمو
حدثنا سعيد بن أيب عروبة     . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1786 (- 97

  :عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم قال
] 5 - 1اآليات /الفتح  /48. [فوزا عظيما: إىل قوله} إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا       {:  ملا نزلت 

لقد أنزلت على آية هـي      (فقال  . وقد حنر اهلدى باحلديبية   . مرجعه من احلديبية وهم خيالطهم احلزن والكآبة      
  ).أحب إيل من الدنيا مجيعا
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مسعـت  : قال. حدثنا قتادة . مسعت أيب : قال. حدثنا معتمر .  وحدثنا عاصم بن النضر التيمي     -) 1786(
حدثنا يـونس   . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا مهام . حدثنا أبو داود  . ثىنح وحدثنا ابن امل   . أنس بن مالك  

  .حنو حديث ابن أيب عروبة. مجيعا عن قتادة، عن أنس. حدثنا شيبان. بن حممد
. حدثنا أبو الطفيل  . حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن مجيع      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1787 (- 98
  :قال. نا حذيفة بن اليمانحدث

إنكم تريـدون   : قالوا. فأخذنا كفار قريش  : قال.  ما معىن أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب، حسيل          
. فأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال  نقاتل معه           . ما نريد إال املدينة   . ما نريده : حممدا؟ فقلنا 

  ).نفي بعهدهم، ونستعني اهللا عليهم. انصرفا(فقال . ه وسلم فأخربناه اخلربفأتينا رسول اهللا صلى اهللا علي
حدثنا جريـر  : قال زهري . مجيعا عن جرير  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 1788 (- 99

  :عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال
: فقال حذيفة . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاتلت معه وأبليت        لو أدركت   : فقال رجل .  كنا عند حذيفة  

وأخذتنا ريح شـديدة    . أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة األحزاب              
. فسكتنا) أال رجل يأتيين خبرب القوم، جعله اهللا معي يوم القيامة؟         (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وقر

فلم جيبـه منـا     . فسكتنا) أال برجل يأتينا خبرب القوم، جعله اهللا معي يوم القيامة؟         (مث قال   . لم جيبه منا أحد   ف
. قم(فقال  . فلم جيبه منا أحد   . فسكتنا) أال برجل يأتينا خبرب القوم، جعله اهللا معي يوم القيامة؟         (مث قال   . أحد

وال  . فأتين خبـرب القـوم    . اذهب(قال  .  بامسي، أن أقوم   فلم أجد بدا، إذ دعاين    ) فأتنا خبرب القوم  ! يا حذيفة 
فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره     . حىت أتيتهم . فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشي يف محام        ) تذعرهم علي 

ولو ) وال تذعرهم علي  (فذكرت قول رسول اهللا     . فأردت أن أرميه  . فوضعت سهما يف كبد القوس    . بالنار
فألبـسين  . فلما أتيته فأخربته خبرب القوم، وفرغت، قررت      . نا أمشي يف مثل احلمام    فرجعت وأ . رميته ألصبته 

         باب الوفاء بالعهد باب الوفاء بالعهد باب الوفاء بالعهد باب الوفاء بالعهد----    35

         باب غزوة األحزاب باب غزوة األحزاب باب غزوة األحزاب باب غزوة األحزاب----    36
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فلما . فلم أزل نائما حىت أصبحت    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها            

  !).يا نومان. قم(أصبحت قال 
ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيـد وثابـت           حد. وحدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 1789 (- 100

  البنايت، عن أنس بن مالك؛
فلما رهقوه قال   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش                

مث رهقـوه   . فتقدم رجل من األنصار، فقاتل حىت قتـل       ) من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟         (
. فتقدم رجل، من األنصار، فقاتل حىت قتـل     ) من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟         (فقال  . أيضا

  ).ما أنصفنا أصحابنا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحبيه . فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة
 أبيه؛ أنه مسع سـهل      حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن     . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1790 (- 101

  :بن سعد يسأل عن جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد؟ فقال
فكانت فاطمة  .  جرح وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه             

فلما رأت  . وكان علي بن أيب طالب يسكب عليها بان       . بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تغسل الدم        
. مث ألصقته باجلرح  . فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة، أخذت قطعة من حصري فأحرقته حىت صار رمادا               

  .فاستمسك الدم
عن أيب حازم؛ أنه ) يعين ابن عبدالرمحن القاري  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1790 (- 102

إين ألعرف مـن  ! أم، واهللا: اهللا عليه وسلم؟ فقالمسع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول اهللا صلى    
مث ذكر حنو . ومباذا دووي جرحه. ومن كان يسكب املاء  . كان يغسل جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .كسرت): مكان هشمت(وقال . وجرح وجهه: غري أنه زاد. حديث عبدالعزيز
. وإسحاق ابن إبراهيم وابن أيب عمر     وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 1790 (- 103

أخربين عمرو بن احلارث    . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ح وحدثنا عمرو بن سواد العامري     . مجيعا عن ابن عيينة   
يعين ابـن   (حدثنا حممد   . حدثين ابن أيب مرمي   . ح وحدثين حممد بن سهل التميمي     . عن سعيد بن أيب هالل    

         باب غزوة أحد باب غزوة أحد باب غزوة أحد باب غزوة أحد----    37
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يف حديث  . سعد، ذا احلديث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        كلهم عن أيب حازم، عن سهل بن        ). مطرف
  .جرح وجهه: ويف حديث ابن مطرف. أصيب وجهه: ابن أيب هالل

  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب) 1791 (- 104
فجعل يسلت الـدم عنـه      . وشج يف رأسه  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد          

ليس لـك  {: فأنزل اهللا تعاىل) كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته، وهو يدعوهم إىل اهللا؟  (ويقول  
  ].128/آل عمران  /3[} من األمر شيء

. حدثنا األعمش عن شفيق، عن عبداهللا. حدثنا وكيع. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري    ) 1792 (- 105
  :قال

حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه، وهو ميسح الـدم عـن            . ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       كأين أنظر إ  
  ).رب اغفر لقومي فإم ال يعلمون(وجهه ويقول 

غري أنه  . حدثنا وكيع وحممد بن بشر عن األعمش، ذا اإلسناد        .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1792(

  .فهو ينضح الدم عن جبينه: قال
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1793 (- 106

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 غضب اهللا على قوم فعلوا هذا برسول اهللا صـلى اهللا عليـه              اشتد( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

اشتد غضب اهللا علـى رجـل       (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وهو حينئذ يشري إىل رباعيته    ) وسلم

  ).يقتله رسول اهللا يف سبيل اهللا عز وجل
يعـين ابـن    (حدثنا عبـدالرحيم    . وحدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان اجلعفي        ) 1794( - 107
  :قال. عن زكرياء، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون األودي، عن ابن مسعود) سليمان

        ب اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با با با با----    38

         باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني----    39
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 بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد حنوت جزور                  
أيكم يقوم إىل سال جزور بين فالن فيأخذه، فيضل يف كتفي حممـد إذا سـجد؟                : قال أبو جهل  ف. باألمس

. فاستـضحكوا : قال. فلما سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وضعه بني كتفيه         . فانبعث أشقى القوم فأخذه   
هللا عليه  لو كانت يل منعة طرحته عن ظهر رسول اهللا صلى ا          . وأنا قائم أنظر  . وجعل بعضهم مييل على بعض    

فجاءت، وهـي   . حىت انطلق إنسان فأخرب فاطمة    . والنيب صلى اهللا عليه وسلم ساجد، ما يرفع رأسه        . وسلم
فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالته رفع صوته مث           . مث أقبلت عليهم تشتمهم   . جويرية، فطرحته عنه  

ثـالث  ) عليـك بقـريش   ! اللـهم (قال  مث  . وإذا سأل، سأل ثالثا   . وكان إذا دعا، دعا ثالثا    . دعا عليهم 
عليك بأيب جهل بن هـشام،      ! اللهم(مث قال   . وخافوا دعوته . فلما مسعوا صوته ذهب عنهم الضحك     .مرات

وذكر الـسابع   ) (وعتبة بن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب معيط               
مث . لقد رأيت الذين مسى صرعى يـوم بـدر        ! وسلم باحلق فوالذي بعث حممدا صلى اهللا عليه       ) ومل أحفظه 

  .سحبوا إىل القليب، قليب بدر
  .الوليد بن عقبة غلط يف هذا احلديث: قال أبو إسحاق

حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1794 (- 108
  :قال. ث عن عمرو بن ميمون، عن عبداهللامسعت أبا إسحاق حيد: قال. حدثنا شعبة. جعفر

إذ جاء عقبة بن أيب معـيط بـسال         .  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش           
. فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره    . فقذفه على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يرفع رأسه           . جزور

أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة        . ك املأل من قريش   علي! اللهم(فقال  . ودعت على من صنع ذلك    
فلقد رأيتهم قتلوا يوم : قال)) شعبة الشاك(بن أيب معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أيب بن خلف             

  .فلم يلق يف البئر. غري أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله. فألقوا يف بئر. بدر
أخربنا سفيان عن أيب إسحاق،     . حدثنا جعفر بن عون   .  أيب شيبة  وحدثنا أبو بكر بن   ) 1794 (- 109

! اللـهم . عليك بقريش ! اللهم. عليك بقريش ! اللهم(وكان يستحب ثالثا يقول     : وزاد. ذا اإلسناد، حنوه  
ونـسيت  : قال أبو إسحاق  . ومل يشك . وذكر فيهم الوليد بن عتبة، وأمية بن خلف       . ثالثا) عليك بقريش 

  .السابع
حدثنا أبو إسـحاق    . حدثنا زهري . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1794 (- 110

  :قال. عن عمرو بن ميمون، عن عبداهللا
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فيهم أبو جهل وأميـة بـن       . فدعا على ستة نفر من قريش     .  استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت       
أقسم باهللا لقد رأيتهم صرعى على بدر، قـد         ف. خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أيب معيط          

  .وكان يوما حارا. غريم الشمس
وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح، وحرملة ابن حيىي، وعمرو بن سـواد               ) 1795 (- 111

حدثين عروة بـن  . أخربين يونس عن ابن شهاب: قال. حدثنا ابن وهب: قالوا) وألفاظهم متقاربة(العامري  
  عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته؛الزبري؛ أن 

هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال          ! يا رسول اهللا  :  أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد          . وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة      . لقد لقيت من قومك   (

فرفعـت  . فلم أستفق إال بقرن الثعالب    . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي    . دتفلم جيبين إىل ما أر    . كالل
إن اهللا عز وجل قد مسـع قـول         : فقال. فناداين. فنظرت فإذا فيها جربيل   . رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين     

فناداين ملك اجلبـال    : قال. وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم        . قومك لك وما ردوا عليك    
وقد بعثين ربـك إليـك      . وأنا ملك اجلبال  . إن اهللا قد مسع قول قومك لك      ! يا حممد : مث قال . سلم علي و

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ). فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني       . لتأمرين بأمرك 
  ).بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده، ال يشرك به شيئا(

أخربنـا أبـو    : قال حيىي . كالمها عن أيب عوانة   . حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد      ) 1796 (- 112
  :قال. عوانة عن األسود بن قيس، عن جندب بن سفيان

  :فقال.  دميت إصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك املشاهد
  )ويف سبيل اهللا ما لقيت* هل أنت إال إصبع دميت (

مجيعا عن ابن عيينة، عن األسود      . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1796 (- 113
  :وقال. بن قيس، ذا اإلسناد

  .فنكبت إصبعه.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غار
  :أخربنا سفيان عن األسود بن قيس؛ أنه مسع جندبا يقول. حدثنا إسحاق بن إبراهيم) 1797 (- 114

: فأنزل اهللا عز وجـل    . قد ودع حممد  : فقال املشركون . أ جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         أبط
  ].3 و 2 و 1/الضحى  /93[} ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى. والضحى{
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. أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ البن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع        ) 1797 (- 115
مسعت جندب بـن سـفيان      : قال. حدثنا زهري عن األسود بن قيس     ). حدثنا حيىي بن آدم   :  رافع وقال ابن 

  :يقول
إين ألرجو  ! يا حممد : فجاءته امرأة فقالت  . فلم يقم ليلتني أو ثالثا    .  اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

. والـضحى {:  عز وجـل فأنزل اهللا: قال. مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالث. أن يكون شيطانك قد تركك  
  .}ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى

حدثنا حممد بن جعفر عـن      : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار           -) 1797(
كالمها عن األسود بن قـيس، ـذا        . حدثنا سفيان . أخربنا املالئي . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . شعبة

  .ديثهمااإلسناد، حنو ح
واللفـظ البـن    (حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع وعبد بن محيد            ) 1798 (- 116

أخربنا معمر عن الزهري، عن عـروة؛ أن        ). أخربنا عبدالرزاق : وقال اآلخران . حدثنا: قال ابن رافع  ) (رافع
  أسامة بن زيد أخربه؛

وأردف وراءه أسـامة، وهـو   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب محارا، عليه إكاف، حتته قطيفة فدكية         
حىت مر مبجلس فيـه أخـالط مـن         . وذاك قبل وقعة بدر   . يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج        

فلما غشيت  . ويف الس عبداهللا بن رواحة    . ن أيب فيهم عبداهللا ب  . املسلمني واملشركني عبدة األوثان، واليهود    
فسلم عليهم النيب صـلى اهللا      . ال تغربوا علينا  : مث قال . الس عجاجة الدابة، مخر عبداهللا بن أيب أنفه بردائه        

ال أحسن من ! أيها املرء: فقال عبداهللا بن أيب. فدعاهم إىل اهللا وقرأ عليهم القرآن . مث وقف فرتل  . عليه وسلم 
فقـال  . فمن جاءك منا فاقصص عليه. وارجع إىل رحلك. إن كان ما تقول حقا، فال تؤذنا يف جمالسنا  . هذا

حىت مهوا  . فاستب املسلمون واملشركون واليهود   : قال. فإنا حنب ذلك  . اغشنا يف جمالسنا  : عبداهللا بن رواحة  
. ىت دخل على سعد بـن عبـادة   مث ركب دابته ح   . فلم يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم       . أن يتواثبوا 

يا . اعف عنه : قال) قال كذا وكذا  ) يريد عبداهللا بن أيب   (أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب؟        ! أي سعد (فقال  
لقد أعطاك اهللا الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل البحرية أن يتوجوه، فيعـصبوه             ! فواهللا. واصفح! رسول اهللا 

         باب فيف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصربه على أذى املنافقني باب فيف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصربه على أذى املنافقني باب فيف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصربه على أذى املنافقني باب فيف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصربه على أذى املنافقني----    40
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فعفا عنه النيب صلى    . فذلك فعل به ما رأيت    . عطاكه شرق بذلك  فلما رد اهللا ذلك باحلق الذي أ      . بالعصابة
  .اهللا عليه وسلم

حدثنا ليث عن عقيـل، عـن ابـن         ). يعين ابن املثىن  (حدثنا حجني   .  حدثين حممد بن رافع    -) 1798(
  .وذلك قبل أن يسلم عبداهللا: وزاد. شهاب، يف هذا اإلسناد، مبثله

  :قال. حدثنا املعتمر عن أبيه، عن أنس بن مالك. لقيسيحدثنا حممد بن عبداألعلى ا) 1799 (- 117
وانطلـق  . وركـب محـارا   . فانطلق إليـه  : لو أتيت عبداهللا بن أيب؟ قال     :  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم     

لقـد آذاين نـنت     ! فواهللا. إليك عين : فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       . وهي أرض سبخة  . املسلمون
: قال. حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيب رحيا منك         ! واهللا: رجل من األنصار  فقال  : قال. محارك

فكان بينهم ضرب باجلريـد     : قال. فغضب لكل واحد منهما أصحابه    : قال. فغضب لعبداهللا رجل من قومه    
 49[} نهماوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بي      {: فبلغنا أا نزلت فيهم   : قال. وباأليدي وبالنعال 

  ].9/احلجرات /
حـدثنا سـليمان    ). يعين ابن علية  (أخربنا إمساعيل   . حدثنا علي بن حجر السعدي    ) 1800 (- 118
  :حدثنا أنس بن مالك قال. التيمي

فوجده قد ضربه . فانطلق ابن مسعود) من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قتله ) أو قال(وهل فوق رجل قتلتموه : آنت أبو جهل؟ فقال   : فقال. فأخذ بلحيته : قال. بنا عفراء حىت برك   ا

  قومه؟

  !فلو غري أكار قتلين: قال أبو جهل: وقال أبو جملز: قال
 ابن حممد بن عبدالرمحن بـن       حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، وعبداهللا بن حممد       ) 1801 (- 119

  :مسعت جابرا يقول. حدثنا سفيان عن عمرو) واللفظ للزهري(كالمها عن ابن عيينة . املسور الزهري

         باب قتل أيب جهل باب قتل أيب جهل باب قتل أيب جهل باب قتل أيب جهل----    41

         باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود----    42



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-977 

فقال حممد بـن    ) من لكعب بن األشرف؟ فإنه قد آذى اهللا ورسوله        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فأتاه فقال له وذكر مـا      ). قل(قال  . ائذن يل فألقل  : قال) نعم(أحتب أن أقتله؟ قال     ! يا رسول اهللا  : مسلمة
إنا قـد   : قال. لتملنه! واهللا. وأيضا: فلما مسعه قال  . وقد عنانا . إن هذا الرجل قد أراد صدقة     : وقال. بينهما

فما : قال. وقد أردت أن تسلفين سلفا    : قال. ونكره أن ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري أمره         . اتبعناه اآلن 
ترهنـوين  : أنرهنك نساءنا؟ قال لـه    . أنت أمجل العرب  : قال. ترهنين نساءكم : قال. ما تريد : قالترهنين؟  
: قال). يعين السالح (ولكن نرهنك الألمة    . رهن يف وسقني من متر    : فيقال. يسب ابن أحدنا  : قال. أوالدكم

. فرتل إلـيهم  . وه ليال فجاءوا فدع : قال. وواعده أن يأتيه باحلارث وأيب عبس بن جرب وعباد بن بشر          . فنعم
إمنا هذا حممد بن مسلمة     : قال. إين ألمسع صوتا كأنه صوت دم     : قالت له امرأته  : قال غري عمرو  : قال سفيان 

إين إذا جاء فسوف أمد يـدي إىل  : قال حممد. إن الكرمي لو دعي إىل طعنة ليال ألجاب      . ورضيعه وأبو نائلة  
: قال. جند منك ريح الطيب   : فقالوا. زل، نزل وهو متوشح   فلما ن : قال. فإذا استمكنت منه فدونكم   . رأسه
: مث قال . فتناول فشم . فشم. نعم: قال. فتأذن يل أن أشم منه    : قال. هي أعطر نساء العرب   . حتيت فالنة . نعم

  .فقتلوه: قال. دونكم: مث قال. فاستمكن من رأسه: أتأذن يل أن أعود؟ قال
عن عبدالعزيز بن صهيب،    ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . زهري بن حرب  وحدثين  ) 1365 (- 120

  عن أنس؛
فركب نيب اهللا صلى    . فصلينا عندها صالة الغداة بغلس    : قال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا خيرب        

 زقـاق   فأجرى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف        . وركب أبو طلحة وأنا رديف أيب طلحة      . اهللا عليه وسلم  
واحنسر اإلزار عن فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليـه          . وإن ركبيت لتمس فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . خيرب
. خربت خيرب ! اهللا أكرب (فلما دخل القرية قال     . وإين ألرى بياض فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وسلم

: فقـالوا . وقد خرج القوم إىل أعماهلم    : قال.  مرار قاهلا ثالث ) إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين       
  .وأصبناها عنوة: قال. واخلميس: وقال بعض أصحابنا: قال عبدالعزيز. حممد

 باب غزوة  باب غزوة  باب غزوة  باب غزوة ----    43
        خيربخيربخيربخيرب
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حدثنا ثابت عـن    . حدثنا محاد ابن سلمة   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1365 (- 121
  :قال. أنس

فأتينـاهم حـني   : قال. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقدمي متس قدم رس.  كنت ردف أيب طلحة يوم خيرب    
. حممد واخلمـيس  : فقالوا. وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم   . وقد أخرجوا مواشيهم  . بزغت الشمس 

) إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صـباح املنـذرين  . خربت خيرب (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
  .فهزمهم اهللا عز وجل: قال

أخربنا . أخربنا النضر بن مشيل   : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور      ) 1365 (- 122
  :قال. شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك

  ).إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين( ملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب قال 
وهو ابن (حدثنا حامت   : قاال). والفظ البن عباد  (باد  حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن ع      ) 1802 (- 123
  :قال. عن يزيد بن أيب عبيد، موىل سلمة بن األكوع، عن سلمة بن األكوع) إمساعيل

: فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع      . فتسرينا ليال .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب         
  :فرتل حيدو بالقوم يقول. ال شاعراأال تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رج

  وال  تصدقنا وال  صلينا* لو أنت ما اهتدينا ! اللهم
  وثبت األقدام إن القينا* فاغفر، فداء لك، ما اقتفينا 

  إنا إذا صيح بنا أتينا* وألقني سكينة علينا 
  وبالصياح عولوا علينا

: فقال رجل من القوم   ) يرمحه اهللا (قال  .  عامر :قالوا) من هذا السائق؟  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث قـال   . حىت أصابتنا خممصة شديدة   . فأتينا خيرب فحاصرناهم  : قال. لوال أمتعتنا به  ! يا رسول اهللا  . وجبت

فقـال  . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نريانا كثرية          : قال) إن اهللا فتحها عليكم   (
أي : (قـال . على حلـم  : فقالوا) ما هذه النريان؟ على أي شيء توقدون؟      (عليه وسلم   رسول اهللا صلى اهللا     

أو : فقال رجل ) أهريقوها واكسروها (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حلم محر اإلنسية  : قالوا) حلم؟
سـاق  فتناول بـه    . فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر       : قال) أو ذاك (يهريقوها ويغسلوها؟ فقال    

فلما قفلوا قال سلمة، وهو آخذ      : قال. فمات منه . ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر     . يهودي ليضربه 
زعموا ! فداك أيب وأمي  : قلت له ) مالك؟(فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكتا قال           : بيدي، قال 
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كـذب مـن    (فقال  . األنصاريفالن وفالن وأسيد بن حضري      : قلت) من قاله؟ (قال  . أن عامرا حبط عمله   
وخالف قتيبة حممـدا يف     ) قل عريب مشى ا مثله    . إنه جلاهد جماهد  (ومجع بني إصبعيه    ) إن له ألجران  . قاله

  .وألق سكينة علينا: ويف رواية ابن عباد. احلديث يف حريف
أخـربين  . أخربين يونس عن ابـن شـهاب      . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1802 (- 124

  :؛ أن سلمة بن األكوع قال)ابن عبداهللا بن كعب بن مالك: ونسبه غري ابن وهب، فقال(دالرمحن عب
فقال . فارتد عليه سيفه فقتله   .  ملا كان يوم خيرب قاتل أخي قتاال شديدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

وشكوا يف بعـض    . رجل مات يف سالحه   : وشكوا فيه . أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك        
ائذن يل أن أرجـز     ! يا رسول اهللا  : فقلت. فقفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب        : قال سلمة . أمره
  :قال فقلت. أعلم ما تقول: فقال عمر بن اخلطاب. فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لك

  وال  تصدقنا وال  صلينا* لوال اهللا ما هتدينا !  واهللا
  ).صدقت(ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رس

  وثبت األقدام إن القينا* وأنزلن سكينة علينا 
  واملشركون قد بغوا علينا

فقال رسول  . قاله أخي : قلت) من قال هذا؟  (فلما قضيت رجزي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : قال
رجل : يقولون. إن ناسا ليهابون الصالة عليه    ! يا رسول اهللا  : قال فقلت ) يرمحه اهللا (اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).مات جاهدا جماهدا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مات بسالحه
إن : حني قلت (غري أنه قال    . فحدثين عن أبيه مثل ذلك    . مث سألت ابنا لسلمة ابن األكوع     : قال ابن شهاب  

فلـه أجـره    . مات جاهدا جماهدا  . كذبوا(سلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      ) ناسا يهابون الصالة عليه   

  .وأشار بإصبعيه) مرتني
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1803 (- 125

  :مسعت الرباء قال: قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق

         باب غزوة األحزاب وهي اخلندق باب غزوة األحزاب وهي اخلندق باب غزوة األحزاب وهي اخلندق باب غزوة األحزاب وهي اخلندق----    44
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ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو      .  عليه وسلم يوم األحزاب ينقل معنا التراب        كان رسول اهللا صلى اهللا    
  :يقول

  وال  تصدقنا وال  صلينا* لوال أنت ما اهتدينا ! واهللا(
  )إن اُألىل قد أبوا علينا* فأنزلن سكينة علينا 

  :ورمبا قال: قال
  )إن أرادوا فتنة أبينا* إن املال قد أبو علينا (

  .ويرفع ا صوته
: قـال . حدثنا شعبة عن أيب إسـحاق     . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   .  حدثنا حممد بن املثىن    -) 1803(

  ).إن األىل قد بغوا علينا(إال أنه قال . فذكر مثله. مسعت الرباء
حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن سـهل          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1804 (- 126
  :قال. بن سعد
فقال رسول اهللا صلى .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حنفر اخلندق، وننقل التراب على أكتافنا            جاءنا

  ).ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار! اللهم(اهللا عليه وسلم 
ا حدثن. حدثنا حممد بن جعفر   ). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1805 (- 127

  شعبة عن معاوية بن قرة، عن أنس ابن مالك،
  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال

  )فاغفر لألنصار واملهاجره* ال عيش إال عيش اآلخره ! اللهم(
أخربنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1805 (- 128

  لك؛حدثنا أنس بن ما. عن قتادة
  أو قال: قال شعبة) إن العيش عيش اآلخرة! اللهم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

  )فأكرم األنصار واملهاجره* ال عيش إال عيش اآلخره ! اللهم(
حـدثنا  : وقال شـيبان  . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وشيبان بن فروخ        ) 1805 (- 129

  :حدثنا أنس بن مالك قال. احعن أيب التي) عبدالوارث
  : كانوا يرجتزون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم وهم يقولون

  فانصر األنصار واملهاجره* ال خري إال خري اآلخره ! اللهم
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  .فاغفر): بدل فانصر(ويف حديث شيبان 
  ن أنس؛حدثنا ثابت ع. حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا ز. حدثين حممد بن حامت) 1805 (- 130

  : أن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقولون يوم اخلندق
  على اإلسالم ما بقينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 

  والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. شك محاد. على اجلهاد: أو قال

  )فاغفر لألنصار واملهاجره* إن اخلري خري اآلخره ! اللهم(
: قـال . عن يزيد بن أيب عبيد    ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1806 (- 131

  :مسعت سلمة ابن األكوع يقول
فلقيين : قال. وكانت لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترعى بذي قرد          .  خرجت قبل أن يؤذن باألوىل    

: من أخذها؟ قـال   : فقلت. ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم     أخذت لقاح رسو  : غالم لعبدالرمحن بن عوف فقال    
مث اندفعت علـى    . فأمسعت ما بني البيت املدينة    : قال! يا صباحاه : فصرخت ثالث صرخات  : قال. غطفان

  :وأقول. وكنت راميا. فجعلت أرميهم بنبلي. وقد أخذوا يسقون من املاء. وجهي حىت أدركتهم بذي قرد
  الرضعواليوم يوم * أنا ابن األكوع 

وجاء النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        : قال. واستلبت منهم ثالثني بردة   . حىت استنقذت اللقاح منهم   . فأرجتز
يـا ابـن    (فقـال   . فابعث إليهم الساعة  . وهم عطاش . إين قد محيت القوم املاء    ! يا نيب اهللا  : فقلت. والناس
 عليه وسلم على ناقته حىت دخلنـا        ويردفين رسول اهللا صلى اهللا    . مث رجعنا : قال). ملكت فأسجح ! األكوع
  .املدينة
ح وحـدثنا إسـحاق بـن       . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1807 (- 132
. ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . كالمها عن عكرمة ابن عمار    . أخربنا أبو عامر العقدي   . إبراهيم

حدثين إياس بن   ). وهو ابن عمار  (حدثنا عكرمة   . داهللا بن عبدايد  أخربنا أبو علي احلنفي عبي    : وهذا حديثه 
  :حدثين أيب قال. سلمة

        هاهاهاها باب غزوة ذي قرد وغري باب غزوة ذي قرد وغري باب غزوة ذي قرد وغري باب غزوة ذي قرد وغري----    45



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-982 

. وعليها مخسون شاة ال ترويها    . وحنن أربع عشرة مائة   .  قدمنا احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فسقينا . فجاشت: قال. هافإما دعا وإما بسق في  . فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جبا الركية         : قال

. قال فبايعته أول الناس   . مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعانا للبيعة يف أصل الشجرة            : قال. واستقينا
! يا رسول اهللا  . قد بايعتك : قال قلت !) يا سلمة . بايع(حىت إذا كان يف وسط من الناس قال         . مث بايع وبايع  
: قال). يعين ليس معه سالح   (ين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عزال         ورآ: قال) وأيضا(قال  . يف أول الناس  

أال (حىت إذا كان يف آخر النـاس قـال          . مث بايع . فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجفة أو درقة         
) وأيـضا (قال  . يف أول الناس، ويف أوسط الناس     ! يا رسول اهللا  . قد بايعتك : قلت: قال!) تبايعين؟ يا سلمة  

! يا رسـول اهللا   : قال قلت ) أين حجفتك أو درقتك اليت أعطيتك؟     ! يا سلمة (مث قال يل    . فبايعته الثالثة : قال
إنك كالذي قال   (فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال         : قال. فأعطيته إياها . لقيين عمي عامر عزال   

حىت مشى بعـضنا يف     . ونا الصلح مث إن املشركني راسل   ). أبغين حبيبا هو أحب إيل من نفسي      ! اللهم: األول
. وآكل من طعامه  . أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه   . وكنت تبيعا لطلحة بن عبيداهللا    : قال. واصطلحنا. بعض

فلما اصطلحنا حنن وأهل مكـة،      : قال. وتركت أهلي ومايل، مهاجرا إىل اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم          
فأتـاين أربعـو مـن      : قال. ضجعت يف أصلها  فا. واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها      

فتحولت إىل شجرة   . فأبغضتهم. فجعلوا يقعون يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . املشركني من أهل مكة   
! يا للمهاجرين : فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي        . واضطجعوا. وعلقوا سالحهم . أخرى

فجعلته . فأخذت سالحهم . ددت على أولئك األربعة وهم رقود     مث ش . فاخترطت سيفي : قال. قتل ابن زنيم  
. ال يرفع أحد منكم رأسه إال ضربت الذي فيه عيناه         ! والذي كرم وجه حممد   : مث قلت : قال. ضغثا يف يدي  

وجاء عمي عامر برجل من العـبالت       : قال. مث جئت م أسوقهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال
فنظر . يف سبعني من املشركني   . على فرس جمفف  . ه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       يقود. يقال له مكرز  

فعفا عنهم رسول اهللا صلى     ) كن هلم بدء الفجور وثناه    . دعوهم(إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
ن أظفـركم   هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أ           {: وأنزل اهللا . اهللا عليه وسلم  

  .اآلية كلها] 24/الفتح  /48[} عليهم
فاستغفر رسول  . وهم املشركون . بيننا وبني بين حليان جبل    . فرتلنا مرتال . مث خرجنا راجعني إىل املدينة    : قال

قـال  . كأنه طليعة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن رقي هذا اجلبل الليلة         
فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بظهره مـع    . مث قدمنا املدينة  . تلك الليلة مرتني أو ثالثا    فرقيت  : سلمة
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فلمـا  . أنديه مع الظهر  . وخرجت معه بفرس طلحة   . وأنا معه . رباح غالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
وقتـل  . استاقه أمجـع  ف. أصبحنا إذا عبدالرمحن الفزاري قد أغار على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيداهللا      ! يا رباح : قال فقلت . راعيه
! يا صباحاه : فناديت ثالثا . مث قمت على أكمة فاستقبلت املدينة     : قال. أن املشركني قد أغاروا على سرحه     

  :أقول. وأرجتز. مث خرجت يف آثار القوم أرميهم بالنبل
  واليوم يوم الرضع* أنا ابن األكوع 

  خذها: قال قلت. حىت خلص نصل السهم إىل كتفه. فأصك سهما يف رحله. فأحلق رجال منهم
  واليوم يوم الرضع* وأنا ابن األكوع 

. مث رميتـه  . فإذا رجع إىل فارس أتيت شجرة فجلست يف أصـلها         . ما زلت أرميهم وأعقر م    ! فواهللا: قال
فما زلت : قال. فجعلت أرديهم باحلجارة.  حىت إذا تضايق اجلبل دخلوا يف تضايقه، علوت اجلبل  .فعقرت به 

. كذلك أتبعهم حىت ما خلق اهللا من بعري من ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خلفته وراء ظهـري                    
ـ        . مث لتبعتهم أرميهم  . وخلوا بيين وبينه   وال  . يـستخفون . احىت ألقوا أكثر من ثالثني بـردة وثالثـني رحم

حىت إذا  . يعرفها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       . يطرحون شيئا إال جعلت عليه آراما من احلجارة       
وجلـست  ). يعين يتغدون(فجلسوا يتضحون . أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فالن بن بدر الفزاري   

. ما فارقنا منذ غلـس    ! واهللا. لقينا، من هذا الربح   : اما هذا الذي أرى؟ قالو    : قال الفزاري . على رأس قرن  
فصعد إيل منـهم أربعـة يف       : قال. فليقم إليه نفر منكم، أربعة    : قال. يرمينا حىت انتزع كل شيء يف أيدينا      

أنا سلمة ابن   : ومن أنت؟ قال قلت   . ال: هل تعرفوين؟ قالوا  : فلما أمكنوين من الكالم قال قلت     : قال. اجلبل
وال  يطلبين رجل    . ال أطلب رجال منكم إال أدركته     ! ي كرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم       والذ. األكوع

فما برحت مكاين حىت رأيت فوارس رسول اهللا صلى         . فرجعوا: قال. أنا أظن : قال أحدهم . منكم فيدركين 
وعلى أثره  . صاريعلى أثره أبو قتادة األن    . فإذا أوهلم األخرم األسدي   : قال. اهللا عليه وسلم يتخللون الشجر    

ال . احـذرهم ! يا أخرم : قلت. فولوا مدبرين : قال. فأخذت بعنان األخرم  : قال. املقداد بن األسود الكندي   
إن كنت تؤمن باهللا واليـوم      ! يا سلمة : قال. يقتطعوك حىت يلحق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه         

. فالتقى هو وعبـدالرمحن   . فخليته: قال. ني الشهادة اآلخر، وتعلم أن اجلنة حق والنار حق، فال حتل بيين وب          
وحلق أبو قتادة، فارس رسول اهللا      . وحتول على فرسه  . وطعنه عبدالرمحن فقتله  . فعقر بعبدالرمحن فرسه  : قال

اتبعتهم أعدو  ! فوالذي كرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم       . فطعنه فقتله . صلى اهللا عليه وسلم بعبدالرمحن    
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حىت يعـدلوا  . ا أرى ورائي، من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وال  غبارهم، شيئا   حىت م . على رجلي 
فنظروا إيل أعـدو    : قال. ليشربوا منه وهم عطاش   . يقال له ذا قرد   . قبل غروب الشمس إىل شعب فيه ماء      

: قـال . وخيرجون فيشتدون يف ثنيـة    : قال. فما ذاقوا منه قطرة   ) يعين أجليتهم عنه  (فحليتهم عنه   . ورائهم
واليـوم يـوم   . خذها وأنا ابن األكوع: قال قلت. فأصكه بسهم يف نغض كتفه. فأعدوا فأحلق رجال منهم   

وأردوا فرسني  : قال. أكوعك بكرة ! يا عدو نفسه  . نعم: قال قلت . أكوعه بكرة ! يا ثكلته أمه  : قال. الرضع
وحلقين عامر بسطيحة فيهـا  :  قال.فجئت ما أسوقهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. على ثنية 

مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املاء        . فتوضأت وشربت . وسطيحة فيها ماء  . مذقة من لنب  
وكل شـيء اسـتنقذته مـن       . فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ تلك اإلبل          . الذي حألم منه  

وإذا هو يشوي لرسول    . ة من اإلبل الذي استنقذت من القوم      وإذا بالل حنر ناق   . وكل رمح وبردة  . املشركني
. خلين فأنتخب من القوم مائة رجل     ! يا رسول اهللا  : قال قلت . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كبدها وسنامها       

فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه يف : قال. فأتبع القوم فال يبقى منهم خمرب إال قتلته       
إم اآلن ليقـرون يف     (فقال  ! والذي أكرمك . نعم: قلت) أتراك كنت فاعال؟  ! يا سلمة (فقال  . ارضوء النه 

: فقالوا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا    . حنر هلم جزورا  : فقال. فجاء رجل من غطفان   : قال) أرض غطفان 
 خري فرساننا اليوم أبو     كان(فلما أصبحنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . فخرجوا هاربني . أتاكم القوم 

سهم الفارس وسـهم    : مث أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهمني        : قال) وخري رجالتنا سلمة  . قتادة
راجعـني إىل   . مث أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه على العـضباء           . فجمعهما يل مجيعا  . الراجل
أال مـسابق   : فجعل يقول : من األنصار ال يسبق شدا، قال     وكان رجل   : قال. فبينما حنن نسري  : قال. املدينة

أما تكرم كرميا، وال  ـاب       : فلما مسعت كالمه قلت   : قال. إىل املدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك       
! بأيب أنت وأمـي   ! يا رسول اهللا  : قال قلت . إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال: شريفا؟ قال 

: قـال . وثنيت رجلي فطفـرت فعـدوت     . اذهب إليك : قال قلت ) إن شئت (قال  . لذرين فألسابق الرج  
مث إين رفعت   . فربطت عليه شرفا أو شريف    . مث عدوت يف إثره   . فربطت عليه شرفا أو شرفني أستبقي نفسي      

: قال. فسبقته إىل املدينة: قال. أنا أظن: قال! واهللا. قد سبقت: قال قلت. قال فأصكه بني كتفيه . حىت أحلقه 
فجعل عمـي   : قال. ما لبثنا إال ثالث ليال حىت خرجنا إىل خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               ! فواهللا

  :عامر يرجتز بالقوم
  وال  تصدقنا وال  صلينا* لوال اهللا ما اهتدينا ! تاهللا
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  فثبت األقدام إن القينا* وحنن عن فضلك ما استغنينا 
  وأنزلن سكينة علينا
  :قال) غفر لك ربك(قال . أنا عامر: قال) من هذا؟(لى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ص

فنادى عمر بن اخلطاب، وهو     : قال. وما استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان خيصه إال استشهد           
ه خرج ملكهم مرحب خيطر بسيف    : فلما قدمنا خيرب قال   : قال. لوال ما متعتنا بعامر   ! يا نيب اهللا  : على مجل له  

  :ويقول
  شاكي السالح بطل جمرب* قد علمت خيرب أين مرحب 

  إذا احلروب أقبلت تلهب
  :وبرز له عمي عامر، فقال: قال

  شاكي السالح بطل مغامر* قد علمت خيرب أين عامر 
. فرجع سيفه على نفـسه    . وذهب عامر يسفل له   . فوقع سيف مرحب يف ترس عامر     . فاختلفا ضربتني : قال

  .فيها نفسهفكانت . فقطع أكحله
قتـل  . بطل عمل عـامر   : فخرجت فإذا أنا نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون           : قال سلمة 

قال . بطل عمل عامر؟  ! يا رسول اهللا  : فقلت. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي        : قال. نفسه
. كذب من قال ذلك   (قال  . صحابكناس من أ  : قال قلت ) من قال ذلك؟  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله، أو حيبـه         (فقال  . مث أرسلين إىل علي، وهو أرمد     ). بل له أجره مرتني   
. حىت أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . فأتيت عليا فجئت به أقوده، وهو أرمد      : قال) اهللا ورسوله 

  : وخرج مرحب فقال.وأعطاه الراية. فبسق يف عينيه فربأ
  شاكي السالح بطل جمرب* قد علمت خيرب أين مرحب 

  إذا احلروب أقبلت تلهب
  كليث الغابات كريه املنظره* أنا الذي مستين أمي حيدره : فقال علي

  أوفيهم بالصاع كيل السندره
  .مث كان الفتح على يديه. فضرب رأس مرحب فقتله: قال

ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عكرمة بن عمار، ـذا احلـديث            حد. حدنا حممد بن حيىي   : قال إبراهيم 
  .بطوله



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-986 

  .حدثنا النضر بن حممد عن عكرمة بن عمار، ذا.  وحدثنا أمحد بن يوسف األزدي السلمي-) 1807(
أخربنا محاد بن سـلمة عـن       . يد بن هارون  حدثنا يز . حدثين عمرو بن حممد الناقد    ) 1808 (- 133

  ثابت، عن أنس بن مالك؛
.  أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جبـل التنعـيم متـسلحني                    

وهـو  {: فأنزل اهللا عز وجل. فاستحياهم. فأخذهم سلما. يريدون غرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  

  ].24/الفتح  /48[} عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهمالذي كف أيديهم 
أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت، . حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 1809 (- 134

  عن أنس؛
هـذه أم سـليم   ! يا رسول اهللا: فقال. فرآها أبو طلحة. فكان معها.  أن أم سليم اختذت يوم حنني خنجرا      

إن دنا مين أحد من     . اختذته: قالت) ما هذا اخلنجر؟  (فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . معها خنجر 
اقتل مـن   ! يا رسول اهللا  : قالت. فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك       . املشركني بقرت به بطنه   

  ).إن اهللا قد كفى وأحسن! يا أم سليم( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. بعدنا من الطلقاء ازموا بك
أخربنا إسحاق بن عبداهللا بن أيب      . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز .  وحدثنيه حممد بن حامت    -) 1809(

  .مثل حديث ثابت. يف قصة أم سليم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. طلحة عن أنس بن مالك
  :قال. أخربنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس بن مالك. ا حيىي بن حيىيحدثن) 1810 (- 135

ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيسقني املاء ويداوين         .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم         
  .اجلرحى
معمـر  وهو أبـو    (حدثنا عبداهللا ابن عمرو     . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1811 (- 136
  :عن أنس بن مالك، قال) وهو ابن صهيب(حدثنا عبدالعزيز . حدثنا عبدالوارث). املنقري

        اآليةاآليةاآليةاآلية. . . . }}}}هو الذي كف أيديهم عنكمهو الذي كف أيديهم عنكمهو الذي كف أيديهم عنكمهو الذي كف أيديهم عنكم{{{{: : : :  باب قول اهللا تعاىل باب قول اهللا تعاىل باب قول اهللا تعاىل باب قول اهللا تعاىل----    46

         باب غزوة النساء مع الرجال باب غزوة النساء مع الرجال باب غزوة النساء مع الرجال باب غزوة النساء مع الرجال----    47
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وأبو طلحة بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم         .  ملا كان يوم أحد ازم ناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
: قـال . ني أو ثالثـا   وكسر يومئذ قوس  . وكان أبو طلحة رجال راميا شديد الرتع      : قال. جموب عليه جبحفة  

ويشرف النيب صلى اهللا عليه وسـلم       : قال. انثرها أليب طلحة  : فيقول. فكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل      
. ال تشرف ال يصبك سهم من سهام القـوم        ! بأيب أنت وأمي  ! يا نيب اهللا  : فيقول أبو طلحة  . ينظر إىل القوم  

. أرى خدم سـوقهما   . ر وأم سليم وإما ملشمرتان    ولقد رأيت عائشة بنت أيب بك     : قال. حنري دون حنرك  
. مث جتيئان تفرغانه يف أفواه القـوم      . مث ترجعان فتمآلا  . مث تفرغانه يف أفواههم   . تنقالن القرب على متوما   

  .ولقد وقع السيف من يدي أيب طلحة إما مرتني أو ثالثا، من النعاس
عن جعفر بـن    ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1812 (- 137

  حممد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛
. لوال أن أكتم علما ما كتبت إليـه       : فقال ابن عباس  .  أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن مخس خالل         

فأخربين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب              . بعدأما  : كتب إليه جندة  
: هلن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومىت ينقضي يتم اليتيم؟ وعن اخلمس ملن هو؟ فكتب إليـه العبـاس                  

رحـى  كتبت تسألين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو ن فيداوين اجل        
وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مل يكـن يقتـل             . وأما بسهم، فلم يضرب هلن    . وحيذين من الغنيمة  

مىت ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت حليته وإنه          : وكتبت تسألين مىت  . فال تقتل الصبيان  . الصبيان
 يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم،       فإذا أخذ لنفسه من صاحل ما     . ضعيف العطاء منها  . لضعيف األخذ لنفسه  

  .فأىب علينا قومنا ذاك. هو لنا: وكتبت تسألين عن اخلمس ملن هو؟ وإنا كنا لنقول
كالمها عن حامت بن إمساعيل، عن      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1812 (- 138

مبثل حـديث   . عباس يسأله عن خالل   جعفر بن حممد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن جندة كتب إىل ابن               
فال . وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقتل الصبيان          : غري أن يف حديث حامت    . سليمان بنت بالل  

  .إال أن تكون تعلم ما علم اخلضر من الصيب الذي قتل. تقتل الصبيان
  .فتقل الكافر وتدع املؤمن. ومتيز املؤمن: وزاد إسحاق يف حديثه عن حامت

        لنهي عن قتل صبيان أهل احلربلنهي عن قتل صبيان أهل احلربلنهي عن قتل صبيان أهل احلربلنهي عن قتل صبيان أهل احلربواواواوا. . . .  باب النساء الغازيات يرضخ هلن وال  يسهم باب النساء الغازيات يرضخ هلن وال  يسهم باب النساء الغازيات يرضخ هلن وال  يسهم باب النساء الغازيات يرضخ هلن وال  يسهم----    48
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حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية، عن سعيد املقربي، عن يزيد . وحدثنا ابن أيب عمر) 1812 (- 139
  :قال. بن هرمز

 كتب جندة بن عامر احلروري إىل ابن عباس يسأله عن العبد واملرأة حيضران املغنم، هل يقسم هلما؟ وعـن                   
فلوال أن  . اكتب إليه : رىب، من هم؟ فقال ليزيد    قتل الولدان؟ وعن اليتيم مىت ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي الق          

إنك كتبت تسألين عن املرأة والعبد حيضران املغنم، هل يقـسم هلمـا    : اكتب. يقع يف أمحوقة ما كتبت إليه     
وكتبت تسألين عن قتل الولدان؟ وإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه            . إال أن حيذيا  . شيء؟ وإنه ليس هلما شيء    

وكتبـت  . إال أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغالم الذي قتله.  تقتلهم وأنت يف . وسلم مل يقتلهم  
. تسألين عن اليتيم، مىت ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه ال ينقطع عنه اسم اليتم حىت يبلغ ويؤنس منـه رشـد                    

  .فأىب ذلك علينا قومنا. وكتبت تسألين عن ذوي القرىب، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم
حدثنا إمساعيل بن أمية عن سعيد ابن أيب       . حدثنا سفيان . اه عبدالرمحن بن بشر العبدي     وحدثن -) 1812(

  .وساق احلديث مبثله. كتب جندة إىل ابن عباس: قال. سعيد، عن يزيد بن هرمز
  .حدثنا سفيان، ذا احلديث، بطوله. حدثين عبدالرمحن بن بشر: قال أبو إسحاق

مسعت : قال. حدثين أيب . أخربنا وهب بن جرير بن حازم     . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1812 (- 140
حدثنا جرير بـن    . حدثنا ز : قال). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن حامت      . قيسا حيدث عن يزيد بن هرمز     

  :قال. حدثين قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. حازم
وقال ابن  . ني كتب جوابه  فشهدت ابن عباس حني قرأ كتابه وح      : قال.  كتب جندة بن عامر إىل ابن عباس      

إنك سألت عن   : فكتب إليه : قال. وال  نعمة عني   . لوال أن أرده عن ننت يقع فيه ما كتبت إليه         ! واهللا: عباس
. سهم ذي القرىب الذي ذكر اهللا، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم حنـن                     

ىت ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه            وسألت عن اليتيم، م   . فأىب ذلك علينا قومنا   
هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقتل من صبيان املشركني أحدا؟             : وسألت. ماله، فقد انقضى يتمه   

إال أن تكـون    . وأنت، فال تقتل منهم أحدا    . فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقتل منهم أحدا           
وسألت عن املرأة والعبد، هل كان هلما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ .  ما علم اخلضر حني قتلهتعلم منهم

  .إال أن حيذيا من غنائم القوم. فإم مل يكن هلم سهم معلوم
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حدثنا سليمان األعمـش عـن      . حدثنا زائدة . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب  ) 1812 (- 141
. فذكر بعض احلديث ومل يتم القصة     . كتب جندة إىل ابن عباس    : قال. هرمزاملختار بن صيفي، عن يزيد بن       

  .كإمتام من ذكرنا حديثهم
حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام، عن حفـصة         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1812 (- 142

  :قالت. بنت سريين، عن أم عطية األنصارية
فأصنع هلم الطعـام، وأداوي  . ات، أخلفهم يف رحاهلم غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزو        

  .اجلرحى، وأقوم على املرضى

  .حدثنا هشام بن حسان، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا يزيد بن هارون.  وحدثنا عمرو الناقد-) 1812(
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) فظ البن املثىن  والل(حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1254 (- 143

  حدثنا شعبة عن أيب إسحاق؛
. فلقيت يومئذ زيد بن أرقـم     : قال. فصلى ركعتني مث استسقى   .  أن عبداهللا بن يزيد خرج يستسقي بالناس      

كم غزا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قال فقلت له  . ليس بيين وبينه غري رجل، أو بيين وبيننه رجل        : وقال
فما أول غزوة   : قال فقلت . سبع عشرة غزوة  : كم غزوت أنت معه؟ قال    : فقلت. تسع عشرة : م؟ قال وسل

  .ذات العسري أو العشري: غزاها؟ قال
حدثنا زهري عن أيب إسحاق، عن      . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1254 (- 144

  زيد بن أرقم، مسعه منه؛
حجـة  . وحج بعد ما هاجر حجة مل حيج غريها       .  وسلم غزا تسع عشرة غزوة      أن رسول اهللا صلى اهللا عليه     

  .الوداع
أخربنا أبو الزبري؛ أنـه  . حدثنا زكرياء. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زهري بن حرب  ) 1813 (- 145

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
  . غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة

         باب عدد غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم باب عدد غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم باب عدد غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم باب عدد غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم----    49
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فلما قتل عبداهللا يوم أحد، مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا . منعين أيب.  بدرا وال  أحدا مل أشهد : قال جابر 
  .عليه وسلم يف غزوة قط

ح وحدثنا سعيد بـن حممـد       . حدثنا زيد بن احلباب   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1814 (- 146
  : بن بريدة، عن أبيه، قالحدثنا حسني ابن واقد عن عبداهللا: قاال مجيعا. حدثنا أبو متيلة. اجلرمي

  .قاتل يف مثان منهن.  غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة
  .حدثين عبداهللا بن بريدة: وقال يف حديثه. ومل يقل أبو بكر منهن

حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس، عن ابن بريدة، عـن           . وحدثين أمحد بن حنبل   ) 1814 (- 147
  :أبيه؛ أنه قال

  .ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة غز
) وهو ابن أيب عبيـد (عن يزيد ) يعين ابن إمساعيل(حدثنا حامت . حدثنا حممد بن عباد   ) 1815 (- 148

  :مسعت سلمة يقول: قال
. وخرجت، فيما يبعث من البعوث، تسع غزوات      .  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات         

  .ومرة علينا أسامة بن زيد.  أبو بكرمرة علينا

  .سبع غزوات: غري أنه قال، يف كلتيهما. حدثنا حامت، ذا اإلسناد.  وحدثنا قتيبة بن سعيد-) 1815(
واللفـظ أليب   (حدثنا أبو عامر عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمـذاين             ) 1816 (- 149

  :قال. حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أيب بردة، عن أيب بردة، عن أيب موسى: قاال). عامر
. فنقبت أقدامنا : قال. بيننا بعري نعتقبه  . وحنن ستة نفر  .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         

 فسمت غزوة ذات الرقاع، ملا كنا نعصب      . فكنا نلف على أرجلنا اخلرق    . فنقبت قدماي وسقطت أظفاري   
  .على أرجلنا من اخلرق

كأنه كره أن يكون شيئا مـن عملـه         : قال. مث كره ذلك  . فحدث أبو موسى ذا احلديث    : قال أبو بردة  
  .أفشاه

  .واهللا جيزي به: وزادين غري بريد: قال أبو أسامة

         باب غزوة ذات الرقاع باب غزوة ذات الرقاع باب غزوة ذات الرقاع باب غزوة ذات الرقاع----    50
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ح وحدثنيـه أبـو     . هدي عن مالك  حدثنا عبدالرمحن بن م   . حدثين زهري بن حرب   ) 1817 (- 150
حدثين عبداهللا بن وهب عن مالك بن أنس، عن الفضيل بن أيب عبداهللا، عن عبداهللا بن                ). واللفظ له (الطاهر  

  :نيار األسلمي، عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالت
قد كان يـذكر منـه      . ان حبرة الوبرة أدركه رجل    فلما ك .  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بدر        

فلما أدركه قال لرسول اهللا صـلى  . ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه         . جرأة وجندة 
) تومن باهللا ورسوله؟  (قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . جئت ألتبعك وأصيب معك   : اهللا عليه وسلم  

  ).تعني مبشركفلن أس. فارجع(قال . ال: قال
فقال له النيب صـلى اهللا      . فقال له كما قال أول مرة     . حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل     . مث مضى : قالت

فقال لـه   . مث رجع فأدركه بالبيداء   : قال). فارجع فلن أستعني مبشرك   (قال  . عليه وسلم كما قال أول مرة     
  ).فانطلق( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له. نعم: قال) تؤمن باهللا ورسوله؟(كما قال أول مرة 

 باب كراهة االستعانة يف الغزو  باب كراهة االستعانة يف الغزو  باب كراهة االستعانة يف الغزو  باب كراهة االستعانة يف الغزو ----    51
        بكافربكافربكافربكافر
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         كتاب اإلمارة كتاب اإلمارة كتاب اإلمارة كتاب اإلمارة----    33
). يعنيان احلزامي (حدثنا املغرية   : قاال. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد        ) 1818 (- 1

كالمها عن أيب الزناد، عن األعرج،      . عيينةحدثنا سفيان بن    : قاال. ح وحدثنا زهري بن حرب وعمرو الناقد      
يبلغ به النيب صـلى اهللا عليـه   : ويف حديث زهري. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال. عن أيب هريرة  

  :وقال عمرو. وسلم
  ).مسلمهم ملسلمهم وكافرهم لكافرهم. الناس تبع لقريش يف هذا الشأن( رواية 
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1818 (- 2

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكـافرهم  . مسلمهم تبع ملسلمهم  . الناس تبع لقريش يف هذا الشأن     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).تبع لكافرهم
حدثين أبو الزبري؛ أنه مسع . حدثنا ابن جريج  . ن حبيب احلارثي حدثنا روح    وحدثين حيىي ب  ) 1819 (- 3

  :جابر بن عبداهللا يقول
  ).الناس تبع لقريش يف اخلري والشر( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قـال  : قال. حدثنا عاصم بن حممد ابن زيد عن أبيه       . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1820 (- 4
  :عبداهللا
  ).ال يزال هذا األمر يف قريش، ما بقي من الناس اثنان(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال 
مسعـت الـنيب   : قال. حدثنا جرير عن حصني، عن جابر ابن مسرة. حدثنا قتيبة بن سعيد ) 1821 (- 5

بن عبداهللا  يعين ا (حدثنا خالد   ). واللفظ له (ح وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي       . صلى اهللا عليه وسلم يقول    
  :قال. عن حصني، عن جابر بن مسرة) الطحان

         باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش----    1
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إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا         (فسمعته يقول   .  دخلت مع أيب على النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  ).كلهم من قريش(ما قال؟ قال : قال فقلت أليب. مث تكلم بكالم خفي علي: قال). عشر خليفة

  :قال. حدثنا سفيان عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة. مرحدثنا ابن أيب ع) 1821 (- 6
مث تكلم النيب   ). ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال         ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
ماذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟ فقـال           : فسألت أيب . صلى اهللا عليه وسلم بكلمة خفيت علي      

  ).ن قريشكلهم م(
حدثنا أبو عوانة عن مساك بن جابر ابن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه              .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1821(

  ).ال يزال أمر الناس ماضيا(ومل يذكر . وسلم، ذا احلديث
مسعـت  : قال. حدثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب       . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 1821 (- 7

  :يقولجابر بن مسرة 
مث قال كلمـة مل  ) ال يزال اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  ).كلهم من قريش(ما قال؟ فقال : فقلت أليب. أفهمها
. حدثنا أبو معاوية عن داود، عن الشعيب، عن جابر بن مسرة          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1821 (- 8
  :قال

مث تكلـم بـشيء مل      : قال). ال يزال هذا األمر عزيزا إىل اثين عشر خليفة        (نيب صلى اهللا عليه وسلم       قال ال 
  ).كلهم من قريش(ما قال؟ فقال : فقلت أليب. أفهمه
ح وحدثنا أمحد   . حدثنا ابن عون  . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1821 (- 9

  :قال. حدثنا ابن عون عن الشعيب، عن جابر بن مسرة. نا أزهرحدث). واللفظ له(بن عثمان النوفلي 
ال يزال هذا الدين عزيزا منيعـا إىل        (فسمعته يقول   .  انطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي أيب         

  ).كلهم من قريش(ما قال؟ قال : فقلت أليب. فقال كلمة صمنيها الناس) اثين عشر خليفة
عن ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   : قاال.  بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة       حدثنا قتيبة ) 1822 (- 10

أن : كتبت إىل جابر بن مسرة، مع غالمي نـافع        : قال. املهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص         
  :فكتب يل: قال. أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال يزال الدين قائما حـىت      (وسلم، يوم مجعة، عشية رجم األسلمي، يقول         مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه       
عـصيبة مـن املـسلمني      (ومسعته يقول   ) كلهم من قريش  . أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة     . تقوم الساعة 
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إن بـني يـدي الـساعة كـذابني        (ومسعته يقول   ). أو آل كسرى  . بيت كسرى . يفتتحون البيت األبيض  
أنا الفـرط   (ومسعته يقول   ). إذا أعطى اهللا أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهل بيته        (ل  ومسعته يقو ). فاحذروهم

  ).على احلوض
حدثنا ابن أيب ذئب عن مهاجر بن مسمار، عن         . حدثنا ابن أيب فديك   .  حدثنا حممد بن رافع    -) 1822(

: فقال. عليه وسلم حدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا         : عامر بن سعد؛ أنه أرسل إىل ابن مسرة العدوي        

  .فذكر حنو حديث حامت. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن          . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1823 (- 11

  :قال. ابن عمر
. اسـتخلف : قالوا. راغب وراهب : فقال. اجزاك اهللا خري  : وقالوا. فأثنوا عليه .  حضرت أيب حني أصيب   

فـإن أسـتخلف فقـد      . ال علي وال  يل    . أحتمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف        : فقال
من هو خري مين، رسول اهللا صلى اهللا        . وإن أترككم فقد ترككم   ). يعين أبا بكر  (استخلف من هو خري مين      

  .عليه وسلم
  .كر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غري مستخلففعرفت أنه، حني ذ: قال عبداهللا

وألفـاظهم  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر وحممد بن رافع وعبد بن محيـد             ) 1823 (- 12
أخـربين  . أخربنا معمر عن الزهري   ). حدثنا عبدالرزاق : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق وعبد  (متقاربة  

  :قال. سامل عن ابن عمر
. إنه لفاعـل : قالت. ما كان ليفعل: أعلمت أن أباك غري مستخلف؟ قال قلت    :  حفصة فقالت   دخلت على 

. فكنت كأمنا أمحل بيميين جبال    : قال. ومل أكلمه . حىت غدوت . فسكت. فحلفت أين أكلمه يف ذلك    : قال
ولـون  إين مسعت الناس يق   : مث قلت له  : قال. وأنا أخربه . فسألين عن حال الناس   . حىت رجعت فدخلت عليه   

وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم مث جاءك           . زعموا أنك غري مستخلف   . فآليت أن أقوهلا لك   . مقالة
إن : فقال. فوضع رأسه ساعة مث رفعه إيل     . فوافقه قويل : قال. فرعاية الناس أشد  . وتركها رأيت أن قد ضيع    

         باب االستخالف وتركه باب االستخالف وتركه باب االستخالف وتركه باب االستخالف وتركه----    2
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وإن .  عليه وسـلم مل يـستخلف      وإين لئن ال أستخلف فإن رسول اهللا صلى اهللا        . اهللا عز وجل حيفظ دينه    
  .أستخلف فإن أبو بكر قد استخلف

فعلمت أنه مل يكن ليعدل برسول      . ما هو إال أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر            ! فواهللا: قال

  .وأنه غري مستخلف. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا
حدثنا عبدالرمحن بـن    . حدثنا احلسن . حدثنا جرير بن حازم   .  حدثنا شيبان بن فروخ    )1652 (- 13
  :قال. مسرة

فإنك إن أعطيتها، عن مـسألة،      . ال تسأل اإلمارة  ! يا عبدالرمحن ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ).وإن أعطيتها، عن غري مسألة، أعنت عليها. أكلت إليها

ح وحـدثين علـي بـن حجـر         . حدثنا خالد بن عبداهللا عن يونس     .  حيىي  وحدثنا حيىي بن   -) 1652(
حدثنا محاد بن زيد عن     . ح وحدثنا أبو كامل اجلحدري    . حدثنا هشيم عن يونس ومنصور ومحيد     . السعدي

كلهم عن احلسن، عن عبدالرمحن بن مسرة، عن الـنيب          . مساك ابن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان        
  .مبثل حديث جرير. صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا أبو أسامة عن بريـد بـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء        ) 1733 (- 14
  :قال. عبداهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى

أمرنا ! يا رسول اهللا  : فقال أحد الرجلني  . أنا ورجالن من بين عمي    .  دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم      
ال نويل على هذا العمل أحـدا       ! إنا، واهللا (فقال  . وقال اآلخر مثل ذلك   . ك اهللا عز وجل   على بعض ما وال     

  ).وال  أحدا حرص عليه. سأله
حدثنا حيـىي بـن     : قاال). واللفظ البن حامت  (حدثنا عبيداهللا بن سعيد وحممد بن حامت        ) 1733 (- 15

  :قال أبو موسى: قال. بو بردةحدثين أ. حدثنا محيد ابن هالل. حدثنا قرة بن خالد. سعيد القطان
. أحدمها عن مييين واآلخر عن يـساري      .  أقبلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من األشعريني          

أو يا عبـداهللا بـن   ! ما تقول؟ يا أبا موسى(فقال . والنيب صلى اهللا عليه وسلم يستاك     . فكالمها سأل العمل  
. وما شعرت أما يطلبان العمـل     . أطلعاين على ما يف أنفسهما    ما  ! والذي بعثك باحلق  : قال فقلت !) قيس

         باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها----    3
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ولكن . لن، أو ال نستعمل على عملنا من أراده(فقال . وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته، وقد قلصت : قال
فلما قدم عليـه    . مث أتبعه معاذ بن حبل    . فبعثه على اليمن  !) أو يا عبداهللا بن قيس    ! اذهب أنت، يا أبا موسى    

مث راجـع   . هذا كان يهوديا فأسلم   : ما هذا؟ قال  : قال. وإذا رجل عنده موثق   . وألقى له وسادة  . زلان: قال
ال أجلس  : قال. نعم. اجلس: فقال. قضاء اهللا ورسوله  . ال أجلس حىت يقتل   : قال. فتهود. دينه، دين السوء  

: فقال أحدمها، معـاذ   . لليلمث تذاكر القيام من ا    . فأمر به فقتل  . ثالث مرات . قضاء اهللا ورسوله  . حىت يقتل 

  .أما أنا فأنام وأقوم وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت
حدثين الليث بن   . حدثين أيب، شعيب ابن الليث    . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1825 (- 16
زيد احلضرمي، عـن ابـن حجـرية        حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكر بن عمرو، عن احلارث بن ي            . سعد

  :قال. األكرب، عن أيب ذر
وإـا  . إنك ضعيف ! يا أبا ذر  (مث قال   . فضرب بيده على منكيب   : أال تستعملين؟ قال  ! يا رسول اهللا  :  قلت
  ).إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها. وإا يوم القيامة، خزي وندامة. أمانة
حـدثنا  : قال زهـري . كالمها عن املقريء. سحاق بن إبراهيمحدثنا زهري بن حرب وإ    ) 1826 (- 17

حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبيداهللا بن أيب جعفر القرشي، عن سـامل بـن أيب سـامل                   . عبداهللا بن يزيد  
  اجليشاين، عن أبيه، عن أيب ذر؛

ال . ب لنفـسي  وإين أحب لك ما أح    . إين أراك ضعيفا  ! يا أبا ذر  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).وال  تولني مال يتيم. تأمرن على اثنني
حدثنا سفيان بن عيينـة     : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري          ) 1827 (- 18

يبلغ به الـنيب    : قال ابن منري وأبو بكر    . ، عن عمرو بنأوس، عن عبداهللا بن عمرو       ) دينار يعين ابن (عن عمرو   
  :ويف حديث زهري قال. صلى اهللا عليه وسلم

         باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة----    4

وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال . . . .  باب فضيلة اإلمام العادل باب فضيلة اإلمام العادل باب فضيلة اإلمام العادل باب فضيلة اإلمام العادل----    5
        املشقة عليهماملشقة عليهماملشقة عليهماملشقة عليهم
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. عن ميني الرمحن عز وجل    . إن املقسطني، عند اهللا، على منابر من نور       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).م وأهليهم وما ولواوكلتا يديه ميني؛ الذين يعدلون يف حكمه

حدثين حرملة عن عبدالرمحن بـن      . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1828 (- 19
  :قال. مشاسة

كيف كان صاحبكم   : فقالت. رجل من أهل مصر   : ممن أنت؟ فقلت  : فقالت.  أتيت عائشة أسأهلا عن شيء    
والعبـد،  . موت للرجل منا البعري، فيعطيه البعري     إن كان لي  . ما نقمنا منه شيئا   : لكم يف غزاتكم هذه؟ فقال    

أما إنه ال مينعين الذي فعل يف حممد بـن أيب بكـر،        : فقالت. وحيتاج إىل النفقة، فيعطيه النفقة    . فيعطيه العبد 
من وىل من أمـر     ! اللهم(أخي، أن أخربك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول يف بييت هذا                 

  ).ومن وىل من أمر أميت شيئا فرفق م، فارفق به. ليهم، فاشقق عليهأميت شيئا فشق ع
حدثنا جرير بن حازم عن حرملة املصري، عن        . حدثنا ابن مهدي  .  وحدثين حممد بن حامت    -) 1828 (

  .مبثله. عبدالرمحن بن مشاسة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا الليث عن نـافع،     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . يثحدثنا ل . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1829 (- 20

  عن ابن عمر،
فاألمري الـذي علـى     . وكلكم مسئول عن رعيته   . أال كلكم راع  ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         

واملرأة راعية على بيت    . والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم       . الناس راع، وهو مسئول عن رعيته     
وكلكم . أال فكلكم راع  . والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه       . ، وهي مسئولة عنهم   بعلها وولده 

  ).مسئول عن رعيته
ح وحدثنا ابن . حدثا أيب. حدثنا ابن منري. حدثنا حممد بن بشر .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1829(

كلهم عن  ). يعين القطان ( حدثنا حيىي    .ح وحدثنا عبيداهللا بن سعيد    ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . املثىن
. ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد بن زيد   : قاال. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     . عبيداهللا ابن عمر  
يعـين  (أخربنا الضحاك . حدثنا ابن أيب فديك. ح وحدثين حممد بن رافع. مجيعا عن أيوب. وحدثنا إمساعيل 

كل هؤالء عن نافع، عن     . حدثين أسامة . حدثنا ابن وهب  . عيد األيلي ح وحدثنا هارون بن س    ). ابن عثمان 
  .مثل حديث الليث عن نافع. ابن عمر

حدثنا عبداهللا ابن منري عن عبيـداهللا، عـن         . وحدثنا احلسن بن بشر   : قال أبو إسحاق  )  1829 (- 1م  
  .نافع، عن ابن عمر، ذا، مثل حديث الليث عن نافع
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كلهم عن إمساعيل بن . بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر  وحدثنا حيىي   ) 1829 (- 2م  
ح وحدثين حرملة بن    . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. جعفر، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر       

مسعت رسـول   : قال. أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه          . أخربنا ابن وهب  . حيىي
  :قال: وزاد يف حديث الزهري. مبعىن حديث نافع عن ابن عمر.  صلى اهللا عليه وسلم يقولاهللا

  ).الرجل راع، يف مال أبيه، وهو مسئول عن رعيته( وحسيت أنه قد قال 
أخربين رجـل   . أخربين عمي، عبداهللا بن وهب    . وحدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 1829 (- 3م  

حدثه عن عبداهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه          . كري، عن بسر بن سعيد    مساه، وعمرو بن احلارث عن ب     
  .وسلم، ذا املعىن

  :قال. حدثنا أبو األشهب عن احلسن. وحدثنا شيبان بن فروخ) 142 (- 21
إين حمدثك حديثا مسعته    : فقال معقل . يف مرضه الذي مات فيه    .  عاد عبيداهللا بن زياد، معقل بن يسار املزين       

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه       . لو علمت أن يل حياة ما حدثتك      . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     من رس 
  ).ما من عبد يسترعيه اهللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته، إال حرم اهللا عليه اجلنة(وسلم يقول 

دخل ابن زياد على    : الق. أخربنا يزيد بن زريع عن يونس، عن احلسن       .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 142(
ما : أال كنت حدثتين هذا قبل اليوم؟ قال      : قال: وزاد. مبثل حديث أيب األشهب   . معقل بن يسار وهو وجع    

  .أو مل أكن ألحدثك. حدثتك
. أخربنـا : قال إسحاق (وحدثنا أبو غسان املسمعي وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن           ) 142 (- 22

  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب املليح؛). هشامحدثنا معاذ بن : وقال اآلخران
إين حمدثك حبـديث لـوال أين يف        : فقال له معقل  .  أن عبيداهللا بن زياد دخل على معقل بن يسار يف مرضه          

ما من أمري يلي أمر املسلمني، مث ال جيهد         (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . املوت مل أحدثك به   
  ). معهم اجلنةهلم وينصح، إال مل يدخل

. أخربين سوادة بـن أيب األسـود      . حدثنا يعقوب بن إسحاق   .  وحدثنا عقبة بن مكرم العمي     -) 142(
  .حنو حديث احلسن عن معقل. فأتاه عبيداهللا بن زياد يعوده. حدثين أيب؛ أن معقل بن يسار مرض

  حدثنا احلسن؛. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا شيبان بن فروخ) 1830 (- 23
: فقال. ائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دخل على عبيداهللا بن زياد                 أن ع 
) فإياك أن تكـون منـهم  . إن شر الرعاء احلطمة(إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       ! أي بين 
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 كانت هلم خنالة؟ إمنا     وهل: فقال. فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم         . اجلس: فقال له 

  .النخالة بعدهم، ويف غريهم
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيب حيان، عن أيب زرعة، عن           . وحدثين زهري بن حرب   ) 1831 (- 24

  :قال. أيب هريرة
ـ  . فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره    .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم          ال ألفـني   (ال  مث ق
. ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : يقول. أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته بعري له رغاء        

. أغـثين ! يا رسول اهللا  : فيقول. ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته فرس له مححمة          . قد أبلغتك 
يا : يقول. م جييء يوم القيامة، على رقبته شاة هلا ثغاء        ال ألفني أحدك  . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول

ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، علـى رقبتـه          . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! رسول اهللا 
ال ألفني أحدكم جييء    . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : فيقول. نفس هلا صياح  

ال . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : فيقول. ة، على رقبته رقاع ختفق    يوم القيام 
. ال أملك مل شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : فيقول. ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته صامت       

  ).قد أبلغتك
ح وحدثين زهري   . سليمان عن أيب حيان   حدثنا عبدالرحيم بن    .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1831(

مبثـل  . مجيعا عن أيب زرعة، عـن أيب هريـرة  . حدثنا جرير عن أيب حيان، وعمارة بن القعقاع      . بن حرب 
  .حديث إمساعيل عن أيب حيان

يعين (حدثنا محاد   . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدرامي      ) 1831 (- 25
ذكر رسول  : قال. حيىي بن سعيد، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة            عن أيوب، عن    ) ابن زيد 

فحدثنا . مث مسعت حيىي بعد ذلك حيدثه     : قال محاد . واقتص احلديث . اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغلول فعظمه      
  .بنحو ما حدثنا عنه أيوب

حدثنا أيوب عـن    . الوارثحدثنا عبد . حدثنا أبو معمر  .  وحدثين أمحد بن احلسن بن خراش      -) 1831(
  .بنحو حديثهم. حيىي بن سعيد بن حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب غلظ حترمي الغلول باب غلظ حترمي الغلول باب غلظ حترمي الغلول باب غلظ حترمي الغلول----    6
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: قـالوا ). واللفظ أليب بكـر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وابن أيب عمر            ) 1832 (- 26
  :لزهري، عن عروة، عن أيب محيد الساعدي، قالحدثنا سفيان بن عيينة عن ا

على : قال عمرو وابن أيب عمر  ( استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األسد يقال له ابن اللتبية               
. فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب     : قال. وهذا يل، أهدى يل   . هذا لكم : فلما قدم قال  ) الصدقة

أفال قعد يف بيت أبيـه أو      ! هذا لكم وهذا أهدى يل    : ما بال عامل أبعثه فيقول    (وقال  .  عليه فحمد اهللا وأثىن  
ال ينال أحد منكم شيئا إال جاء به يـوم          ! والذي نفس حممد بيده   . يف بيت أمه حىت ينظر أيهدى إليه أم ال        

.  يديه حىت رأينا عفريت إبطيه     مث رفع ). أو شاة تيعر  . أو بقرة هلا خوار   . القيامة حيمله على عنقه، بعري له رغاء      
  .مرتني) هل بلغت؟! اللهم(مث قال 

حدثنا معمر عن الزهري،    . أخربنا عبدالرزاق : قاال.  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       -) 1832(
  :قال. عن عروة، عن أيب محيد الساعدي

فجاء باملال فدفعه إىل الـنيب      . صدقة استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن اللتبية، رجال من األزدر، على ال            
أفـال  (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . وهذه هدية أهديت يل   . هذا مالكم : فقال. صلى اهللا عليه وسلم   

مث ذكر حنو   . مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا       ) قعدت يف بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم ال؟         
  .حديث أيب سفيان

حدثنا هشام عن أبيـه، عـن أيب        . حدثنا أبو أسامة  . دثنا أبو كريب حممد بن العالء     ح) 1832 (- 27
  :قال. محيد الساعدي

فلمـا  . يدعى ابن األتبية.  استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األزدر على صدقات بين سليم      
فهال جلـست يف بـت      (سلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      . وهذا هدية . هذا مالكم : قال. جاء حاسبه 

فـإين  . أما بعد (مث قال   . مث خطبنا فحمد اهللا وأثىن عليه     ) أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك، إن كنت صادقا؟       
أفال جلس  . هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل     : فيأيت فيقول . أستعمل الرجل منكم على العمل مما وال ين اهللا        
ال يأخذ أحد منكم منها شيئا بغري حقه، إال لقي          ! واهللا. دقايف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته، إن كان صا         

أو شـاة  . أو بقرة هلا خـوار    . فألعرفن أحدا منكم لقي اهللا حيمل بعريا له رغاء        . اهللا تعاىل حيمله يوم القيامة    
  .بصر عيين ومسع أذين) هل بلغت؟! اللهم(مث قال . مث رفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه). تيعر

        حترمي هدايا العمالحترمي هدايا العمالحترمي هدايا العمالحترمي هدايا العمال: : : :  باب باب باب باب----    7
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ح وحدثنا أبو بكر بن ابن أيب       . حدثنا عبدة وابن منري وأبو معاوية     . حدثنا أبو كريب  و) 1832 (- 28
. كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان   . شيبة

! لمـن واهللا  تع: (ويف حديث ابن منـري    . كما قال أبو أسامة   . فلما جاء حاسبه  : ويف حديث عبدة وابن منري    
. بصر عيين ومسـع أذنـاي     : وزاد يف حديث سفيان قال    ). ال يأخذ أحدكم منها شيئا    ! والذي نفسي بيده  

  .فإنه كان حاضرا معي. وسلوا زيد بن ثابت
وهـو  (أخربنا جرير عن الشيباين، عن عبداهللا بن ذكوان         . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1832 (- 29

  ؛، عن عروة بن الزبري)أبو الزناد
. هذا لكم : فجعل يقول . فجاء بسواد كثري  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على الصدقة          

  .فذكر حنوه. وهذا أهدي إيل
  .من فيه إىل أذين: أمسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: فقلت أليب محيد الساعدي: قال عروة

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن      . حدثنا وكيع بن اجلراح   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1833 (- 30
  :قيس بن أيب حازم، عن عدي بن عمرية الكندي، قال

من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا خميطا فما فوقه، كان          ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
! يا رسـول اهللا   : فقال. كأين أنظر إليه  . رفقام إليه رجل أسود، من األنصا     : قال). غلوال يأيت به يوم القيامة    

من استعملناه مـنكم    . وأنا أقوله اآلن  (قال  . مسعتك تقول كذا وكذا   : قال) ومالك؟(قال  . اقبل عين عملك  
  ).وما نِهي عنه انتهى. فما أوِتي منه أخذ. على عمل فليجيء بقليله وكثريه

. ح وحدثين حممد بـن رافـع      .  وحممد بن بشر   حدثنا أيب .  حدثناه حممد بن عبداهللا بن منري      -) 1833 (
  .حدثنا إمساعيل، ذا اإلسناد، مبثله: قالوا. حدثنا أبو أسامة

حدثنا إمساعيل بن أيب    . أخربنا الفضل بن موسى   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1833 (- م   2
عت رسول اهللا صـلى اهللا      مس: مسعت عدي بن عمرية الكندي يقول     : قال. أخربنا قيس بن أيب حازم    . خالد

  .مبثل حديثهم. عليه وسلم يقول
  :قال. حدثنا حجاج بن حممد: قاال. حدثين زهري بن حرب وهارون بن عبداهللا) 1834 (- 31

         باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية----    8
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النـساء   /4[} سول وأويل األمر مـنكم    يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الر       {: نزل:  قال ابن جريح  
أخربنيـه  . بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سرية       . يف عبداهللا بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي        ] 59/

  .يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
 األعـرج،  أخربنا املغرية بن عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1835 (- 32

  عن أيب هريرة،
ومن يطع األمري   . من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا         ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).ومن يعص األمري فقد عصاين. فقد أطاعين
ومن يعص (حدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، ومل يذكر          .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1835(

  ).ري فقد عصايناألم
: أخربه قال . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1835 (- 33

  حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة،
ومن . ومن عصاين فقد عصى اهللا    . من أطاعين فقد أطاع اهللا    ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ).ومن عصى أمريي فقد عصاين. اعينأطاع أمريي فقد أط
حدثنا ابن جريج عن زياد، عن ابن شهاب؛ . حدثنا مكي بن إبراهيم.  وحدثين حممد بن حامت    -) 1835(

. مبثلـه . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : أن أبا سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول          
  .سواء
: قال. حدثنا أبة عوانة عن يعلى بن عطاء، عن أيب علقمة  . حدريوحدثين أبو كامل اجل   ) 1835 (- م   2

. ح وحدثين عبيداهللا بن معاذ   . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. حدثين أبو هريرة، من فيه إىل يف      
مسع أبا  . حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء     : قاال. حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب 

  .حنو حديثهم. مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. مةعلق
حدثنا معمر عن مهام بـن منبـه، عـن أيب    . حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع) 1835 (- م   3

  .مبثل حديثهم. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. يونس، موىل أيب هريرة حدثه    أخربنا ابن وهب عن حيوة؛ أن أبا        . وحدثين أبو الطاهر  ) 1835 (- 34
ومل يقـل   ) من أطاع األمري  (وقال  . بذلك. مسعت أبا هريرة يقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال

  .وكذلك يف حديث مهام عن أيب هريرة). أمريي(
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حـدثنا  : قال سـعيد  . كالمها عن يعقوب  . وقتيبة بن سعيد  . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1836 (- 35
  :قال. بدالرمحن عن أيب حازم، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرةيعقوب بن ع

وأثرة . ومنشطك ومكرهك . عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).عليك
حدثنا ابن  : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب           ) 1837 (- 36

  :قال. عن شعبة، عن أيب عمران، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذرإدريس 
  .وإن كان عبدا جمدع األطراف.  إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع

. أخربنا النضر بن مشيل   . ح وحدثنا إسحاق  . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثنا حممد بن بشار    -) 1837(
  .عبدا حبشيا جمدع األطراف:  يف احلديثوقاال. مجيعا عن شعبة، عن أيب عمران، ذا اإلسناد

حدثنا شعبة عن أيب عمران، ذا اإلسناد، كمـا     . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 1837 (- م   2
  .عبدا جمدع األطراف: قال ابن إدريس

: قـال . حدثنا شعبة عن حيىي بن حصني     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1838 (- 37
  جديت حتدث؛مسعت 

لو استعمل عليكم عبد يقودكم     (وهو يقول   .  أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يف حجة الوداع          
  ).بكتاب اهللا، فامسعوا له وأطيعوا

. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، ذا اإلسـناد           .  وحدثناه ابن بشار   -) 1838(
  ).عبدا حبشيا(وقال 
وقـال  . حدثنا وكيع بن اجلراح عن شعبة، ذا اإلسناد       .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      )1838 (- م   2
  ).عبدا حبشيا جمدعا(
حبـشيا  (ومل يذكر . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا ز . وحدثنا عبدالرمحن بن بشر   ) 1838 (- م   3

  .أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، أو بعرفات: وزاد) جمدعا
حدثنا معقل عن زيد بن أيب أنيسة،       . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1838 (- م   4

  :مسعتها تقول: قال. عن حيىي بن حصني، عن جدته أم احلصني
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فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    : قالت. حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع          (
فامسعوا له . أسود، يقودكم بكتاب اهللا   ) حسبتها قالت (إن أمر عليكم عبد جمدع      (قول  مث مسعته ي  . قوال كثريا 

  ).وأطيعوا
  حدثنا ليث عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر،. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1839 (- 38

 يـؤمر   إال أن . فيما أحب وكره  . على املرء املسلم السمع والطاعة    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
  ).فإن أمر مبعصية، فال مسع وال  طاعة. مبعصية

ح وحدثنا ابـن    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  وحدثناه زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1839(
  .كالمها عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أيب. منري
. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال). ثىنواللفظ البن امل  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1840 (- 39

  حدثنا شعبة عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن، عن علي؛
فأراد الناس  . ادخلوها: وقال. فأوقد نارا .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجال           

 صلى اهللا عليه وسلم فقال، للـذين        فذكر ذلك لرسول اهللا   . إنا قد فررنا منها   : وقال اآلخرون . أن يدخلوها 
ال طاعة  (وقال  . وقال لآلخرين قوال حسنا   ) لو دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة       (أرادوا أن يدخلوها    

  ).إمنا الطاعة يف املعروف. يف معصية اهللا
. يف اللفظوتقاربوا . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وأبو سعيد األشج    ) 1840 (- 40
  :حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن، عن علي، قال. حدثنا وكيع: قالوا

وأمرهم أن يسمعوا لـه     . واستعمل عليهم رجال من األنصار    .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية       
أمل : مث قال . فأوقدوا. راأوقدوا نا : مث قال . فجمعوا له . امجعوا يل حطبا  : فقال. فأغضبوه يف شيء  . ويطيعوا

فنظـر  : قـال . فادخلوها: قال. بلى: يأمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسمعوا يل وتطيعوا؟ قالوا         
وسـكن  . فكانوا كذلك . إمنا فررنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النار          : فقالوا. بعضهم إىل بعض  

لو دخلوها مـا خرجـوا      (فقال  . لنيب صلى اهللا عليه وسلم    فلما رجعوا ذكروا ذلك ل    . وطفئت النار . غضبه
  ).إمنا الطاعة يف املعروف. منها

  .حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة-) 1840(
هللا بـن   حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حيىي بن سعيد وعبيدا        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1709 (- 41

  :قال. عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1005 

وعلى أثرة  . واملنشط واملكره . يف العسر واليسر  .  بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة         
  .ال خناف يف اهللا لومة الئم. وعلى أن نقول باحلق أينما كنا. وعلى أن ال ننازع األمر أهله. علينا

حدثنا ابن عجالن وعبيداهللا بـن عمـر   ). يعين ابن إدريس (حدثنا عبداهللا   .  وحدثناه ابن منري   -) 1709(
  .وحيىي بن سعيد عن عبادة بن الوليد، يف هذا اإلسناد، مثله

، عن )وهو ابن اهلاد(عن يزيد ) يعين الدراوردي(حدثنا عبدالعزيز . وحدثنا ابن أيب عمر) 1709 (- م  2
مبثـل حـديث ابـن      . بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثين أيب قال  . ت، عن أبيه  عبادة بن الصام  

  .إدريس
حدثنا . حدثنا عمي، عبداهللا بن وهب    . حدثنا أمحد بن عبدالرمحن بن وهب بن مسلم       ) 1709 (- 42

بـن  دخلنا علـى عبـادة      : حدثين بكري عن بسر ابن سعيد، عن جنادة بن أيب أمية قال           . عمرو بن احلارث  
حدثنا، أصلحك اهللا، حبديث ينفع اهللا به، مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : فقلنا. الصامت وهو مريض  

  :وسلم فقال
فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعـة، يف           .  دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه       
إال أن تروا كفـرا بواحـا       (قال  .  ال ننازع األمر أهله    وأن. منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا     

  ).عندكم من اهللا فيه برهان
حدثين ورقاء عـن أيب  . حدثنا شبابة . حدثين زهري بن حرب   . حدثنا إبراهيم عن مسلم   ) 1841 (- 43

  الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،
فإن أمر بتقـوى اهللا عـز   . ويتقى به. يقاتل من ورائه  . إمنا اإلمام جنة  (قال  . اهللا عليه وسلم   عن النيب صلى    

  ).وإن يأمر بغريه، كان عليه منه. وجل وعدل، كان له بذلك أجر
عن فرات القزاز، عـن أيب      حدثنا شعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1842 (- 44
  :قال. حازم

        .... باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به----    9

         باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول----    10
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كانت بنـو إسـرائيل     (قال  . فسمعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  قاعدت أبا هريرة مخس سنني    
فما تأمرنـا؟   : قالوا) وستكون خلفاء فتكثر  . وإنه ال نيب بعدي   . كلما هلك نيب خلفه نيب    . تسوسهم األنبياء 

  ).فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم. م حقهموأعطوه. فوا ببيعة األول فاألول(قال 
حدثنا عبداهللا بن إدريس عـن      : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري          -) 1842(

  .احلسن بن فرات، عن أبيه، ذا اإلسناد، مثله
.  األشج ح وحدثين أبو سعيد   . حدثنا أبو األحوص ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1843 (- 45

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي      . حدثنا أبو معاوية  : قاال. ح وحدثنا أبو كريب وابن منري     . حدثنا وكيع 
). واللفظ له (ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة       . كلهم عن األعمش  . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. بن خشرم 

  :قال. حدثنا جرير عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبداهللا
كيف ! يا رسول اهللا  : قالوا). إا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا     (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال ر 

  ).وتسألون اهللا الذي لكم. تؤدون احلق الذي عليكم(تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال 
حـدثنا  : وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1844 (- 46
دخلت املـسجد فـإذا     : قال.  عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة            )جرير

كنا : فقال. فجلست إليه . فأتيتهم. والناس جمتمعون عليه  . عبداهللا بن عمرو بن العاص جالس يف ظل الكعبة        
ن ينتضل، ومنا مـن  ومنا م. فمنا من يصلح خباءه. فرتلنا مرتال. مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر       

فاجتمعنـا إىل رسـول اهللا      . الصالة جامعة : إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . هو يف جشره  
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمـه هلـم،   (فقال . صلى اهللا عليه وسلم 

. وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا    . ا يف أوهلا  وإن أمتكم هذه جعل عافيته    . وينذرهم شر ما يعلمه هلم    
وجتيء الفتنة فيقول   . مث تنكشف . هذه مهلكيت : وجتيء الفتنة فيقول املؤمن   . وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضها    

. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر              . هذه هذه : املؤمن
. ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه، فليطعه إن استطاع          . س ايل حيب أن يؤتى إليه     وليأت إىل النا  

آنت مسعت هذا من رسول اهللا      ! أنشدك اهللا : فدنوت منه فقلت  ). فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر      
هـذا ابـن    : فقلت له . مسعته أذناي ووعاه قليب   : وقال. صلى اهللا عليه وسلم؟ فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه        
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا      {: واهللا يقول . ونقتل أنفسنا . عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل       
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} أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال  تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيمـا                   
  .واعصه يف معصية اهللا. أطعه يف طاعة اهللا: قالفسكت ساعة مث : قال]. 29/ النساء  /4[
ح وحدثنا أبو   . حدثنا وكيع : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو سعيد األشج           -) 1844(

  .حدثنا أبو معاوية كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. كريب
حدثنا يونس بن أيب إسحاق     . يل بن عمر  حدثنا أبو املنذر إمساع   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1844 (- 47

رأيـت  : حدثنا عبداهللا بن أيب السفرعن عامر، عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة الصائدي، قال             . اهلمذاين

  .فذكر حنو حديث األعمش. مجاعة عند الكعبة
: قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بن بشار حدثنا حممد بن املثىن وحممد      ) 1845 (- 48

  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضري؛
أال تستعملين كما استعملت فالنا؟ فقال    : فقال.  أن رجال من األنصار خال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ).فاصربوا حىت تلقوين على احلوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة(
حدثنا شعبة بن احلجـاج     ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي     -) 1845(

مسعت أنسا حيدث عن أسيد بن حضري؛ أن رجال من األنصار خال برسول اهللا صـلى اهللا                 : قال. عن قتادة 
  .مبثله. عليه وسلم

خال برسول  : ومل يقل .  ذا اإلسناد  حدثنا شعبة، . حدثنا أيب . وحدثنيه عبيداهللا بن معاذ   ) 1845 (- م   2

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1846 (- 49

  :قال. مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل احلضرمي، عن أبيه

         باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم----    11

         باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق----    12
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أرأيت إن قامت علينا أمراء     ! يا نيب اهللا  : فقال. زيد اجلعفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        سأل سلمة بن ي   
مث سأله يف اثانية أو يف الثالثـة  . مث سأله فأعرض عنه. يسألونا حقهم ومينعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه    

  ).كم ما محلتمفإمنا عليهم ما محلوا وعلي. امسعوا وأطيعوا(وقال . فجذبه األشعث بن قيس
. حدثنا شعبة عن مساك، ذا اإلسناد، مثله      . حدثنا شبابة . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1846 (- 50
فإمنا عليكم ما محلوا    . امسعوا وأطيعوا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فجذبه األشعث بن قيس   : وقال

  ).وعليكم ما محلتم
. حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر     . حدثنا أبو الوليد بن مسلم    . حدثين حممد بن املثىن   ) 1847 (- 51

  :مسعت حذيفة بن اليمان يقول: حدثين بسر بن عبيداهللا احلضرمي؛ أنه مسع أبا إدريس اخلوالين يقول
. خمافة أن يـدركين   . وكنت أسأله عن الشر   .  كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري          

) نعـم (فهل بعد هذا اخلري شر؟ قـال   . فجاءنا اهللا ذا اخلري   . إنا كنا يف جاهلية وشر    ! يا رسول اهللا  : فقلت
. قوم يستنون بغري سنيت   (نه؟ قال   وما دخ : قلت). وفيه دخن . نعم(هل بعد ذلك الشر من خري؟ قال        : فقلت

دعاة على أبواب   . نعم(هل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال        : فقلت). عرف منهم وتنكر  . ويهدون بغري هديي  
قوم . نعم(قال  . صفهم لنا ! يا رسول اهللا  : فقلت! يا رسول اهللا  : فقلت). من أجام إليها قذفوه فيها    . جهنم

تلزم مجاعة املسلمني   (قال  ! فما ترى إن أدركين ذلك    ! ا رسول اهللا  ي: قلت) ويتكلمون بألسنتنا . من جلدتنا 
ولو أن تعض على أصل     . فاعتزل تلك الفرق كلها   (فإن مل تكن هلم مجاعة وال  إمام؟ قال          : فقلت) وإمامهم
  ).حىت يدركك املوت، وأنت على ذلك. شجرة
ح وحدثنا عبداهللا   . سانحدثنا حيىي بن ح   . وحدثين حممد بن سهل بن عسكر التميمي      ) 1847 (- 52

حدثنا زيد بن سالم    ). يعين ابن سالم  (حدثنا معاوية   ). وهو ابن حسان  (أخربنا حيىي   . بن عبدالرمحن الدارمي  
  :قال. عن أيب سالم

فهل من وراء هذا اخلري     . فنحن فيه . فجاء اهللا خبري  . إنا كنا بشر  ! يا رسول اهللا  : قلت:  قال حذيفة بن اليمان   
فهل من وراء ذلك اخلري شر؟ قـال        : قلت) نعم(هل من وراء ذلك الشر خري؟ قال        : تقل) نعم(شر؟ قال   

وحترمي اخلروج وحترمي اخلروج وحترمي اخلروج وحترمي اخلروج . . . . مني عند ظهور الفنت، ويف كل حالمني عند ظهور الفنت، ويف كل حالمني عند ظهور الفنت، ويف كل حالمني عند ظهور الفنت، ويف كل حال باب وجوب مالزمة مجاعة املسل باب وجوب مالزمة مجاعة املسل باب وجوب مالزمة مجاعة املسل باب وجوب مالزمة مجاعة املسل----    13
        على الطاعة ومفارقة اجلماعةعلى الطاعة ومفارقة اجلماعةعلى الطاعة ومفارقة اجلماعةعلى الطاعة ومفارقة اجلماعة
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وسيقوم فيهم رجـال    . يكون بعدي أئمة ال يهتدون داي، وال  يستنون بسنيت         (كيف؟ قال   : قلت) نعم(
إن أدركت ذلـك؟ قـال      ! كيف أصنع؟ يا رسول اهللا    : قال قلت ) قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس     

  ).فامسع وأطع. وأخذ مالك. وإن ضرب ظهرك. طيع لألمريتسمع وت(
حدثنا غيالن بن جرير عن أيب      ). يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1848 (- 53

  قيس بن رياح، عن أيب هريرة،
. يةمن خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات، مات ميتة جاهل         ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         

ومـن  . ومن قاتل حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية                
وال  يتحاش من مؤمنها، وال  يفي لذي عهد عهده، فليس مـين              . خرج على أميت، يضرب برها وفاجرها     

  ).ولست منه
حدثنا أيوب عن غيالن بن جرير،      . حدثنا محاد بن زيد   .  وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري     -) 1848(

. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو حديث جريـر          : قال. عن زباد بن رياح القيسي، عن أيب هريرة       
  ).ال يتحاشى من مؤمنها(وقال 
حدثنا مهدي بن ميمون عـن      . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1848 (- 54

  :قال. ياح، عن أيب هريرةغيالن بن جرير، عن زياد بن ر
. من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، مث مات، مات ميتة جاهليـة           ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ومن خرج من أميت على أمـيت،   . ومن قتل حتت راية عمية، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أميت           
  ).بذي عهدها، فليس مينيضرب برها وفاجرها، ال يتحاش من مؤمنها، وال  يفي 

حدثنا شعبة عن غيالن بـن      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1848(
  .جرير، ذا اإلسناد

قال رسول اهللا   : وأما ابن بشار فقال يف روايته     . أما ابن املثىن فلم يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث           
  .بنحو حديثهمصلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن زيد عن اجلعد، أيب عثمان، عن أيب رجاء، عن            . حدثنا حسن بن الربيع   ) 1849 (- 55
  :قال. ابن عباس، يرويه

فإنه من فارق اجلماعة شربا،     . من رأى من أمريه شيئا يكرهه، فليصرب      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فمات، فميتة جاهلية
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حدثنا أبو رجاء العطاردي    . حدثنا اجلعد . حدثنا عبدالوارث . دثنا شيبان بن فروخ   وح) 1849 (- 56
  عن ابن عباس،

فإنه ليس أحد مـن النـاس   . من كره من أمريه شيئا فليصرب عليه(قال . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  ).خرج من السلطان شربا، فمات عليه، إال مات ميتة جاهلية

مسعت أيب حيدث عن أيب جملـز، عـن   : قال. حدثنا املعتمر.  بن عبداألعلىحدثنا هرمي ) 1850 (- 57
  :قال. جندب بن عبداهللا البجلي

من قتل حتت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينـصر عـصبية، فقتلـة              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).جاهلية
عن ) وهو ابن حممد بن زيد    (اصم  حدثنا ع . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1851 (- 58

  :قال. زيد بن حممد، عن نافع
: فقـال .  جاء عبداهللا بن عمر إىل عبداهللا بن مطيع، حني كان من أمر احلرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية                  

أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسول اهللا صلى       . إين مل آتك ألجلس   : فقال. اطرحوا أليب عبدالرمحن وسادة   
من خلع يدا من طاعة، لقـي اهللا يـوم   (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . م يقوله اهللا عليه وسل  

  ).ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. القيامة، ال حجة له
حدثنا ليث عن عبيداهللا بن أيب جعفر، عـن         . حدثنا حيىي بن عبداهللا بن بكري     . وحدثنا ابن منري  ) 1851 (

فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  بن األشج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى ابن مطيع           بكري بن عبداهللا  
  .حنوه
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن عمرو بن جبلة      . حدثنا ابن مهدي  . حدثنا عمرو بن علي   ) 1851 (- م   2

النيب صـلى   حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن               : قاال مجيعا . بشر بن عمر  

  .مبعىن حديث نافع، عن ابن عمر. اهللا عليه وسلم
: وقال ابن بشار  . حدثنا غندر : قال ابن نافع  (حدثين أبو بكر بن نافع وحممد بن بشار         ) 1852 (- 59

  :الق. مسعت عرفجة: قال. حدثنا شعبة عن زياد بن عالقة). حدثنا حممد بن جعفر

         باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع----    14
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فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة، . إنه ستكون هنات وهنات( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    
  ).وهي مجيع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان

. ح وحدثين القاسم بـن زكريـاء      . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا حبان .  وحدثنا أمحد بن خراش    -) 1852(
. أخربنا املصعب بن املقدام اخلثعمـي     . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . نحدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبا     

حدثنا عبداهللا بن املختار    . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا عارم بن الفضل   . ح وحدثين حجاج  . حدثنا إسرائيل 
غري أن يف حديثهم . مبثله. كلهم عن زياد بن عالقة، عن عرفجة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     . ورجل مساه 

  ).فاقتلوه(مجيعا 
  :حدثنا يونس بن أيب يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال. وحدثين عثمان بن أيب شيبة) 1852 (- 60

من أتاكم، وأمركم مجيع، على رجل واحد، يريد أن يـشق           ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).عصاكم، أو يفرق مجاعتكم، فاقتلوه
حدثنا خالد بن عبداهللا عن اجلريري، عن أيب نضرة،         . وحدثين وهب بن بقية الواسطي    ) 1853 (- 61

  :عن أيب سعيد اخلدري قال

  ).إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا قتادة عن احلسن، عن ضبة      . حدثنا مهام بن حيىي   . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 1854 (- 62

  بن حمصن، عن أم سلمة؛
ومن نكـر   . فمن عرف برئ  . فتعرفون وتنكرون . ستكون أمراء ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ما صلوا. ال (أفال نقاتلهم؟ قال: قالوا) ولكن من رضي وتابع. سلم
). واللفظ أليب غـسان   (مجيعا عن معاذ    . وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن بشار      ) 1854 (- 63

حدثنا احلسن عن ضبة بن حمصن العـرتي،        . حدثين أيب عن قتادة   ). وهو ابن هشام، الدستوائي   (حدثنا معاذ   
  عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم،

         باب إذا بويع خلليفتني باب إذا بويع خلليفتني باب إذا بويع خلليفتني باب إذا بويع خلليفتني----    15

         وحنو ذلك وحنو ذلك وحنو ذلك وحنو ذلك باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع وترك قتاهلم ما صلوا، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع وترك قتاهلم ما صلوا، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع وترك قتاهلم ما صلوا، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع وترك قتاهلم ما صلوا،----    16
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. فمن كره فقد برئ   . فتعرفون وتنكرون . إنه يستعمل عليكم أمراء   (يه وسلم؛ أنه قال      عن النيب صلى اهللا عل    
أي من  ) (ما صلوا . ال(أال نقاتلهم؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قالوا) ولكن من رضى وتابع   . ومن أنكر فقد سلم   

  ).كره بقلبه وأنكر بقلبه
حدثنا املعلى بن زياد وهـشام  ). يديعين ابن ز  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 1854 (- 64

غري . بنحو ذلك . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت. عن احلسن، عن ضبة بن حمصن، عن أم سلمة        
  ).ومن كره فقد سلم. فمن أنكر فقد برئ(أنه قال 

حدثنا ابن املبارك عن هشام، عن احلسن، عن ضـبة بـن   .  وحدثناه حسن بن الربيع البجلي     -) 1854(
ولكن من رضـى    (إال قوله   . فذكر مثله . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت. صن، عن أم سلمة   حم

  .مل يذكره) وتابع
حدثنا األوزاعي عن يزيد    . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1855 (- 65

  ، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك،بن يزيد بن جابر، عن رزيق بن حيان
ويصلون عليكم وتصلون   . خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم    ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

أفال ننابذهم  ! يا رسول اهللا  : قيل) وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم      . عليهم
وإذا رأيتم من وال تكم شيئا تكرهونه، فـاكرهوا عملـه، وال             . يكم الصالة ما أقاموا ف  . ال(بالسيف؟ فقال   

  ).ترتعوا يدا من طاعة
حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بـن      ). يعين ابن مسلم  (حدثنا الوليد   . حدثنا داود بن رشيد   ) 1855 (- 66
ف بـن مالـك     ؛ أنه مسع مسلم بن قرظة، ابن عم عو        )وهو زريق بن حيان   (أخربين موىل بين فزازة     . جابر

  :مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول: األشجعي، يقول
وتـصلون علـيهم    . خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم    ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

يا رسـول   : قالوا قلنا ) وتلعنوم ويلعنونكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم    . ويصلون عليكم 
أال من وىل عليـه     . ال ما أقاموا فيكم الصالة    . ما أقاموا فيكم الصالة   . ال(هم عند ذلك؟ قال     أفال ننابذ ! اهللا

  ).وال، فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا، فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال  يرتعن يدا من طاعة

         باب خيار األئمة وشرارهم باب خيار األئمة وشرارهم باب خيار األئمة وشرارهم باب خيار األئمة وشرارهم----    17
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دثك ذا، أو مسعـت     حل! يا أبا املقدام  ! آهللا: ، حني حدثين ذا احلديث    )يعين لزريق (فقلت  : قال ابن جابر  
فجثا على  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال       : مسعت عوفا يقول  : هذا، من مسلم بن قرظة يقول     

مسعت عوف  : لسمعته من مسلم بن قرظة يقول     ! واهللا الذي ال إله إال هو     . إي: ركبتيه واستقبل القبلة فقال   
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مالك يقول

حدثنا ابـن جـابر، ـذا       . حدثنا الوليد بن مسلم   .  وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري     -) 1855(
  .رزيق موىل بين فزازة: وقال. اإلسناد

ورواه معاوية بن صلح عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عن الـنيب                 : قال مسلم 

  .مبثله. صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا الليـث   . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث بن سعد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1856 (- 67

  :قال. عن أيب الزبري، عن جابر
  .ةوهي مسر. فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت الشجرة.  كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة

  .ومل نبايعه على املوت. وبايعناه على أن ال نفر: وقال
حدثنا سفيان عن   . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا ابن عيينة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1856 (- 68

  :قال. أيب الزبري، عن جابر
  .إمنا بايعناه على أن ال نفر.  مل نبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت

  .أخربين أبو الزبري. حدثنا حجاج عن ابن جريج. وحدثنا حممد بن حامت) 1856 (- 69
وعمر آخذ بيـده حتـت      . فبايعناه. كنا أربع عشرة مائة   : كم كانوا يوم احلديبية؟ قال    :  مسع جابرا يسأل  

  .اختبأ حتت بطن بعريه. غري جد بن قيس األنصاري. فبايعناه. وهي مسرة. الشجرة
. حدثنا حجاج بن حممد األعور، موىل سليمان بـن جمالـد      . براهيم بن دينار  وحدثين إ ) 1856 (- 70
  أخربين أبو الزبري؛: قال ابن جريج: قال

وبيان بيعة الرضوان حتت وبيان بيعة الرضوان حتت وبيان بيعة الرضوان حتت وبيان بيعة الرضوان حتت . . . . يعة اإلمام اجليش عند إرادة القتاليعة اإلمام اجليش عند إرادة القتاليعة اإلمام اجليش عند إرادة القتاليعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال باب استجباب مبا باب استجباب مبا باب استجباب مبا باب استجباب مبا----    18    
        الشجرةالشجرةالشجرةالشجرة
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ومل يبايع  . ولكن صلى ا  . ال: هل بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة؟ فقال         :  أنه مسع جابرا يسأل   
  .عند شجرة، إال الشجرة اليت باحلديبية

دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم على بئـر     : وأخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        : قال ابن جريج  
  .احلديبية
حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأمحد بن عبدة              ) 1856 (- 71

  :قال. و، عن جابرعن عمر) حدثنا سفيان: وقال اآلخران. أخربنا: قال سعيد وإسحاق) (واللفظ لسعيد(
  ).أنتم اليوم خري أهل األرض(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة

  .لو كنت أبصر ألريتكم موضع الشجرة: وقال جابر
حدثنا شعبة عن عمرو    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1856 (- 72

  :قال. مل بن أيب اجلعدبن مرة، عن سا
  كنا ألفا ومخسمائة؟. لو كنا مائة ألف لكفانا:  سألت جابر بن عبداهللا عن أصحاب الشجرة؟ فقال

ح وحـدثنا   . حدثنا عبداهللا بن إدريـس    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1856 (- 73
. ن حصني، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر        ع: كالمها يقول ). يعين الطحان (حدثنا خالد   . رفاعة بن اهليثم  

  :قال
  .كنا مخس عشرة مائة.  لو كنا مائة ألف لكفانا

: وقال عثمـان . أخربنا: قال إسحاق(وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 1856 (- 74
  :قال. حدثين سامل بن أيب اجلعد. عن األعمش) حدثنا جرير
  .ألفا وأربعمائة: الكم كنتم يومئذ؟ ق:  قلت جلابر

حـدثين  ). يعين ابن مـرة   (حدثنا شعبة عن عمرو     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1857 (- 75
  :عبداهللا بن أيب أوىف قال

  .وكانت أسلم مثن املهاجرين.  كان أصحاب الشجرة ألفا وثالمثائة
. أخربنا النضر بن مشيل   . إبراهيمح وحدثناه إسحاق بن     . حدثنا أبو داود  .  وحدثنا ابن املثىن   -) 1857(

  .مجيعا عن شعبة، ذا اإلسناد، مثله
أخربنا يزيد بن زريع عن خالد، عن احلكم بـن عبـداهللا بـن              . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1858 (- 76

  :قال. األعرج، عن معقل بن يسار
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نا من أغصاا عن رأسـه،       لقد رأيتين يوم الشجرة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غص             
  .ولكن بايعناه على أن ال نفر. مل نبايعه على املوت: قال. وحنن أربع عشرة مائة

  .أخربنا خالد بن عبداهللا عن يونس، ذا اإلسناد.  وحدثناه حيىي بن حيىي-) 1858(
  :قال. حدثنا أبو عوانة عن طارق، عن سعيد بن املسيب. وحدثناه حامد بن عمر) 1859 (- 77

فخفـي  . فانطلقنا يف قابل حـاجني    : قال.  كان أيب ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة           
  .فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. علينا مكاا

. وقرأته على نصر بن علي عن أيب أمحد       : قال. حدثنا أبو أمحد  . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 1859 (- 78
  لرمحن، عن سعيد بن املسيب، عن أبيه،حدثنا سفيان عن طارق بن عبدا

  .فنسوها من العام املقبل: قال.  أم كانوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الشجرة
حدثنا شعبة عن قتادة،    . حدثنا شبابة : قاال. وحدثين حجاج بن الشاعر وحممد بن رافع      ) 1859 (- 79

  :قال. عن سعيد بن املسيب، عن أبيه
  .فلم أعرفها. مث أتيتها بعد. جرة لقد أتيت الش

عن يزيد بن أيب عبيد، مـوىل       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1860 (- 80
  :قال. سلمة بن األكوع

  .على املوت: على أي شيء بايعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية؟ قال:  قلت لسلمة
  .مبثله. حدثنا يزيد عن سلمة. حدثنا محاد بن مسعدة. ن إبراهيم وحدثناه إسحاق ب-) 1860(

حدثنا عمرو ابن حيىي عن . حدثنا وهيب. أخربنا املخزومي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) 1861 (- 81
  :قال. عباد بن متيم، عن عبداهللا بن زيد

ال أبايع على هذا أحـدا      : قال. على املوت ! على ماذا : فقال. هذاك ابن حنظلة يبايع الناس    :  أتاه آت فقال  

  .بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1862 (- 82

  بن األكوع؛

         باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه----    19
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ولكن رسـول اهللا    . ال:  على عقبيك؟ تعربت؟ قال    ارتددت! يا ابن األكوع  :  أنه دخل على احلجاج فقال    

  .صلى اهللا عليه وسلم أذن يل يف البدو
حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن عاصم األحول، عن        . حدثنا حممد بن الصباح أبو جعفر     ) 1863 (- 83
  :قال. حدثين جماشع بن مسعود السلمي.  عثمان النهديأيب

ولكن على اإلسالم   . إن اهلجرة قد مضت ألهلها    (فقال  .  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أبايعه على اهلجرة        
  ).واجلهاد واخلري

: قـال . حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن أيب عثمـان         . وحدثين سويد بن سعيد   ) 1863 (- 84
  :قال.  بن مسعود السلميأخربين جماشع

. بايعه على اهلجرة  ! يا رسول اهللا  : فقلت.  جئت بأخي إىل معبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الفتح           
  ).على اإلسالم واجلهاد واخلري(فبأي شيء تبايعه؟ قال : قلت) قد مضت اهلجرة بأهلها(قال 

  .صدق: لفقا. فلقيت أبا معبد فأخربته بقول جماشع: قال أبو عثمان
فلقيـت  : قال. حدثنا حممد بن فضيل عن عاصم، ذا اإلسناد       .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1863(

  .أبا معبد: ومل يذكر. صدق جماشع: فقال. أخاه
أخربنا جرير عن منصور، عن جماهـد،       : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم      ) 1353 (- 85

  :قال. عن طاوس، عن ابن عباس
وإذا اسـتنفرمت   . ولكن جهاد ونيـة   . ال هجرة (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة             

  ).فانفروا
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا وكيع عن سفيان   : قاال.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب        -) 1353(

أخربنـا  .  وحدثنا عبد بن محيد    ح). يعين ابن مهلهل  (حدثنا مفضل   . بن منصور وابن رافع عن حيىي بن آدم       
  .كلهم عن منصور، ذا اإلسناد، مثله. عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل

ال هجرة بعد ال هجرة بعد ال هجرة بعد ال هجرة بعد ((((وبيان معىن وبيان معىن وبيان معىن وبيان معىن . . . .  باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري----    20
        ))))الفتحالفتحالفتحالفتح
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حدثنا عبداهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن        . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1864 (- 86
  :قالت. عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، عن عطاء، عن عائشة

وإذا . ولكن جهـاد ونيـة    . ال هجرة بعد الفتح   ( صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجرة؟ فقال          سئل رسول اهللا  
  ).استنفرمت فانفروا

حدثنا عبدالرمحن بن عمرو    . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 1865 (- 87
حدثين أبـو سـعيد     :  قال حدثين عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه حدثهم      . حدثين ابن شهاب الزهري   . األوزاعي
  اخلدري؛

فهل من . إن شأن اهلجرة لشديد  ! وحيك( أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجرة؟ فقال             
فإن اهللا لن يتـرك مـن       . فاعمل من وراء البحار   (قال  . نعم: قال) فهل تؤيت صدقتها؟  (قال  . نعم: قال) إبل

  ).عملك شيئا
حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعي، ذا اإلسناد،        .  بن عبدالرمحن الدرامي    وحدثناه عبداهللا  -) 1865(

: قـال ) فهل حتلبها يوم وردها؟   (وزاد يف احلديث قال     ) إن اهللا لن يترك من عملك شيئا      (غري أنه قال    . مثله

  .نعم
. أخربين يونس بن يزيد   . بن وهب أخربنا ا . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1866 (- 88
  :أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: قال ابن شهاب: قال

يا أيها الـنيب   {:  كانت املؤمنات، إذا هاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتحن بقول اهللا عز وجل               
] 12/املمتحنة   /60[} اهللا شيئا وال  يسرقن وال  يزنني       إذا جاءك املؤمنات يبايعتك على أن ال يشركن ب        

  .إىل آخر اآلية
  .فمن أقر ذا من املؤمنات، فقد أقر باحملنة: قالت عائشة

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       
غـري أنـه    . مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط          ما  ! واهللا. وال  ) فقد بايعتكن . انطلقن(

  .يبايعهن بالكالم

         باب كيفية بيعة النساء باب كيفية بيعة النساء باب كيفية بيعة النساء باب كيفية بيعة النساء----    21
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ومـا  . ما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النساء قط، إال مبا أمره اهللا تعـاىل                ! واهللا: قالت عاشة 
قـد  (وكان يقول هلـن، إذا أخـذ علـيهن          . مست كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف امرأة قط          

  .، كالما)يعتكنبا
: وقال هـارون  . أخربنا: قال أبو الطاهر  (وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر        ) 1866 (- 89

  :قالت. حدثين مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخربته عن بيعة النساء). حدثنا ابن وهب
فإذا أخذ عليها فأعطته، قـال      . يهاإال أن يأخذ عل   .  ما مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده امرأة قط          

  ).اذهيب فقد بايعتك(
حـدثنا إمساعيـل    : قالوا) واللفظ البن أيوب  (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجز        ) 1867 (- 90

  :أخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر يقول). وهو ابن جعفر(

  ).فيما استطعت(يقول لنا . كنا نبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة 
  :قال. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 1868 (- 91

وعرضين . فلم جيزين . وأنا ابن أربع عشرة سنة    .  عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد يف القتال          
  .فأجازين. يوم اخلندق، وأنا ابن مخس عشرة سنة

إن هذا حلد بني    : فقال. فحدثته هذا احلديث  . فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة       : قال نافع 
دون ذلك فاجعلوه   ومن كان   . فكتب إىل عماله أن يفرضوا ملن كان ابن مخس عشرة سنة          . الصغري والكبري 

  .يف العيال
ح وحدثنا  . حدثنا عبداهللا بن إدريس وعبدالرحيم بن سليمان      .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1868(

وأنـا  : غري أن يف حديثهم   . مجيعا عن عبيداهللا، ذا اإلسناد    ) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . حممد بن املثىن  
  .ابن أربع عشرة سنة فاستصغرين

         باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع----    22

         باب بيان سن البلوغ باب بيان سن البلوغ باب بيان سن البلوغ باب بيان سن البلوغ----    23
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  :قال. قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بن عمر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1869 (- 92
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو

أخربنا الليث عن نافع، عن عبداهللا بن       . ثنا ابن ومح  ح وحد . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة ) 1869 (- 93
  عمر،

  .خمافة أن يناله العدو.  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو
  :قال. حدثنا محاد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قاال.  وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل- 94

  ).فإين ال آمن أن يناله العدو. ال تسافروا بالقرآن(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسو
  .فقد ناله العدو وخاصموكم به: قال أيوب

حـدثنا  . ح وحدثنا ابن أيب عمـر     ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   .  حدثين زهري بن حرب    -) 1869(
يعين ابـن   (أخربنا الضحاك   . بن أيب فديك  حدثنا ا . ح وحدثنا ابن رافع   . كلهم عن أيوب  . سفيان والثقفي 

  .مجيعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم). عثمان
خمافة أن يناله   (ويف حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان        ). فإين أخاف (يف حديث ابن علية والثقفي      

  ).العدو
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حيىي بن حيىي التميميحدثنا ) 1870 (- 95

. وكان أمدها ثنيـة الـوادع  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق باخليل اليت قد أضمرت من احلفياء   
  .وكان ابن عمر فيمن سابق ا. وسابق بني اخليل اليت مل تضمر، من الثنية إىل مسجد بين زريق

ح وحدثنا خلف   . دثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد              وح -) 1870 (
. ح وحدثنا زهري بن حرب    . عن أيوب ) وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قالوا. بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل     

ـ . ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة      . وحدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا إمساعيل عن أيوب    دثنا أبـو  ح
ح . مجيعا عن عبيداهللا  ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد       . أسامة

ح . حدثنا سفيان عن إمساعيل بـن أميـة       : قالوا. وحدثين علي بن أيب حجر وأمحد بن عبدة وابن أيب عمر          

        ....اب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهماب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهماب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهماب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ب ب ب ب----    24

        .... باب املسابقة بني اخليل وتضمريها باب املسابقة بني اخليل وتضمريها باب املسابقة بني اخليل وتضمريها باب املسابقة بني اخليل وتضمريها----    25
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ح وحدثنا هارون بن    .  أخربين موسى بن عقبة    .أخربنا ابن جريح  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   
مبعـىن  . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمـر      ). يعين ابن زيد  (أخربين أسامة   . حدثنا ابن وهب  . سعيد األيلي 

. فجئـت سـابقا   : قال عبداهللا : وزاد يف حديث أيوب، من رواية محاد وابن علية        . حديث مالك عن نافع   

  .فطفف يب الفرس املسجد
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1871 (- 96

  ).اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا علـي بـن مـسهر       . شيبةح وحدثنا أبو بكر بن أيب       . وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       (

كلـهم عـن    . حدثنا حيىي . ح وحدثنا عبيداهللا بن سعيد    . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . وعبداهللا بن منري  
كلهم عن نافع، عـن ابـن       . حدثين أسامة . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي     . عبيداهللا

  .ك عن نافعمبثل حديث مال. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قـال  . مجيعا عن يزيـد   . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي وصاحل بن حامت بن وردان         ) 1872 (- 97

عن عمرو بن سعيد، عن أيب زرعة بن عمرو بـن           . حدثنا يونس بن عبيد   . حدثنا يزيد بن زريع   : اجلهضمي
  :قال. جرير، عن جرير بن عبداهللا

اخليل معقود بنواصيها اخلـري  (ة فرس بإصبعه، وهو يقول      رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلوي ناصي        
  ).األجر والغنيمة: إىل يوم القيامة

حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1872(
  .كالمها عن يونس، ذا اإلسناد، مثله. وكيع عن سفيان

حدثنا زكرياء عن عـامر، عـن عـروة         . حدثنا أيب . داهللا بن منري  وحدثنا حممد بن عب   ) 1873 (- 98
  :البارقي، قال

  ).األجر واملغنم: اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حصني، عن الشعيب،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1873 (- 99
  :قال. عروة البارقيعن 

        ل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة باب اخلي باب اخلي باب اخلي باب اخلي----    26
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مب ذاك؟ قال ! يا رسول اهللا: قال فقيل له) اخلري معقوص بنواصي اخليل( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).األجر واملغنم إىل يوم القيامة(
عروة بن  : غري أنه قال  . أخربنا جرير عن حصني، ذا اإلسناد     .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1873(

  .اجلعد
. مجيعا عن أيب األحـوص . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 1873( - 2م  

مجيعا عن شبيب بن غرقدة، عن عـروة        . كالمها عن سفيان  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       
. روة البارقي مسع ع : ويف حديث سفيان  ). األجر واملغنم (ومل يذكر   . البارقي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا حممد  : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1873 (- 3م  

كالمها عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة بن اجلعد، عن النيب صـلى                  . بن جعفر 
  ).األجر واملغنم(ذكر ومل ي. اهللا عليه وسلم ذا

: قـاال . ح وحدثنا حممد ابن املثىن وابن بشار      . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1874 (- 100
  :قال. كالمها عن شعبة، عن أيب التياح، عن أنس بن مالك. حدثنا حيىي بن سعيد

  ).الربكة يف نواصي اخليل( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا . ح وحدثين حممد بن الوليد    ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . نا حيىي بن حبيب    وحدث -) 1874(

  .مسع أنسا حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله. حدثنا شعبة عن أيب التياح: قاال. حممد بن جعفر
: قال حيىي (بة وزهري ابن حرب وأبو كريب       وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شي        ) 1875 (- 101
عن سفيان عن سلم بن عبدالرمحن، عن أيب زرعة، عن أيب هريـرة،             ) حدثنا وكيع : وقال اآلخرون . أخربنا

  :قال
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره الشكال من اخليل

         باب ما يكره من صفات اخليل باب ما يكره من صفات اخليل باب ما يكره من صفات اخليل باب ما يكره من صفات اخليل----    27
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. حدثنا عبدالرزاق .  بشر ح وحدثين عبدالرمحن بن   . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن منري   ) 1875 (- 102
والشكال أن يكون الفرس يف رجله اليمىن       : وزاد يف حديث عبدالرزاق   . مجيعا عن سفيان، ذا اإلسناد، مثله     

  .أو يف يده اليمىن ورجله اليسرى. بياض ويف يده اليسرى
ثين حـد . ح وحدثنا حممد بن املـثىن     ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 1875(

مجيعا عن شعبة، عن عبداهللا بن يزيد املخعي، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى                 . وهب بن جرير  

  .ومل يذكر النخعي. عن عبداهللا ابن يزيد: ويف رواية وهب. اهللا عليه وسلم، مبثل حديث وكيع
عن أيب زرعة،   ) وهو ابن القعقاع  (حدثنا جرير عن عمارة     . وحدثين زهري بن حرب   ) 1876 (- 103

  :قال. عن أيب هريرة
تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال جهادا يف سبيلي، وإميانا             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ال ما نـال  نائ. أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه    . فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة     . يب، وتصديقا برسلي  
ما من كلم يكلم يف سبيل اهللا، إال جاء يوم القيامة كهيئته حني             ! والذي نفس حممد بيده   . من أجر أو غنيمة   

لوال أن يشق على املسلمني، ما قعدت خـالف         ! والذي نفس حممد بيده   . كلم، لونه لون دم ورحيه مسك     
. ويشق عليهم أن يتخلفوا عين    . دون سعة وال  جي  . ولكن ال أجد سعة فأحلهم    . سرية تغزو يف سبيل اهللا أبدا     

  ).مث أغزو فأقتل. مث أغزو فأقتل. لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل! والذي نفس حممد بيده
  .حدثنا ابن فضيل عن عمارة، ذا اإلسناد:  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال-) 1876(

ملغرية بن عبدالرمحن احلزامي عـن أيب الزنـاد، عـن           أخربنا ا . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1876 (- 104
  األعرج، عن أيب هريرة،

ال خيرجه من بيته إال جهاد يف سـبيله         . تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله     (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).مع ما نال من أجر أو غنيمة. أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه. بأن يدخله اجلنة. وتصديق كلمته

حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيب الزناد عن        : قاال. حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 1876 (- 105
  األعرج، عن أيب هريرة،

         باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا----    28
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ال يكلم أحد يف سبيسل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله، إال جاء يوم     ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).ح ريح مسكالقيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والري

هـذا  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1876 (- 106
  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

امة كهيئتها إذ   مث تكون يوم القي   . كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا      ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
والذي نفس (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). اللون لون دم والعرف عرف املسك  . طعنت تفجر دما  

ولكـن ال أجـد سـعة       . لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية تغزو يف سبيل اهللا            ! حممد بيده 
  ).بعديوال  تطيب أنفسهم أن يقعدوا . وال  جيدون سعة فيتبعوين. فأمحلهم

  :قال. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة.  وحدثنا ابن أيب عمر-) 1876(
مبثـل  ) لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خالف سـرية         ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

مبثل حديث أيب زرعـة  ) ىيمث أح. لوددت أن أقتل يف سبيل اهللا! والذي نفسي بيده (وذا اإلسناد   . حديثهم
  .عن أيب هريرة

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       ). يعين الثففي (حدثنا عبدالوهاب   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1876 (- م   2
كلهم عن حيىي بن سعيد، عـن       . حدثنا مروان بن معاوية   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا أبو معاوية  . شيبة

  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة
حنـو  ) لوال أن أشق على أميت ألحببت أن ال أختلف خلـف سـرية            (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال  

  .حديثهم
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 1876 (- 107

ف سرية تغزو   ما ختلفت خال  (إىل قوله   ) تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).يف سبيل اهللا تعاىل
حدثنا أبو خالد األمحر عن شعبة، عن قتادة؛ ومحيـد،   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1877 (- 108

  عن أنس بن مالك،

         باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل----    29
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وال  . ا ترجع إىل الدنيا   يسرها أ . هلا عند اهللا خري   . ما من نفس متوت   (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).ملا يرى من فضل الشهادة. فإن يتمىن أن يرجع فيقتل يف الدنيا. إال الشهيد. أن هلا الدنيا وما فيها

حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1877 (- 109
  :قال. قتادة

حيب أن يرجـع    . ما من أحد يدخل اجلنة    (اهللا عليه وسلم قال      مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى         
ملا يرى من   . فإنه يتمىن أن يرجع فيقل عشر مرات      . غري الشهيد . إىل الدنيا، وأن له ما على األرض من شيء        

  ).الكرامة
حدثنا خالد بن عبداهللا الواسطي عن سهيل بن أيب صـاحل،        . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1878 (- 110

  :قال. ن أيب هريرةعن أبيه، ع
فأعـادوا  : قال) ال تستطيعوه (ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل؟ قال          :  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم     

مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم       (وقال يف الثالثة    ). ال تستطيعونه (كل ذلك يقول    . عليه مرتني أو ثالثا   
  ).حىت يرجع ااهد يف سبيل اهللا تعاىل. صيام وصالةال يفتر من . القائم القانت بآيات اهللا

ح وحدثنا . حدثنا جرير. ح وحدثين زهري بن حرب  . حدثنا أبو عوانة  .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1878(
  .كلهم عن سهيل، ذ اإلسناد، حنوه. حدثنا أبو معاوية. أبو بكر بن أيب شيبة

حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن       . ا أبو توبة  حدثن. حدثين حسن بن علي احللواين    ) 1879 (- 111
  :حدثين النعمان بن بشري قال: سالم؛ أنه مسع أبا سالم قال

إال أن . ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم  : فقال رجل .  كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
: وقال آخـر  .  إال أن أعمر املسجد احلرام     .ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم       : وقال آخر . أسقي احلاج 

ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول اهللا صـلى اهللا          : فزجرهم عمر وقال  . اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما قلتم      
فـأنزل اهللا عـز   . ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه    . وهو يوم اجلمعة  . عليه وسلم 

اآلية ] 19/التوبة   /9[} وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر       أجعلتم سقاية احلاج    {: وجل
  .إىل آخرها

أخربين زيد؛  . حدثنا معاوية . حدثنا حيىي بن حسان   .  وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي     -) 1879(
مبثل .  عليه وسلم  كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا      : قال. حدثين النعمان ابن بشري   : أنه مسع أبا سالم قال    

  .حديث أيب توبة
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حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس بـن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1880 (- 112
  :مالك، قال

  ).لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري من الدنيا وما فيها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن سهل بـن سـعد             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1881 (- 113

  الساعدي،
  ).والغدوة يغدوها العبد يف سبيل اهللا، خري من الدنيا وما فيها( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ا وكيع عن سفيان، عـن      حدثن: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1881 (- 114
  أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي،

  ).غدوة أو روحة يف سبيل اهللا، خري من الدنيا وما فيها( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا مروان بن معاوية عن حيىي بن سعيد، عن ذكوان بن أيب         . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1882 (- م   144

وساق احلـديث   ) لوال أن رجاال من أميت    ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال: قال. صاحل، عن أيب هريرة   
  ).ولروحة يف سبيل اهللا أو غدوة، خري من الدنيا وما فيها(وقال فيه 
واللفظ أليب بكر (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهري بن حرب          ) 1883 (- 115

. عن سعيد بن أيب أيـوب     ) حدثنا املقرئ عبداهللا بن يزيد    : انوقال اآلخر . أخربنا: قال إسحاق ) (وإسحاق
  :مسعت أبا أيوب يقول: قال. حدثين شرحبيل بن شريك املعافري عن أيب عبدالرمحن احلبلي

  ).غدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري مما طلعت عليه الشمس وغربت( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا سعيد  . حدثنا علي بن احلسن عن عبداهللا بن املبارك       . هللا بن قهزاذ   حدثين حممد بن عبدا    -) 1883(

حدثين شرحبيل بن شـريك عـن أيب عبـدالرمحن          : قال كل واحد منهما   . بن أيب أيوب وحيوة بن شريح     

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ميثله سواء: احلبلي؛ أنه مسع أبا أيوب األنصاري يقول
حدثين أبو هانئ اخلوالين عن أيب      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1884 (- 116

  عبدالرمحن احلبلي، عن أيب سعيد اخلدري؛

         باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا----    30

        ....عده اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجاتعده اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجاتعده اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجاتعده اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجات باب بيان ما أ باب بيان ما أ باب بيان ما أ باب بيان ما أ----    31
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حمـد نبيـا،   من رضي باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومب! يا أبا سعيد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
وأخرى يرفع ـا    (مث قال   . ففعل! يا رسول اهللا  . أعدها علي : فقال. فعجب هلا أبو سعيد   ) وجبت له اجلنة  

قال ! وما هي؟ يا رسول اهللا    : قال) ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض       . العبد مائة درجة يف اجلنة    

  ).اجلهاد يف سبيل اهللا. اجلهاد يف سبيل اهللا(
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن عبداهللا بن أيب قتادة،            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1885 (- 117

  عن أيب قتادة؛
أن اجلهاد يف سبيل اهللا واإلميان ( أنه مسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر هلم       

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عين خطاياي؟ فقال          ! يا رسول اهللا  : فقام رجل فقال  ) فضل األعمال باهللا أ 
مث ) إن قتلت يف سبيل اهللا، وأنت صابر حمتسب، مقبل غري مـدبر           . نعم(له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 اهللا أتكفر عين خطاياي؟     أرأيت إن قتلت يف سبيل    : قال) كيف قلت؟ (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإن جربيـل   . إال الدين . وأنت صابر حمتسب، مقبل غري مدبر     . نعم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).عليه السالم، قال يل ذلك
يعين (أخربنا حيىي   . حدثنا يزيد بن هارون   : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن         -) 1885(

جاء رجل إىل رسول اهللا : قال. د بن أيب سعيد املقربي، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيهعن سعي) ابن سعيد 
  .أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا؟ مبعىن حديث الليث: فقال. صلى اهللا عليه وسلم

ح . حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن حممد بن قيس         . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1885 (- 118
بن عجالن عن حممد بن قيس، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه          وحدثنا حممد   : قال

أرأيت إن  : فقال. أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب          : يزيد أحدمها على صاحبه   . وسلم
  .مبعىن حديث املقربي. ضربت بسيفي

عن عياش  ) يعين ابن فضالة  (صري حدثنا املفضل    حدثنا زكرياء بن حيىي بن صاحل امل      ) 1886 (- 119
  عن عبداهللا بن يزيد أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛) وهو ابن عباس القتباين(

  ).يغفر للشهيد كل ذنب، إال الدين( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

        ن قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدينن قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدينن قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدينن قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدين باب م باب م باب م باب م----    32
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. حدثنا سعيد بن أيب أيوب    .  يزيد املقرئ  حدثنا عبداهللا بن  . وحدثين زهري بن حرب   ) 1886 (- 120
  حدثين عياش بن عباس القتباين عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛

  ).القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء، إال الدين( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ح وحـدثنا   . كالمها عـن أيب معاويـة     . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1887 (- 121

ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري       . مجيعا عن األعمش  . أخربنا جرير وعيسى بن يونس    . إسحاق بن إبراهيم  
سألنا : قال.  بن مرة، عن مسروق    حدثنا األعمش عن عبداهللا   : قاال. حدثنا أسباط وأبو معاوية   ). واللفظ له (

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عنـد رـم              {: عن هذه اآلية  ) هو ابن مسعود  (عبداهللا  
هلا . أرواحهم يف جوف طري خضر    (فقال  . أما إنا سألنا عن ذلك    : قال] 169/آل عمران    /3[} يرزقون

. فاطلع إليهم رم اطالعة   . مث تأوي إىل تلك القناديل    .  شاءت تسرح من اجلنة حيث   . قناديل معلقة بالعرش  
ففعل ذلك م ثالث    . أي شيء نشتهي؟ وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا        : هل تشتهون شيئا؟ قالوا   : فقال
نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتـل       ! يا رب : فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا        . مرات

  ).فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا. مرة أخرىيف سبيلك 
حدثنا حيىي بن محزة عن حممد بن الوليد الزبيدي، عن          . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 1888 (- 122

  الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب سعيد اخلدري؛
رجل جياهـد يف سـبيل اهللا مبالـه    (ي الناس أفضل؟ فقال  أ:  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

  ).مؤمن يف شعب من الشعاب، يعبد اهللا ربه، ويدع الناس من شره(مث من؟ قال : قال) ونفسه
أخربنا معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1888 (- 123

  :قال. الليثي، عن أيب سعيد
مث من؟ قال   : قال) مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا      (قال  ! أي الناس أفضل؟ يا رسول اهللا     :  قال رجل 

  ).يعبد ربه ويدع الناس من شره. مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب(

        م يرزقونم يرزقونم يرزقونم يرزقونوأم أحياء عند روأم أحياء عند روأم أحياء عند روأم أحياء عند ر. . . .  باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة----    33

         باب فضل اجلهاد والرباط باب فضل اجلهاد والرباط باب فضل اجلهاد والرباط باب فضل اجلهاد والرباط----    34
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أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي، عـن        . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1888 (- 124
  ).مث رجل(ومل يقل ) ورجل يف شعب(فقال . ابن شهاب، ذا اإلسناد

حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن بعجة، عن          . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1889 (- 125
  أيب هريرة،

من خري معاش الناس هلم، رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل           ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
أو رجل يف غنيمـة يف      . يبتغي القتل واملوت مظانه   . ما مسع هيعة أو فزعة طار عليه      كل. يطري على متنه  . اهللا

ويعبد ربه حىت يأتيه    . يقيم الصالة ويؤيت الزكاة   . أو بطن واد من هذه األودية     . رأس شعفة من هذه الشعف    
  ).ليس من الناس إال يف خري. اليقني
يعين ابن عبـدالرمحن    (أيب حازم، ويعقوب    وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبدالعزيز بن        ) 1889 (- 126
يف شعبة من   (وقال  . عن بعجة بن عبداهللا بن بدر     : وقال. كالمها عن أيب حازم، ذا اإلسناد، مثله      ). القاري

  .خالف رواية حيىي) هذه الشعاب
حدثنا وكيع عن   : قالوا. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب          ) 1889 (- 127
مبعىن حديث أيب   .  بن زيد، عن بعجة بن عبداهللا اجلهين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                أسامة

  ).يف شعب من الشعاب(وقال . حازم عن بعجة
، عن األعرج، عـن أيب      حدثنا سفيان عن أيب الزناد    . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 1890 (- 128
  هريرة؛

) كالمها يدخل اجلنة  . يقتل أحدمها اآلخر  . يضحك اهللا إىل رجلني   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
مث يتوب اهللا علـى القاتـل       . يقاتل هذا يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد       (قال  ! كيف؟ يا رسول اهللا   : فقالوا
  ).تشهدفيقاتل يف سبيل اهللا عز وجل فيس. فيسلم

حدثنا وكيع عن سفيان،    : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب           -) 1890(
  .عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، مثله

        .... باب بيان الرجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة باب بيان الرجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة باب بيان الرجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة باب بيان الرجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة----    35
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هذا ما  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1890 (- 129
  :فذكر أحاديث منها.  عليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا
). كالمها يـدخل اجلنـة   . يقتل أحدمها اآلخر  . يضحك اهللا لرجلني  ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مث . مث يتوب اهللا على اآلخر فيهديـه إىل اإلسـالم         . يقتل هذا فيلج اجلنة   (قال  ! كيف؟ يا رسول اهللا   : قالوا

  ).جياهد يف سبيل اهللا فيستشهد
) يعنون ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 1891 (- 130

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
  ).ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبدا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن حممـد عـن          . ن اهلاليل حدثنا عبداهللا بن عو   ) 1891 (- 131
  :قال. سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

من هـم؟ يـا   : قيل) ال جيتمعان يف النار اجتماعا يضر أحدمها اآلخر( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).مؤمن قتل كافرا مث سدد(قال ! رسول اهللا
أخربنا جرير عن األعمـش، عـن أيب عمـرو          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1892 (- 132

  :قال. الشيباين، عن أيب مسعود األنصاري
لك ـا، يـوم     (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . هذه يف سبيل اهللا   : فقال.  جاء رجل بناقة خمطومة   

  ).كلها خمطومة. ةسبعمائة ناق. القيامة
حـدثنا  . ح وحدثين بشر بن خالد    . حدثنا أبو أسامة عن زائدة    .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1892(

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا شعبة). يعين ابن جعفر(حممد 

         باب من قتل كافرا مث سدد باب من قتل كافرا مث سدد باب من قتل كافرا مث سدد باب من قتل كافرا مث سدد----    36

         يف سبيل اهللا، وتضعيفها يف سبيل اهللا، وتضعيفها يف سبيل اهللا، وتضعيفها يف سبيل اهللا، وتضعيفها باب فضل الصدقة باب فضل الصدقة باب فضل الصدقة باب فضل الصدقة----    37
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: قالوا) واللفظ أليب كريب  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وابن أيب عمر            ) 1893 (- 133
  :قال. حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب عمرو الشيباين، عن أيب مسعود األنصاري

يـا  : فقال رجـل  ) ما عندي (فقال  . إين أبدع يب فامحلين   :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
من دل على خري فله مثل أجـر        (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أنا أدله على من حيمله    ! اهللارسول  

  ).فاعله
أخربنا حممد  . ح وحدثين بشر بن خالد    . أخربنا عيسى بن يونس   .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1893(

 كلهم عن األعمش، ـذا      أخربنا سفيان . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع    . بن جعفر عن شعبة   
  .اإلسناد
حدثنا ثابت عن   . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا عفان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1894 (- 134

حدثنا ثابن عن   . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز ). واللفظ له (ح وحدثين أبو بكر بن نافع       . أنس بن مالك  
  أنس بن مالك؛

ائت فالنا فإنه قد كان جتهز      (قال  . إين أريد الغزو وليس معي ما أجتهز      ! اهللايا رسول   :  أن فىت من أسلم قال    
. أعطين الذي جتهزت بـه    : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم ويقول         : فأتاه فقال ). فمرض

  . فيهال حتبسي منه شيئا فيبارك لك! فواهللا. وال  حتبسي عنه شيئا. أعطيه الذي جتهزت به! يا فالنة: قال
وقـال  . أخربنا ابن وهـب   : قال أبو الطاهر  (وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر       ) 1895 (- 135
أخربين عمرو ابن احلارث عن بكري بن األشج، عن بسر بن سعيد، عـن              ). حدثنا عبداهللا بن وهب   : سعيد

  زيد بن خالد اجلهين،
ومن خلفه يف أهله خبري     .  سبيل اهللا فقد غزا    من جهز غازيا يف   ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ).فقد غزا
حدثنا . حدثنا حسني املعلم  ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1895 (- 136

  :قال. حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد اجلهين
  ).ومن خلف غازيا يف أهله فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا(عليه وسلم  قال نيب اهللا صلى اهللا 

         باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري----    38



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1031 

حدثنا حيىي بن   . حدثنا إمساعيل بن علية عن علي بن املبارك       . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1896 (- 137
  حدثين أبو سعيد، موىل املهري عن أيب سعيد اخلدري؛. أيب كثري

لينبعث من كـل رجلـني      (فقال  .  بين حليان، من هذيل     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا إىل         
  ).واألجر بينهما. أحدمها

مسعـت أيب   : قـال ) يعين بن عبـدالوارث   (أخربنا عبدالصمد   .  وحدثنيه إسحاق بن منصور    -) 1896(
حدثين أبو سعيد اخلدري؛ أن رسـول اهللا        . حدثين أبو سعيد، موىل املهري    . حدثنا احلسني عن حيىي   : حيدث

  .مبعناه. ليه وسلم بعث بعثاصلى اهللا ع
عن شيبان، عن حيـىي،     ) يعين ابن موسى  (أخربنا عبيداهللا   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1896 (- م   2

  .ذا اإلسناد، مثله
أخربين عمرو بن احلارث عـن      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1896 (- 138

  وىل املهري، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري؛يزيد بن أيب حبيب، عن يزيد بن أيب سعيد، م
أيكم (مث قال للقاعد    ) ليخرج من كل رجلني رجل    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل بين حليان            

  ).خلف اخلارج يف أهله وماله خبري، كان له مثل نصف أجر اخلارج
حدثنا وكيع عن سفيان، عن علقمة بن مرثـد، عـن           .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      )1897 (- 139

  :سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال
وما من رجل   . حرمة نساء ااهدين على القاعدين، كحرمة أمهام      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما         من القاعدين خيلف رجال من ااهدين يف أهله، فيخونه فيهم، إال          
  ).فما ظنكم؟. شاء

حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد، عـن ابـن          . حدثنا حيىي بن آدم   .  وحدثين حممد بن رافع    -) 1897(
  .مبعىن حديث الثوري) يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم(قال : قال. بريدة، عن أبيه

ا سفيان عن قعنب، عن علقمة بن مرثـد، ـذا           حدثن. وحدثناه سعيد بن منصور   ) 1897 (- 140
  )فما ظنكم؟(فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ). فخذ من حسناته ما شئت: فقال(اإلسناد 

         باب حرمة نساء ااهدين، وإمث من خان فيهن باب حرمة نساء ااهدين، وإمث من خان فيهن باب حرمة نساء ااهدين، وإمث من خان فيهن باب حرمة نساء ااهدين، وإمث من خان فيهن----    39



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1032 

 حممـد بـن     حدثنا: قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1898 (- 141
  حدثنا شعبة عن أيب إسحاق؛. جعفر

النساء  /4[} ال يستوي القاعدون من املؤمنني وااهدون يف سبيل اهللا        {:  أنه مسع الرباء يقول يف هذه اآلية      
. فشكا إليه ابن مكتـوم ضـرارته      . فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها          ] 95/

  .}ن من املؤمنني غري أويل الضررال يستوي القاعدو{: فرتلت
ال يستوي القاعدون مـن     : وأخربين سعد بن إبراهيم عن رجل، عن زيد بن ثابت، يف هذه اآلية            : قال شعبة 
سعد بن إبراهيم عن أبيه، عن رجل، عن زيـد بـن   : وقال ابن بشار يف روايته. مبثل حديث الرباء . املؤمنني

  .ثابت
: قـال . حدثين أبو إسحاق عن الرباء. ثنا ابن بشر عن مسعر   حد. وحدثنا أبو كريب  ) 1898 (- 142

  .غري أويل الضرر: فرتلت. كلمه ابن أم مكتوم. ال يستوي القاعدون من املؤمنني: ملا نزلت
أخربنا سفيان عن   ). واللفظ لسعيد (حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وسويد بن سعيد         ) 1899 (- 143
  :ع جابرا يقولمس. عمرو

ويف . مث قاتل حىت قتل. فألقى مترات كن يف يده) يف اجلنة(إن قتلت؟ قال   ! أين أنا، يا رسول اهللا    :  قال رجل 
  .قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد: حديث سويد

حدثنا أبو أسامة عن زكرياء، عن أيب إسـحاق، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1900 (- 144
. ح وحدثنا أمحد بن جناب املصيـصي . جاء رجل من بين النبيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         : قال. رباءال

  :قال. عن زكرياء، عن أيب إسحاق، عن الرباء) يعين ابن يونس(حدثنا عيسى 
 مث. أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك عبـده ورسـوله  :  فقال- قبيل من األنصار - جاء رجل من بين النبيت     

  ).عمل هذا يسريا، وأجر كثريا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . تقدم فقاتل حىت قتل

         باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين----    40

         باب ثبوت اجلنة للشهيد باب ثبوت اجلنة للشهيد باب ثبوت اجلنة للشهيد باب ثبوت اجلنة للشهيد----    41
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حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر وهارون بن عبداهللا وحممد بن رافع وعبد بن                ) 1901 (- 145
ثابت، عـن   عن  ) وهو ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . حدثنا هاشم بن القاسم   : قالوا. وألفاظهم متقاربة . محيد

  :قال. أنس بن مالك
فجاء وما يف البيت أحد     .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيسة، عينا ينظر ما صنعت عري أيب سفيان              

. فحدثه احلـديث  : قال) ال أدري ما استثىن بعض نسائه     : قال(غريي وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فمن كان ظهره حاضرا فلريكـب      . إن لنا طلبة  (فقال  . تكلمفخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف       : قال
فـانطلق  ) إال من كان ظهره حاضـرا     . ال(فقال  . فجعل رجال يستأذنونه يف ظهرام يف علو املدينة       ) معنا

فقال رسول اهللا   . وجاء املشركون . حىت سبقوا املشركني إىل بدر    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه      
فقال رسول اهللا   . فدنا املشركون ) ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه         (لم  صلى اهللا عليه وس   

يا : يقول عمري بن احلمام األنصاري    : قال) قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض     (صلى اهللا عليه وسلم     
 عليه وسلم   فقال رسول اهللا صلى اهللا    . بخ بخ : قال) نعم(جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال      ! رسول اهللا 

فإنك من  (قال  . إىل رجاءة أن أكون من أهلها     ! يا رسول اهللا  ! واهللا. ال: قال) ما حيملك على قولك بخ بخ     (
لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه، إا حليـاة          : مث قال . فجعل يأكل منهن  . فأخرج مترات من قرنه   ) أهلها
  .تلمث قاتل حىت ق. قال فرمى مبا كان معه من التمر. طويلة

  
. حـدثنا : قال قتيبـة  ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وقتيبة بن سعيد         ) 1902 (- 146

: عن أيب عمران اجلوين، عن أيب بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه، قال) أخربنا جعفر بن سليمان: وقال حيىي
  :مسعت أيب وهو حبضرة العدو يقول

يا : فقال. فقام رجل رث اهليئة   ) إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف     (م   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      
: فرجع إىل أصحابه فقال: قال. نعم: آنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا؟ قال      ! أبا موسى 

  .فضرب به حىت قتل. مث مشى بسيفه إىل العدو. مث كسر جفن سيفه فألقاه. أقرأ عليكم السالم
  :أخربنا ثابت عن أنس بن مالك قال. حدثنا محاد. حدثنا عفان. دثنا حممد بن حامتح) 677 (- 147

فبعث إلـيهم   . أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة      :  جاء ناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا        
. لليل يتعلمـون  ويتدارسون با . يقرؤن القرآن . فيهم خايل حرام  . يقال هلم القراء  . سبعني رجال من األنصار   

ويشترون به الطعام ألهـل الـصفة،       . وحيتطبون فيبيعونه . وكانوا بالنهار جييئون باملاء فيضعونه يف املسجد      
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! اللهم: فقالوا. قبل أن يبلغوا املكان   . فعرضوا هلم فقتلوهم  . فبعثهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم      . وللفقراء
قال وأتى رجل حراما، خال أنس، من خلفه فطعنه         . ورضيت عنا . بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك       

إن (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ألصـحابه           ! فزت، ورب الكعبة  : فقال حرام . برمح حىت أنفذه  
  ).ورضيت عنا. بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك! اللهم: وإم قالوا. إخوانكم قد قتلوا

قـال  : قـال . حدثنا سليمان ن املغرية عن ثابت  . حدثنا ز .  حممد بن حامت   وحدثين) 1903 (- 148
  :أنس

أول مشهد  : قال. فشق عليه : قال.  عمي الذي مسيت به مل يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا             
ى اهللا  وإن أراين اهللا مشهدا، فيما بعد، مع رسول اهللا صل         . شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غيبت عنه        

فشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال. فهاب أن يقول غريها   : قال. عليه وسلم، لرياين اهللا ما أصنع     
أجده دون  . واها لريح اجلنة  : أين؟ فقال ! يا أبا عمرو  : فقال له أنس  . فاستقبل سعد بن معاذ   : قال. يوم أحد 

قال فقالت  . من بني ضربة وطعنة ورمية    . انونفوجد يف جسده بضع ومث    : قال. فقاتلهم حىت قتل  : قال. أحد
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا     {: ونزلت هذه اآلية  . فما عرفت أخي إال ببنانه    : أخته، عميت الربيع بنت النضر    

فكانوا يـرون   : قال] 23/األحزاب   /33[} عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال          

  .أا نزلت فيه ويف أصحابه
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1904 (- 149

  حدثنا أبو موسى األشعري؛: مسعت أبا وائل قال: قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة
والرجل يقاتـل   . الرجل يقاتل للمغنم  ! يا رسول اهللا  :  اهللا عليه وسلم فقال     أن رجال أعرابيا أتى النيب صلى     
من قاتل لتكـون    (فمن سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . ليذكر والرجل يقاتل لريى مكانه    
  ).كلمة اهللا أعلى فهو يف سبيل اهللا

قـال  ( إبراهيم وحممد بن العـالء       حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وإسحاق بن         ) 1904 (- 150
  :قال. عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى) حدثنا أبو معاوية: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق

         باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا----    42
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عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي ذلـك يف            :  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ). قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللامن(سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا األعمش عن شقيق، عـن أيب       . أخربنا عيسى بن يونس   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1904(
فـذكر  . الرجل يقاتل منا شـجاعة    ! يا رسول اهللا  : أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا       : قال. موسى

  .مثله
أخربنا جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن أيب موسى          . ا إسحاق بن إبراهيم   وحدثن) 1904 (- 151

  األشعري؛
الرجل يقاتل غضبا   :  أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القتال يف سبيل اهللا عز وجل؟ فقال                

تل لتكون كلمـة    من قا ( فقال   - وما رفع رأسه إليه إال أنه كان قائما          -فرفع رأسه إليه    : قال. ويقاتل محية 

  ).اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا
حـدثين  . حدثنا ابن جريج  . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1905 (- 152

  :قال. يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار
حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صـلى     ! أيها الشيخ :  الشام فقال له ناتل أهل   .  تفرق الناس عن أيب هريرة    

إن أول الناس يقضى يوم القيامـة       (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . نعم: قال. اهللا عليه وسلم  
. قاتلت فيك حىت استشهدت   : فما عملت فيها؟ قال   : قال. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها    . عليه، رجل استشهد  

. مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار         . فقد قيل . لكنك قاتلت ألن يقال جريء    و. كذبت: قال
تعلمت العلم : فما عملت فيها؟ قال: قال. فعرفه نعمه فعرفها. فأيت به . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن     

. ليقال هو قارئ  وقرأت القرآن   . كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل     : قال. وعلمته وقرأت فيك القرآن   
ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املـال         . مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار         . فقد قيل 

ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيهـا إال          : فما عملت فيها؟ قال   : قال. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها    . كله
مث . مث أمر به فسحب على وجهه     . د قيل فق. ولكنك فعلت ليقال هو جواد    . كذبت: قال. أنفقت فيها لك  

  ).ألقي يف النار

         باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار----    43
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حدثين يونس بن   . عن ابن جريج  ) يعين ابن حممد  (أخربنا احلجاج   .  وحدثناه علي بن خشرم    -) 1905(
واقتص احلديث مبثل   . فقال له ناتل الشامي   . تفرج الناس عن أيب هريرة    : قال. يوسف عن سليمان بن يسار    

  .حديث خالد بن احلارث
حدثنا حيوة بن شريح    . حدثنا عبداهللا بن يزيد، أبو عبدالرمحن     . حدثنا عبد بن محيد   ) 1906 (- 153

  عن أيب هانئ، عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو؛
 فيصيبون الغنيمة، إال تعجلوا ثلثي      ما من غازية تغزو يف سبيل اهللا      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم. ويبقى هلم الثلث. أجرهم من اآلخرة
حدثين أبو  . أخربنا نافع بن يزيد   . حدثنا ابن أيب مرمي   . حدثين حممد بن سهل التميمي    ) 1906 (- 154

  :حدثين أبو عبدالرمحن احلبلي عن عبداهللا بن عمرو قال. هانئ
ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثـي              ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         قال

  ).وما من غازية أو سرية ختفق وتصاب إال مت أجورهم. أجورهم
حدثنا مالك عن حيىي بن سعيد، عن حممد بـن          . ثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     حد) 1907 (- 155

  :قال. إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ابن اخلطاب
فمن كانت هجرتـه إىل اهللا      . وإمنا المرئ ما نوى   . إمنا األعمال بالنية  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر           ومن  . ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله    
  ).إليه

         باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم----    44

وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من ) ) ) ) إمنا األعمال بالنيةإمنا األعمال بالنيةإمنا األعمال بالنيةإمنا األعمال بالنية(((( باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم ----    45
        األعمالاألعمالاألعمالاألعمال
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  :قال. حدثنا ثابت عن أنس بن مالك. حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا شيبان بن فروخ) 1908 (- 156
  ).ا، أعطيها، ولو مل تصبهمن طلب الشهادة صادق( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقال . أخربنا: قال أبو الطاهر  ) (واللفظ حلرملة (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1909 (- 157
حدثين أبو شريح؛ أن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عـن               ). حدثنا عبداهللا بن وهب   : حرملة

أل الشهادة بصدق، بلغه اهللا منازل الـشهداء، وإن  من س(أبيه؛ عن جده؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

  ).بصدق(ومل يذكر أبو الطاهر يف حديثه ) مات على فراشه
أخربنا عبداهللا بن املبارك عن وهيب      . حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي      ) 1910 (- 158

  : بن املنكدر، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالاملكي، عن عمر بن حممد
  ).من مات ومل يغز، ومل حيدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فنرى أن ذلك كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبداهللا بن املبارك: قال ابن سهم
  :حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال. حدثنا عثمان بن أيب شيبة) 1911 (- 159

إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا وال  قطعتم واديـا، إال    (فقال  .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة        
  ).حبسهم املرض. كانوا معكم

. ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة وأبو سعيد األشج       . أخربنا أبو معاوية  .  حيىي بن حيىي    وحدثنا -) 1911(
ـذا  . كلهم عن األعمـش   . أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا وكيع : قاال

  ).إال شركوكم يف األجر(غري أن يف حديث وكيع . اإلسناد

         باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل----    46

         باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو----    47

         عن الغزو مرض أو عذر آخر عن الغزو مرض أو عذر آخر عن الغزو مرض أو عذر آخر عن الغزو مرض أو عذر آخر باب ثواب من حبسه باب ثواب من حبسه باب ثواب من حبسه باب ثواب من حبسه----    48
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قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبداهللا بن أيب طلحة، عن         : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 1912 (- 160
  أنس بن مالك؛

وكانت أم حرام حتـت     .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه              
فنام .  جلست تفلي رأسه   مث. فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فأطعمته         . عبادة بن الصامت  

قال ! ما يضحكك؟ يا رسول اهللا    : فقلت: قالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث استيقظ وهو يضحك         
أو مثل امللـوك    . ملوكا على األسرة  . يركبون ثبج هذا البحر   . ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا        (

مث وضـع   . فدعا هلا . ادع اهللا أن جيعلين منهم    ! اهللايا رسول   : قالت فقلت ) يشك أيهما قال  ). (على األسرة 
ناس من أميت عرضوا    (قال  ! ما يضحكك؟ يا رسول اهللا    : قالت فقلت . مث استيقظ وهو يضحك   . رأسه فنام 

أنت (قال  . ادع اهللا أن جيعلين منهم    ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت . كما قال يف األوىل   ) علي غزاة يف سبيل اهللا    
  ).من األولني

  .فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت.  أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاويةفركبت
حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن             . حدثنا خلف بن هشام   ) 1912 (- 161

  :قالت. حبان، عن أنس بن مالك، عن أم حرام، وهي خالة أنس
ما يضحكك؟ يا رسول    : فقلت. فاستيقظ وهو يضحك  . فقال عندنا . ا أتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم      

ادع اهللا : فقلـت ) كامللوك على األسرة  . أريت قوما من أميت يركبون ظهر البحر      (قال  ! بأيب أنت وأمي  ! اهللا
: فقلـت . فقال مثل مقالته  . فسألته. مث نام فاستيقظ وهو يضحك    : قالت) فإنك منهم (قال  . أن جيعلين منهم  

  ).أنت من األولني(قال .  أن جيعلين منهمادع اهللا
. فركبتها. فلما أن جاءت قربت هلا بغلة     . فغزا يف البحر فحملها معه    . فتزوجها عبادة بن الصامت، بعد    : قال

  .فاندقت عنقها. فصرعتها
أخربنا الليث عن حيىي بـن      : قاال. وحدثناه حممد بن رمح بن املهاجر وحيىي بن حيىي        ) 1912 (- 162

نام رسول اهللا صـلى  : ن ابن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان؛ أا قالت  سعيد، ع 
ناس (ما أضحكك؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت . مث استيقظ وهو يبتسم   . اهللا عليه وسلم يوما قريبا مين     

  .مث ذكر حنو حديث محاد بن زيد) من أميت عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر األخضر

         باب فضل الغزو يف البحر باب فضل الغزو يف البحر باب فضل الغزو يف البحر باب فضل الغزو يف البحر----    49



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1039 

حـدثنا  . حدثنا أبو الوليد الطيالسي   . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن رام الدارمي      ) 1913 (- 163
  :قال. عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان) يعين ابن سعد(ليث 

وإن مات، جرى   . اط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه       رب( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان

أخربنا ابن وهب عن عبدالرمحن بن شريح، عن عبدالكرمي بن احلارث،           .  حدثين أبو الطاهر   -) 1913 (
.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       عن أيب عبيدة بن عقبة، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان اخلري، عن            

  .مبعىن حديث الليث عن أيوب بن موسى
  قرأت على مالك عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1914 (- 164

. فأخره. قبينما رجل، ميشي بطريق، وجد غصن شوك على الطري        ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
املطعون، واملبطون، والغرق، وصاحب اهلدم، والـشهيد يف        : الشهداء مخسة (وقال  ). فغفر له . فشكر اهللا له  

  ).سبيل اهللا عز وجل
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. وحدثين زهري بن حرب) 1915 (- 165

من قتل يف سـبيل اهللا      ! يا رسول اهللا  : قالوا) فيكم؟ما تعدون الشهيد    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
من قتل يف سبيل اهللا فهـو       (قال  ! فمن هم؟ يا رسول اهللا    : قالوا) إن شهداء أميت إذا لقليل    (قال  . فهو شهيد 

ومن مات يف الـبطن فهـو       . ومن مات يف الطاعون فهو شهيد     . ومن مات يف سبيل اهللا فهو شهيد      . شهيد
  ).شهيد

  ).والغريق شهيد(هد على أبيك، يف هذا احلديث؛ أنه قال أش: قال ابن مقسم
غري أن يف   . حدثنا خالد عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله      .  وحدثين عبداحلميد بن بيان الواسطي     -) 1915(

ومن غـرق فهـو     (أشهد على أخيك أنه زاد يف هذا احلديث         : قال عبيداهللا بن مقسم   : قال سهيل : حديثه
  ).شهيد

         باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل----    50

         باب بيان الشهداء باب بيان الشهداء باب بيان الشهداء باب بيان الشهداء----    51
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ويف . حدثنا سهيل، ـذا اإلسـناد     . حدثنا وهيب . حدثنا ز . ثين حممد بن حامت   وحد) 1915 (- م   2
  ).والغرق شهيد(وزاد فيه . أخربين عبيداهللا بن مقسم عن أيب صاحل: قال: حديثه
حدثنا عاصم عن ). يعين ابن زياد(حدثنا عبدالواحد . حدثنا حامد بن عمر البكراوي) 1916 (- 166

  :قالت. حفصة بنت سريين
قـال رسـول اهللا     : قالت فقال . بالطاعون: مب مات حيىي بن أيب عمرة؟ قالت قلت       : ال يل أنس بن مالك     ق

  ).الطاعون شهادة لكل مسلم(صلى اهللا عليه وسلم 

  .حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، يف هذا اإلسناد، مبثله.  وحدثناه الوليد بن شجاع-) 1916(
أخربين عمرو بن احلارث عن أيب علي،     . أخربنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن معروف   ) 1917 (- 167

  :مثامة بن شفي؛ أنه مسع عقبة بن عامر يقول
أال أن . وأعدوا هلم ما استطعتم مـن قـوة  ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب، يقول           

  ).أال أن القوة الرمي. وة الرميأال أن الق. القوة الرمي
أخربين عمرو بن احلـارث عـن أيب        . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن معروف   ) 1918 (- 168

  :قال. علي، عن عقبة بن عامر
فال يعجز أحدكم أن    . ويكفيكم اهللا . ستفتح عليكم أرضون  ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).يلهو بأسهمه
حدثنا الوليد عن بكر بن مضر، عن عمرو بن احلارث، عن أيب علي . ثناه داود بن رشيد وحد-) 1918(

  .مبثله. مسعت عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. اهلمذاين
أخربنا الليث عن احلارث بـن يعقـوب، عـن          . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1919 (- 169

  :لخمي قال لعقبة بن عامرعبدالرمحن بن مشاسة؛ أن فقيما ال

لمه مث لمه مث لمه مث لمه مث  باب فضل الرمي واحلث عليه، ودم من ع باب فضل الرمي واحلث عليه، ودم من ع باب فضل الرمي واحلث عليه، ودم من ع باب فضل الرمي واحلث عليه، ودم من ع----    52
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لوال كالم مسعته من رسول اهللا صـلى اهللا         : قال عقبة .  ختتلف بني هذين الغرضني، وأنت كبري يشق عليك       
من علم الرمي مث تركـه،      (إنه قال   : وما ذاك؟ قال  : فقلت البن مشاسة  : قال احلارث . عليه وسلم، مل أعاينه   

  ).فليس منا، أو قد عصى
وهو (حدثنا محاد   : قالوا. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد         ) 1920 (- 170
  :قال. عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان. عن أيوب) ابن زيد

. ال يضرهم من خـذهلم    . ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).وهم كذلك(وليس يف حديث قتيبة ). حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك

. حدثنا وكيع وعبدة. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1921 (- 171
عـن  ) يعين الفزاري (حدثنا مروان   ). واللفظ له ( عمر   ح وحدثنا ابن أيب   . كالمها عن إمساعيل بن أيب خالد     

  :قال. إمساعيل، عن قيس، عن املغرية
لن يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس، حىت يأتيهم أمـر            ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).اهللا، وهم ظاهرون
مسعت املغرية بـن    : قال. ل عن قيس  حدثين إمساعي . حدثنا أبو أسامة  .  وحدثنيه حممد بن رافع    -) 1921(

  .سواء. مبثل حديث مروان. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: شعبة يقول
حدثنا شعبة عن . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1922 (- 172

  مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة،
لن يربح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من املسلمني، حـىت            (نه قال    عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أ      

  ).تقوم الساعة
: قـال . حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      ) 1923 (- 173

  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: قال ابن جريج

ال تزال ظائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم ال تزال ظائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم ال تزال ظائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم ال تزال ظائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم (((( عليه وسلم  عليه وسلم  عليه وسلم  عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا باب قوله صلى اهللا باب قوله صلى اهللا باب قوله صلى اهللا----    53
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ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق، ظاهرين إىل يـوم            (ه وسلم يقول     مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي     
  ).القيامة
حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر؛          . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 1037 (- 174

  :مسعت معاوية على املنرب يقول: قال. أن عمري بن هانئ حدثه
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم            ( يقول    مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).أو خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس
) وهو ابن برقـان   (حدثنا جعفر   . أخربنا كثري بن هشام   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1037 (- 175

مل . حديثا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلممسعت معاوية ابن أيب سفيان ذكر    : قال. حدثنا يزيد بن األصم   
  :قال. أمسعه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على منربه وحديثا غريه

وال  تزال عصابة من املـسلمني       . من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).لقيامةيقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم، إىل يوم ا

حدثنا عمرو بن . حدثنا عمي عبداهللا بن وهب . حدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 1924 (- 176
  :قال. حدثين عبدالرمحن بن مشاسة املهري. حدثين يزيد أيب حبيب. احلارث

ار ال تقوم الساعة إال على شر  : فقال عبداهللا .  كنت عند مسلمة بن خملد، وعنده عبداهللا بن عمرو بن العاص          
  .ال يدعون اهللا بشيء إال رده عليهم. هم شر من أهل اجلاهلية. اخللق

هـو  : فقال عقبة . امسع ما يقول عبداهللا   ! يا عقبة : فقال له مسلمة  . فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر       
ر اهللا،  ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أم       (وأما أنا فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           . أعلم

مث . أجـل : فقال عبـداهللا  ). قاهرين لعدوهم، ال يضرهم من خالفهم، حىت تأتيهم الساعة، وهم على ذلك           
مث . فال تترك نفسا يف قلبه مثقال حبة من اإلميان إال قبضته          . مسها مس احلرير  . يبعث اهللا رحيا كريح املسك    

  .يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة
أخربنا هشيم عن داود بن أيب هند، عن أيب عثمان، عن سعد بن  .  بن حيىي  حدثنا حيىي ) 1925 (- 177

  :قال. أيب وقاص
  ).ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. ري بن حربحدثين زه) 1926 (- 178
وإذا سافرمت  . إذا سافرمت يف اخلصب، فأعطوا اإلبل حظها من األرض        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فإا مأوى اهلوام بالليل. وإذا عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق. يف السنة، فأسرعوا عليها يف السري
عن سهيل، عـن أبيـه، عـن أيب     ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1926 (

  هريرة؛
وإذا . إذا سافرمت يف اخلصب، فأعطوا اإلبل حظهـا مـن األرض          ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).الدواب، ومأوى اهلوام بالليلفإا طرق . فاجتنبوا الطريق. وإذا عرستم. سافرمت بالسنة، فبادروا ا نقيها
حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب، وإمساعيل بن أيب أويس، وأبو مصعب الزهـري،            ) 1927 (- 179

). واللفظ له(ا حيىي بن حيىي التميمي      ح وحدثن . حدثنا مالك : قالوا. ومنصور بن أيب مزاحم، وقتيبة بن سعيد      
  حدثك مسي عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛: قلت ملالك: قال

فـإذا  . مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. السفر قطعة من العذاب( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      

  .نعم: قال) قضى أحدكم مته من وجهه، فليعجل إىل أهله؟
حدثنا يزيد بن هارون عن مهام، عن إسحاق بن عبداهللا         . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1928 (- 180

  بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك؛
  .وكان يأتيهم غدوة أو عشية.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يطرق أهله ليال

حدثنا إسحاق بـن  . حدثنا مهام. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث .  بن حرب   وحدثنيه زهري  -) 1928(
  .كان ال يدخل: غري أنه قال. مبثله. عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب مراعاة مصلحة الدوس يف السري، والنهي عن التعريس يف الطريق باب مراعاة مصلحة الدوس يف السري، والنهي عن التعريس يف الطريق باب مراعاة مصلحة الدوس يف السري، والنهي عن التعريس يف الطريق باب مراعاة مصلحة الدوس يف السري، والنهي عن التعريس يف الطريق----    54

         باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله، بعد قضاء شغله باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله، بعد قضاء شغله باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله، بعد قضاء شغله باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله، بعد قضاء شغله----    55

وق، وهو الدخول ليال، ملن ورد من وق، وهو الدخول ليال، ملن ورد من وق، وهو الدخول ليال، ملن ورد من وق، وهو الدخول ليال، ملن ورد من  باب كراهة الطر باب كراهة الطر باب كراهة الطر باب كراهة الطر----    56
        سفرسفرسفرسفر
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واللفظ (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . أخربنا سيار . حدثنا هشيم . حدثين إمساعيل بن سامل   ) 715 (- 181
  :قال. حدثنا هشيم عن سيار، عن الشعيب، عن جابر بن عبداهللا). له

أمهلوا حىت ندخل   (فقال  . فلما قدمنا املدينة ذهبنا لندخل    .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         
  ).كي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة) أي عشاء(ليال 

.  حدثنا شعبة عن سيار، عن عامر، عن جابر        .حدثين عبدالصمد . حدثنا حممد بن املثىن   ) 715 (- 182
  :قال

. حـىت تـستحد املغيبـة     . إذا قام أحدكم ليال فال يأتني أهله طروقا       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).ومتتشط الشعثة

  .حدثنا سيار، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا شعبة. حدثنا روح بن عبادة.  وحدثنيه حيىي بن حبيب-) 715(
حدثنا شعبة عن عاصم، عـن      ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 715 (- 183

  :قال. الشعيب، عن جابر بن عبداهللا
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أطال الرجل الغيبة، أن يأيت أهله طروقا

  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا روح.  وحدثنيه حيىي بن حبيب-) 715(
  :قال. حدثنا وكيع عن سفيان، عن حمارب، عن جابر. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 715 (- 184

  .يتخوم أو يلتمس عثرام.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليال
قال : محنقال عبدالر . حدثنا سفيان، ذا اإلسناد   . حدثنا عبدالرمحن .  وحدثنيه حممد بن املثىن    -) 715 (

  .يعين أن يتخوم أو يلتمس عثرام. ال أدري يف هذا احلديث أم ال: سفيان
. حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 715 (- 185

: ومل يذكر . بكراهة الطروق . حدثنا شعبة عن حمارب، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           : قاال مجيعا 
  .يتخوم أو يلتمس عثرام
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         كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان----    34
أخربنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام بـن          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1929 (- 1

  :قال. احلارث، عن عدي بن حامت
إذا أرسـلت   (فقال  . وأذكر اسم اهللا عليه   . فيمسكن علي . أرسل الكالب املعلمة  إين  ! يا رسول اهللا  :  قلت

ما مل يشركها كلـب لـيس    . وإن قتلن (وإن قتلن؟ قال    : قلت) كلبك املعلم، وذكرت اسم اهللا عليه، فكل      
وإن أصابه  . فكله. إذا رميت باملعراض فخرق   (فقال  . فإين أرمي باملعراض الصيد، فأصيب    : قلت له ). معها

  ).رضه، فال تأكلهبع
. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعيب، عن عدي بن حامت          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1929 (- 2
  :قال

إذا أرسـلت كالبـك     (فقال  . إنا قوم نصيد ذه الكالب    : قلت.  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فإن أكـل فـال     . إال أن يأكل الكلب   . لناملعلمة وذكرت اسم اهللا عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قت          

  ).وإن خالطها كالب من غريها، فال تأكل. فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه. تأكل
حدثنا شعبة عن عبداهللا بن أيب السفر، عن        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1929 (- 3

  :قال. الشعيب، عن عدي بن حامت
وإذا أصاب بعرضه فقتل، . إذا أصاب حبده فكل(لى اهللا عليه وسلم عن املعراض؟ فقال  سألت رسول اهللا ص  
إذا أرسـلت كلبـك   (وسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكلب؟ فقـال        ). فإنه وقيذ، فال تأكل   

فإن وجدت مع كلـيب     : قلت) فإنه إمنا أمسك على نفسه    . فإن أكل منه فال تأكل    . وذكرت اسم اهللا فكل   
  ).ومل تسم على غريه. فإمنا مسيت على كلبك. فال تأكل(با آخر، فال أدري أيهما أخذه؟ قال كل
: قال. وأخربين شعبة عن عبداهللا بن أيب السفر      : قال. حدثنا ابن علية  .  وحدثنا حيىي بن أيوب    -) 1929(

. املعـراض سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن          : مسعت عدي بن حامت يقول    : مسعت الشعيب يقول  
  .فذكر مثله

         باب الصيد بالكالب املعلمة باب الصيد بالكالب املعلمة باب الصيد بالكالب املعلمة باب الصيد بالكالب املعلمة----    1
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حدثنا عبـداهللا بـن أيب      . حدثنا شعبة . حدثنا غندر . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1929 (- م   2
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه      : مسعت عدي بن حامت قال    : قال. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعيب     . السفر

  .مبثل ذلك. وسلم عن املعراض
. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حامت       . حدثنا أيب . اهللا بن منري  وحدثنا حممد بن عبد   ) 1929 (- 4
  :قال

وما أصاب بعرضه   . ما أصاب حبده فكله   ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيد املعراض؟ فقال            
فـإن  . فإن ذكاته أخذه  . ما أمسك عليك ومل يأكل منه فكله      (وسألته عن صيد الكلب؟ فقال      ). فهو وقيذ 

إمنا ذكرت اسـم اهللا علـى       . ده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فال تأكل           وجدت عن 
  ).ومل تذكره على غريه. كلبك

  
حدثنا زكرياء بن أيب زائـدة، ـذا        . أخربنا عيسى بن يونس   .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1929(

  .اإلسناد
حدثنا شعبة عن سعيد بن     .  حممد بن جعفر   حدثنا. وحدثنا حممد بن الوليد بن عبداحلميد     ) 1929 (- 5

أنه سـأل   ) وكان لنا جارا ودخيال، وربيطا بالنهرين     (مسعت عدي بن حامت     : قال. حدثنا الشعيب . مسروق
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

. فإمنا مسيت على كلبـك    . فال تأكل (قال  . ال أدري أيهما أخذ   .  أرسل كليب فأجد مع كليب كلبا قد أخذ       
  ).م على غريهومل تس

حدثنا شعبة عن احلكم، عن الشعيب، عـن        . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثنا حممد بن الوليد    -) 1929 (
  .مبثل ذلك. عدي بن حامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعيب، عـن          . حدثين الوليد بن شجاع السكوين    ) 1929 (- 6
  :قال. عدي بن حامت

فإن أمسك عليك فأدركته حيا     . إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا     (ل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          قا
فإنك . وإن وجدت مع كلبك كلبا غريه وقد قتل فال تأكل         . وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله       . فاذحبه

. لم جتد فيه إال أثر سهمك     فإن غاب عنك يوما ف    . وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا     . ال تدري أيهما قتله   
  ).وإن وجدته غريقا يف املاء، فال تأكل. فكل إن شئت
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أخربنا عاصم عن الشعيب، عن عدي بن       . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1929 (- 7
  :قال. حامت

إن وجدته قد   ف. إذا رميت سهمك فاذكر اسم اهللا     ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصيد؟ قال           
  ).إال أن جتده قد وقع يف ماء، فإنك ال تدري، املاء قتله أو سهمك. قتل فكل

مسعت ربيعة بن يزيد    : قال. حدثنا ابن املبارك عن حيوة بن شريح      . حدثنا هناد بن السري   ) 1930 (- 8
  :مسعت أبا ثعلبة اخلشين يقول: أخربين أبو إدريس، عائذ اهللا قال: الدمشقي يقول

نأكـل يف   . إنا بأرض قوم من أهل الكتـاب      ! يا رسول اهللا  : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت       أتيت ر 
فأخربين ما الذي حيـل     . أو بكليب الذي ليس مبعلم    . وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكليب املعلم      . آنيتهم

ن وجـدمت غـري     فإ. أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون يف آنيتهم           (لنا من ذلك؟ قال     
وأما ما ذكرت أنك بأرض صـيد، فمـا         . وإن مل جتدوا، فاغسلوها مث كلوا فيها      . آنيتهم، فال تأكلوا فيها   

وما أصبت بكلبك   . وما أصبت بكلبك املعلم فاذكر اسم اهللا مث كل        . أصبت بقوسك فاذكر اسم اهللا مث كل      
  ).الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته، فكل

كالمهـا  . حدثنا املقرئ . ح وحدثين زهري بن حرب    . أخربنا ابن وهب  . هر وحدثين أبو الطا   -) 1930(

  .صيد القوس: غري أن حديث ابن وهب مل يذكر فيه. عن حيوة، ذا اإلسناد، حنو حديث ابن املبارك
 خالد، اخلياط عن معاوية بن  حدثنا أبو عبداهللا محاد ابن    .  حدثنا حممد بن مهران الرازي     -) 1931 (- 9

  صاحل، عن عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة،
  ).ما مل يننت. إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حـدثين معاويـة عـن      . حدثنا معن بن عيسى   . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1931 (- 10
  بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة،عبدالرمحن 

  ).فكله ما مل يننت(يف الذي يدرك صيده بعد ثالث .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل، عن العالء،          . وحدثين حممد بن حامت   ) 1931 (- 11

: مث قال ابـن حـامت     . حديثه يف الصيد  .  وسلم عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن النيب صلى اهللا عليه          

        ....إذا غاب عنه الصيد مث وجدهإذا غاب عنه الصيد مث وجدهإذا غاب عنه الصيد مث وجدهإذا غاب عنه الصيد مث وجده: : : :  باب باب باب باب----    2    
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حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرمحن بن جبري، وأيب الزاهرية عن جبري بن نفـري، عـن أيب ثعلبـة                     

  ).فدعه. كله بعد ثالث إال أن يننت. (وقال، يف الكلب. غري أنه مل يذكر نتونته. مبثل حديث العالء. اخلشين
. أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر             ) 1932 (- 12

ى النيب صلى اهللا    : قال. عن الزهري، عن أيب إدريس، عن أيب ثعلبة       ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخران 
ومل : قال الزهـري  : زاد إسحاق وابن أيب عمر يف حديثهما      . لسبععليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من ا        

  .نسمع ذا حىت قدمنا الشام
أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن أيب         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1932 (- 13

  :إدريس اخلوالين؛ أنه مسع أبا ثعلبة اخلشين يقول
  . ذي ناب من السباع ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل

  .وكان من فقهاء أهل الشام. حىت حدثين أبو إدريس. ومل أمسع ذلك من علمائنا باحلجاز: قال ابن شهاب
أن ) يعين ابن احلارث(أخربنا عمرو   . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1932 (- 14

  ؛ابن شهاب حدثه عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ثعلبة اخلشين
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن أكل كل ذي ناب من السباع

أخربين مالك بن أنس وابن أيب ذئب وعمـرو بـن           . أخربنا ابن وهب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1932(
ح . ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن معمـر            . احلارث ويونس بن يزيد وغريهم    

ح وحدثنا احللواين وعبد ابن محيد عن يعقـوب بـن           . أخربنا يوسف بن املاجشون   . ن حيىي وحدثنا حيىي ب  
كلهم . مثل حديث يونس وعمرو   . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد    . حدثنا أيب عن صاحل   . إبراهيم بن سعد  

  .ى عن كل ذي ناب من السبع: فإن حديثهما. إال صاحلا ويوسف. ذكر األكل
عن مالك عن إمساعيل بن     ) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . هري بن حرب  وحدثين ز ) 1933 (- 15

  أيب حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أيب هريرة،
  ).كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .مثلهأخربين مالك بن أنس، ذا اإلسناد، . أخربنا ابن وهب.  وحدثنيه أبو الطاهر-) 1933(

        .... ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري ناب من السباع وكل ذي خملب من الطريحترمي أكل كل ذيحترمي أكل كل ذيحترمي أكل كل ذيحترمي أكل كل ذي: : : :  باب باب باب باب----    3
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حدثنا شعبة عن احلكم، عن ميمون بـن        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1934 (- 16
  :قال. مهران، عن ابن عباس

  .وعن كل ذي خملب من الطري.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
  .ذا اإسناد، مثله. ثنا شعبةحد. حدثنا سهل بن محاد.  وحدثين حجاج بن الشاعر-) 1934(
حدثنا احلكم وأبـو    . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا سليمان بن داود   . وحدثنا أمحد بن حنبل   ) 1934 (- م   2

  بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛
  .وعن كل ذي خملب من الطري.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كل ذي ناب من السباع

حـدثنا  . ح وحدثنا أمحد بن حنبـل . أخربنا هشيم عن أيب بشر. دثنا حيىي بن حيىيوح) 1934 (- م  3
ح وحـدثين أبـو كامـل       . ى: أخربنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال        : قال أبو بشر  . هشيم

ى رسول اهللا صلى    : قال. حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس            . اجلحدري

  .مبثل حديث شعبة عن احلكم. ليه وسلماهللا ع
ح وحدثناه حيىي بـن     . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1935 (- 17
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي

وزودنا جرابا من متر مل جيد      . نتلقى عريا لقريش  . يدة بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر علينا أبا عب          
منصها كمـا ميـص     : كيف كنتم تصنعون ا؟ قال    : قال فقلت . فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة     . مل غريه 
. مث نبله باملاء فنأكلـه    . وكنا نضرب بعصينا اخلبط   . فتكفينا يومنا إىل الليل   . مث نشرب عليها من املاء    . الصيب

فأتيناه فإذا هـي دابـة   . فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم . ا على ساحل البحر   قال وانطلقن 
ويف . بل حنن رسل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . ال: مث قال . ميتة: قال أبو عبيدة  : قال. تدعى العنرب 

ولقد رأيتنا نغترف :  قال.وحنن ثالث مائة حىت مسنا. فأقمنا عليه شهرا: قال. وقد اضطررمت فكلوا. سبيل اهللا
فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثـة       ) أو كقدر الثور  (ونقتطع منه الفدر كالثور     . من وقب عينه، بالقالل، الدهن    

فمر مـن   . مث رحل أعظم بعري معنا    . فأقامها. وأخذ ضلعا من أضالعه   . فأقعدهم يف وقب عينه   . عشر رجال 
. فذكرنا ذلك لـه   . دينة أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فلما قدمنا امل  . وتزودنا من حلمه وشائق   . حتتها

        ....إباحة ميتات البحرإباحة ميتات البحرإباحة ميتات البحرإباحة ميتات البحر: : : :  باب باب باب باب----    4
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فأرسلنا إىل رسول اهللا صـلى  : قال) فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا؟  . هو رزق أخرجه اهللا لكم    (فقال  
  .فأكله. اهللا عليه وسلم منه

  :اهللا يقولمسع عمرو بن جابر بن عبد: قال. حدثنا سفيان. حدثنا عبداجلبار بن العالء) 1935 (- 18
نرصـد عـريا    . وأمرينا أبو عبيدة بن اجلـراح     .  بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن ثالمثائة راكب         

فـألقى  . فسمى جيش اخلبط  . حىت أكلنا اخلبط  . فأصابنا جوع شديد  . فأقمنا بالساحل نصف شهر   . لقريش
فأخـذ  : قال.  ودكها حىت ثابت أجسامنا    وادهنا من . فأكلنا منها نصف شهر   . لنا البحر دابة يقال هلا العنرب     

. فمر حتته . مث نظر إىل أطول رجل يف اجليش، وأطول مجل فحمله عليه          . أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه     
وكـان معنـا    : قال. وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك       : قال. وجلس يف حجاج عينه نفر    : قال

  .فلما فىن وجدنا فقده. مث أعطانا مترة مترة. نا قبضة قبضةفكان أبو عبيدة يعطي كل رجل م. جراب من متر
مسع عمرو جابرا يقول، يف جـيش       : قال. حدثنا سفيان . وحدثنا عبداجلبار بن العالء   ) 1935 (- 19
  :اخلبط

  .مث اه أبو عبيدة. مث ثالثا. مث ثالثا.  إن رجال حنر ثالث جزائر
عن هشام بن عروة، عـن  ) يعين ابن سليمان( عبدة  حدثنا. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1935 (- 20

  :قال. وهب بن كيسان، عن جابر بن عبداهللا
  .حنمل أزواد على رقابنا.  بعثنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن ثالمثائة

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس، عن أيب نعيم،           . وحدثين حممد بن حامت   ) 1935 (- 21
  :جابر بن عبداهللا أخربه قالوهب بن كيسان؛ أن 

فجمع . ففىن زادهم . وأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح     .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، ثالمثائة        
  .حىت كان يصيبنا، كل يوم، مترة. فكان يقوتنا. أبو عبيدة زادهم يف مزود

مسعت وهب بـن  : قال). ابن كثرييعين (حدثنا الوليد . حدثنا أبو أسامة  .  وحدثنا أبو كريب   -) 1935(
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، أنـا فـيهم، إىل             : مسعت جابر بن عبداهللا يقول    : كيسان يقول 
غـري أن يف حـديث      . كنحو حديث عمرو بن دينار وأيب الزبري      . وساقوا مجيعا بقية احلديث   . سيف البحر 

  .فأكل منها اجليش مثاين عشرة ليلة: وهب بن كيسان
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حـدثنا  . ح وحدثين حممد بن رافع. حدثنا عثمان بن عمر. وحدثين حجاج بن الشاعر) 1935 (- م   2
بعث رسول  : قال. كالمها عن داود بن قيس، عن عبيداهللا بن مقسم، عن جابر بن عبداهللا            . أبو املنذر القزاز  

  .ث بنحو حديثهموساق احلدي. واستعمل عليهم رجال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثا إىل أرض جهينة
قرأت على مالك بن أنس عن ابن شـهاب، عـن عبـداهللا    : قال. حدثنا حيىي بن حيىي  ) 1407 (- 22

  واحلسن، ابين حممد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أيب طالب؛
  .ن حلوم احلمر اإلنسيةوع.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن متعة النساء يوم خيرب

ح وحدثنا ابن   . حدثنا سفيان : قالوا.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب           -) 1407(
ح . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة    . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . منري

ويف . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد . أخربنا معمر . لرزاقأخربنا عبدا : قاال. وحدثنا إسحاق وعبد بن محيد    
  .وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية: حديث يونس

كالمها عن يعقوب بن إبـراهيم ابـن   . وحدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد  ) 1936 (- 23
  :حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخربه؛ أن أبا ثعلبة قال. سعد
  .رم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلوم احلمر األهلية ح
حدثين نافع وسامل عن ابـن      . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 561 (- 24
  عمر؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن أكل حلوم احلمر األهلية
: أخربين نافع قـال   . أخربنا ابن جريج  .  حممد بن بكر   حدثنا. وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 561 (- 25

حدثنا أيب ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابـن              . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . قال ابن عمر  
  :قال. عمر

  .وكان الناس احتاجوا إليها.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل احلمار األهلي يوم خيرب
سألت عبـداهللا  : قال. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين . ا أبو بكر بن أيب شيبة     وحدثن) 1937 (- 26

  :بن أيب أوىف عن حلوم احلمر األهلية؟ فقال

        ....حترمي أكل حلم احلمر اإلنسيةحترمي أكل حلم احلمر اإلنسيةحترمي أكل حلم احلمر اإلنسيةحترمي أكل حلم احلمر اإلنسية: : : :  باب باب باب باب----    5
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وقد أصبنا للقوم محرا خارجـة مـن        . وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أصابتنا جماعة يوم خيرب   
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور وال            إذ نادى منادي  . فإن قدورنا لتغلى  . فنحرناها. املدينة

وحرمها مـن   . حرمها البتة : حتدثنا بيننا فقلنا  : حرمها حترمي ماذا؟ قال   : تطعموا من حلوم احلمر شيئا فقلت     
  .أجل أا مل ختمس

مان حدثنا سلي ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني     ) 1937 (- 27
  :مسعت عبداهللا بن أيب أوىف يقول: قال. الشيباين

فلما غلت ا القدور نادى     . فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناها        .  أصابتنا جماعة ليايل خيرب   
: قال فقال ناس  . وال  تأكلوا من حلوم احلمر شيئا      . منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور         

  .ى عنها البتة: وقال آخرون. ا ى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألا مل ختمسإمن
: قـال ). وهو ابن ثابـت   (حدثنا شعبة بن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1938 (- 28

  :مسعت الرباء وعبداهللا بن أيب أوىف يقوالن
  .اكفؤا القدور. صلى اهللا عليه وسلمفنادى منادي رسول اهللا .  أصبنا محرا، فطبخناها

حـدثنا شـعبة عـن أيب       . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 1938 (- 29
  :قال الرباء: قال. إسحاق

  .فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.  أصبنا يوم خيرب محرا
حدثنا ابن بشر عن مـسعر،      : قال أبو كريب  . اق بن إبراهيم  وحدثنا أبو كريب وإسح   ) 1938 (- 30

  :مسعت الرباء يقول: قال. عن ثابت بن عبيد
  . ينا عن حلوم احلمر األهلية

. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعيب، عن الرباء بن عـازب          . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1938 (- 31
  :قال

  .مث مل يأمرنا بأكله. م احلمر األهلية، نيئة ونضيجة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نلقى حلو
  .عن عاصم، ذا اإلسناد، حنوه) يعين ابن غياث(حدثنا حفص .  وحدثنيه أبو سعيد األشج-) 1938(

حـدثنا أيب عـن   . حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. وحدثين أمحد بن يوسف األزدي  ) 1939 (- 32
  :عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال
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إمنا ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل أنه كان محولة الناس، فكـره أن تـذهب                    . دري ال أ 
  .حلوم احلمر األهلية. أو حرمه يف يوم خيرب. محولتهم
عن يزيد  ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   : قاال. وحدثنا حممد بن عباد وقتيبة بن سعيد      ) 1802 (- 33

  :قال. كوعبن أيب عبيد، عن سلمة بن األ
مث أن اهللا فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي          .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب         

ما هذه النريان؟ على أي شـيء       . (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فتحت عليهم، أوقدوا نريانا كثرية    
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  على حلم محر إنسية    :قالوا) على أي حلم؟  : (قال. على حلم : قالوا) توقدون؟

  ).أو ذاك: (قال. أوريقها ونغسلها! يا رسول اهللا: فقال رجل) أهريقوها واكسروها. (وسلم
ح وحدثنا أبو بكر    . أخربنا محاد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى      .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1802(

  . كلهم عن يزيد بن أيب عبيد، ذا اإلسناد.حدثنا أبو عاصم، النبيل. ابن النضر
  :قال. حدثنا سفيان عن أيوب، عن حممد، عن أنس. وحدثنا ابن أيب عمر) 1940 (- 34

فنادى منـادي   . فطبخنا منها .  ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، أصبنا محرا خارجا من القرية             
فأكفئت . فإا رجس من عمل الشيطان    . رسوله ينهيانكم عنها  أال أن اهللا و   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  .وإا لتفور مبا فيها. القدور مبا فيها
حدثنا هشام بن حـسان عـن       . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا حممد بن منهال، الضرير    ) 1940 (- 35

  :قال. حممد بن سريين، عن أنس بن مالك
أفنيـت  ! يا رسول اهللا  : مث جاء آخر فقال   . أكلت احلمر ! يا رسول اهللا  : فقال.  ملا كان يوم خيرب جاء جاء     

فإا . إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر  : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا طلحة فنادى         . احلمر
  .رجس أو جنس

  .فأكفئت القدور مبا فيها: قال
: قـال حيـىي   ) (واللفظ ليحىي (بو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد       حدثنا حيىي بن حيىي وأ    ) 1941 (- 36

  عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي، عن جابر بن عبداهللا؛) حدثنا محاد بن زيد: وقال اآلخران. أخربنا

        ....يف أكل حلوم اخليليف أكل حلوم اخليليف أكل حلوم اخليليف أكل حلوم اخليل: : : :  باب باب باب باب----    6
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  .وأذن يف حلوم اخليل.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى، يوم خيرب، عن حلوم احلمر األهلية
أخربين أبو الزبري؛ أنه    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1941 (- 37

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
  .وانا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلمار األهلي.  أكلنا، زمن خيرب، اخليل ومحر الوحش

رقي وأمحـد بـن عثمـان       ح وحدثين يعقوب الدو   . أخربنا ابن وهب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1941(
  .كالمها عن ابن جريج، ذا اإلسناد. حدثنا أبو عاصم: قاال. النوفلي
حدثنا أيب وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عـن     . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1942 (- 38

  :فاطمة، عن أمساء، قالت
  . حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأكلناه

كالمهـا  . حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا أبو كريب. أخربنا أبو معاوية.  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1942(

  .عن هشام، ذا اإلسناد
: قال حيىي بن حيىي   . حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إمساعيل           ) 1943 (- 39

  : بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقولأخربنا إمساعيل بن جعفر عن عبداهللا
  ).لست بآكله وال  حمرمه: ( سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الضب؟ فقال

أخربنا الليث عن نافع،    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1943 (- 40
  :قال. عن ابن عمر

  ).ال آكله وال  أحرمه: (ب؟ فقال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل الض
. عن ابن عمـر   . حدثنا عبيداهللا عن نافع   . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1943 (- 41
  :قال

ال أكلـه وال   : ( سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب، عن أكـل الـضب؟ فقـال        
  ).أحرمه

  .مبثله، يف هذا اإلسناد.  حدثنا حيىي عن عبيداهللا. وحدثنا عبيداهللا بن سعيد-) 1943(

        ....إباحة الضبإباحة الضبإباحة الضبإباحة الضب: : : :  باب باب باب باب----    7
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حـدثنا  . ح وحدثين زهري بـن حـرب      . حدثنا محاد : قاال. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة   ) 1943 (- م   2
ح وحدثين هارون بن    . حدثنا مالك بن مغول   . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . كالمها عن أيوب  . إمساعيل
. حدثنا شجاع بن الوليـد    . ح وحدثنا هارون بن عبداهللا    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . عبداهللا

كلـهم  . أخربين أسامة . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي     . مسعت موسى بن عقبة   : قال
غـري أن   . مبعىن حديث الليث عن نافع    . عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف الضب            

  :حديث أيوب
قـام رجـل يف     : ويف حديث أسامة قال   .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضب فلم يأكله ومل حيرمه           

  .املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب
مسـع  . مسع الشعيب. حدثنا شعبة عن توبة العنربي. حدثنا أيب. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1944 (- 42

فنـادت  . وأتوا بلحم ضب  . هللا عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد         ابن عمر؛ أن النيب صلى ا     
  .إنه حلم ضب: امرأة من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).ولكنه ليس من طعامي. كلوا، فإنه حالل: ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: قـال .  شعبة عن توبة العنربي    حدثنا. حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1944 (- م   42

وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتني أو       : أرأيت حديث احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        : قال يل الشعيب  
كان ناس من أصـحاب الـنيب       : قال. سنة ونصف، فلم أمسعه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري هذا            

  .مبثل حديث معاذ. صلى اهللا عليه وسلم فيهم سعد
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل بن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1945 (- 43

  :حنيف، عن عبداهللا بن عباس قال
فأهوى إليه  . فأيت بضب حمنوذ  .  دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت ميمونة             

أخربوا رسول اهللا صلى اهللا     : ض النسوة الاليت يف بيت ميمونة     فقال بع . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده      
! أهو حرام؟ يا رسـول اهللا     : فقلت. فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده       . عليه وسلم مبا يريد أن يأكل     

  ).فأجدين أعافه. ولكنه مل يكن بأرض قومي. ال(قال 
  .لم ينظرورسول اهللا صلى اهللا عليه وس. فاجتررته فأكلته: قال خالد
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. أخربنا ابـن وهـب    : قال حرملة . مجيعا عن ابن وهب   . وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1946 (- 44
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب أمامة ابن سهل بن حنيف األنصاري؛ أن عبداهللا بن عباس أخربه؛ أن                   

  خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف اهللا أخربه؛
اهللا عليه وسلم على ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهـي خالتـه    أنه دخل مع رسول اهللا صلى      

فقدمت الـضب  . قدمت به أختها حفيدة بنت احلارث من جند   . فوجد عندها ضبا حمنوذا   . وخالة ابن عباس  
فأهوى رسـول اهللا    . وكان قلما يقدم إليه طعام حىت حيدث به ويسمى له         . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

أخربن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : فقالت امرأة من النسوة احلضور    .  عليه وسلم يده إىل الضب     صلى اهللا 
فقال خالـد   . فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده       ! يا رسول اهللا  . هو الضب : قلن. وسلم مبا قدمنت له   

  ).دين أعافهفأج. ولكنه مل يكن بأرض قومي. ال(قال ! أحرام الضب؟ يا رسول اهللا: بن الوليد
  .فلم ينهين. ورسول اهللا ينظر. فاجتررته فأكلته: قال خالد
حـدثنا  : وقال أبو بكر  . أخربين: قال عبد (وحدثين أبو بكر بن النضر وعبد بن محيد         ) 1946 (- 45

حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة ابن سهل، عن   ). يعقوب بن إبراهيم بن سعد    
  أنه أخربه؛ أن خالد بن الوليد أخربه؛ابن عباس؛ 

فقدم إىل رسـول اهللا     . وهي خالته .  أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ميمونة بنت احلارث            
صلى اهللا عليه وسلم حلم ضب، جاءت به أم حفيد بنت احلارث من جند، وكانت حتت رجل مـن بـين                     

. مث ذكر مبثل حديث يـونس     . يأكل شيئا حىت يعلم ما هو     وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال         . جعفر
  .وكان يف حجرها. وحدثه ابن األصم عن ميمونة: وزاد يف آخر احلديث

أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب أمامة ابن سهل بن          . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1945(
مبثـل  . وحنن يف بيت ميمونة بضبني مـشويني      أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال. حنيف، عن ابن عباس   

  .عن ميمونة: يزيد بن األصم: ومل يذكر. حديثهم
حـدثين  . حدثين خالد بن يزيد   . حدثنا أيب عن جدي   . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1945(

 صـلى   أيت رسول اهللا  : قال. سعيد بن أيب هالل عن ابن املنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخربه عن ابن عباس               
  .فذكر مبعىن حديث الزهري. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. اهللا عليه وسلم، وهو يف بيت ميمونة

حدثنا شعبة عن   . أخربنا غندر : قال ابن نافع  . وحدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 1947 (- 46
  :مسعت ابن عباس يقول: قال. أيب بشر، عن سعيد بن جبري
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فأكل من السمن واألقـط،     . د إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا           أهدت خاليت أم حفي   
ولو كان حراما ما أكل على مائدة       . وأكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وترك الضب تقذرا  

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. ن الشيباين، عن يزيد بن األصـم      حدثنا علي بن مسهر ع    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1948 (- 47
  :قال

. فأخربتـه . فلقيت ابن عباس من الغـد     . فآكل وتارك . فقرب إلينا ثالثة عشر ضبا    .  دعانا عروس باملدينة  
  :حىت قال بعضهم. فأكثر القوم حوله

بـئس مـا    : فقال ابن عباس  ). ال آكله، وال  أى عنه، وال  أحرمه        : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بينما هـو          . ما بعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حمال وحمرما          . قلتم

فلمـا  . إذ قرب إليهم خوان عليه حلم     . عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى          
  .فكف يده. ضبإنه حلم : أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة

  .فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد واملرأة) كلوا: (وقال هلم). هذا حلم مل آكله قط: ( وقال
  .ال آكل من شيء إال شيء يأكل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالت ميمونة

. يجأخربنا عبدالرزاق عن ابـن جـر      : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1949 (- 48
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

لعله من القـرون الـيت      . ال أدري : (وقال. فأىب أن يأكل منه   .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضب       
  ).مسخت
: قـال . حدثنا معقل عن أيب الزبري    . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1950 (- 49

  :قال عمر بن اخلطاب: وقال. وقذره. ال تطعموه: ؟ فقالسألت جابرا عن الضب
ولو . فإمنا طعام عامة الرعاء منه. إن اهللا عز وجل ينفع فيه غري واحد.  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيرمه

  .كان عندي طعمته
. يدحدثنا ابن أيب عدي عن داود، عن أيب نضرة، عن أيب سـع   . وحدثين حممد بن املثىن   ) 1951 (- 50
  :قال رجل: قال

) ذكر يل أن أمة من بين إسرائيل مسخت       : (فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال     . إنا بأرض مضبة  !  يا رسول اهللا  
  .فلم يأمر ومل ينه



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1058 

وإنه لطعام عامة هـذه     . إن اهللا عز وجل لينفع فيه غري واحد       : فلما كان بعد ذلك، قال عمر     : قال أبو سعيد  
  .إمنا عافه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هولو كان عندي لطعمت. الرعاء
حدثنا أبو نضرة عـن أيب      . حدثنا أبو عقيل الدورقي   . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1951 (- 51

  سعيد؛
قال فلـم   . وإنه عامة طعام أهلي   . إين يف غائط مضبة   :  أن أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

يـا  : (مث ناداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثالثة فقـال           . ثالثا. فعاوده فلم جيبه  . عاوده: فقلنا. جيبه
فال أدري لعل   . فمسخهم دواب يدبون يف األرض    . إن اهللا لعن أو غضب على سبط من بين إسرائيل         ! أعرايب

  ).فلست آكلها وال  أى عنها. هذا منها
. عن عبداهللا بـن أيب أوىف    . حدثنا أبو عوانة عن أيب يعفور     . و كامل اجلحدري  حدثنا أب ) 1952 (- 52
  :قال

  .نأكل اجلراد.  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات
مجيعا عن ابن عيينة، عـن  .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر -) 1952(

  .أيب يعفور، ذا اإلسناد
  .ست أو سبع: وقال ابن أيب عمر. ست: وقال إسحاق. سبع غزوات: ال أبو بكر يف روايتهق
. ح وحدثنا ابن بشار عن حممد بن جعفر      . حدثنا ابن أيب عدي   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1952 (- م   2

  .وقال سبع غزوات. كالمها عن شعبة، عن أيب يعفور، ذا اإلسناد
حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس        . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1953 (- 53

  :قال. بن مالك

        ....إباحة اجلرادإباحة اجلرادإباحة اجلرادإباحة اجلراد: : : :  باب باب باب باب----    8

        ....إباحة األرنبإباحة األرنبإباحة األرنبإباحة األرنب: : : :  باب باب باب باب----    9
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. فأتيت ا أبا طلحـة    . فسعيت حىت أدركتها  : قال. فسعوا عليه فلغبوا  .  مررنا فاستنفجنا أرنبا مبر الظهران    
فأتيت ا رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . مفبعث بوركها وفخذيها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل         . فذحبها

  .وسلم، فقبله
حـدثنا خالـد   . ح وحدثين حيىي بن حبيب. حدثنا حيىي بن سعيد .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1953(

  .بوركها أو فخذيها: ويف حديث حيىي. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد). يعين ابن احلارث(
  :قال. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 1954 (- 54

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ال ختذف : فقال له .  رأى عبداهللا بن املغفل رجال من أصحابه خيذف       
ولكنه يكسر السن   . الصيد، وال  ينكأ به العدو      ينهى عن اخلذف، فإنه ال يصطاد به         - أو قال    -كان يكره   
أخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكـره، أو            : فقال له . مث رآه بعد ذلك اخلذف    . ويفقأ العني 

  .كذا وكذا. ال أكلمك كلمة! ينهى عن اخلذف، مث أراك ختذف
نا كهمس، ذا اإلسـناد،     أخرب. حدثنا عثمان بن عمر   .  حدثين أبو داود، سليمان بن معبد      -) 1954(

  .حنوه
حـدثنا  : قـاال . حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1954 (- 55

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن         : قال. شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبداهللا بن مغفل          
ولكنه يكسر الـسن ويفقـأ      . أ العدو وال  يقتل الصيد     إنه ال ينك  : وقال: قال ابن جعفر يف حديثه    . اخلذف

  .تفقأ العني: ومل يذكر. إا ال تنكأ العدو: وقال ابن مهدي. العني
حدثنا إمساعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبري؛          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1954 (- 56

  :قال فنهاه وقال. أن قريبا لعبداهللا بن مغفل خذف
ولكنـها  . إا ال تصيد صيدا وال  تنكأ عدوا       : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اخلذف وقال         إن رسول   

ال ! أحدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه مث ختذف           : قال فعاد فقال  ) تكسر السن وتفقأ العني   
  .أكلمك أبدا

  .د، حنوهحدثنا الثقفي عن أيوب، ذا اإلسنا.  وحدثناه ابن أيب عمر-) 1954(

        ....د والعدو، وكراهة اخلذفد والعدو، وكراهة اخلذفد والعدو، وكراهة اخلذفد والعدو، وكراهة اخلذفإباحة ما يستعان به على االصطياإباحة ما يستعان به على االصطياإباحة ما يستعان به على االصطياإباحة ما يستعان به على االصطيا: : : :  باب باب باب باب----    10
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حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء، عن أيب قالبـة،           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1955 (- 57
  :قال. عن أيب األشعث، عن شداد بن أوس

فإذا قتلتم  . حسان على كل شيء   إن اهللا كتب اإل   (قال  .  ثنتان حفظتهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فلريح ذبيحته. وليحد أحدكم شفرته. وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح. فأحسنوا القتلة

أخربنـا عبـدالوهاب    . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا هشيم .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1955(
. ا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ح وحدثن . حدثنا شعبة . حدثنا غندر . ح وحدثنا أبو بكر بن نافع     . الثقفي

كل هـؤالء   . أخربنا جرير عن منصور   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان     

  .بإسناد حديث ابن علية ومعىن حديثه. عن خالد احلذاء
مسعت هشام ابن زيد    : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1956 (- 58

فإذا قوم قد نصبوا دجاجة     . دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار احلكم بن أيوب         : بن أنس بن مالك قال    
  :قال فقال أنس. يرموا

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تصرب البهائم
ح وحدثين حيىي بـن  . ن بن مهديحدثنا حيىي بن سعيد وعبدالرمح  .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1956(

  .حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا خالد بن احلارث. حبيب
حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبري، عن         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1957 (- م   58

  ابن عباس؛
  ).تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاال : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن ابن مهدي عن شـعبة، ـذا            .  وحدثناه حممد بن بشار    -) 1957(
  .اإلسناد، مثله

عن . حدثنا أبو عوانة  : قاال). واللفظ أليب كامل  (وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل       ) 1958 (- 59
  :قال. أيب بشر، عن سعيد بن جبري

        ....األمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرةاألمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرةاألمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرةاألمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرة: : : :  باب باب باب باب----    11

        ....النهي عن صرب البهائمالنهي عن صرب البهائمالنهي عن صرب البهائمالنهي عن صرب البهائم: : : :  باب باب باب باب----    12
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من فعل هذا؟   : فقال ابن عمر  . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها     . عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموا      مر ابن   
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من فعل هذا

  :قال. أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري. حدثنا هشيم.  وحدثين زهري بن حرب-) 1958(
. وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم       . ا وهم يرمونه   مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طري        

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه      . من فعل هذا؟ لعن اهللا من فعل هذا       : فقال ابن عمر  . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا    
  .وسلم لعن من اختذ، شيئا فيه الروح غرضا

. ح وحدثنا عبد ابن محيد    . جحدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جري      . حدثين حممد بن حامت   ) 1959 (- 60
قـال  : قال. حدثنا حجاج بن حممد . ح وحدثين هارون بن عبداهللا    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   

  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: ابن جريج
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صربا
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        ....احياحياحياحي كتاب األض كتاب األض كتاب األض كتاب األض----    35
. ح وحدثناه حيىي ابن حيـىي  . حدثنا األسود بن قيس   . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1960 (- 1

  :قال. حدثين جندب بن سفيان. أخربنا أبو خيثمة عن األسود بن قيس
 هـو   فإذا. فلم يعد أن صلى وفرغ من صالته، سلم       .  شهدت األضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 أو -من كان ذبح أضحيته قبـل أن يـصلي    (فقال  . يرى حلم أضاحي قد ذحبت، قبل أن يفرغ من صالته         

  ).ومن كان مل يذبح، فليذبح باسم اهللا.  فليذبح مكاا أخرى-نصلي 
حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم عن األسود ابن قـيس،  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 1960 (- 2

  :قال. نعن جندب بن سفيا
. فلما قضى صالته بالناس، نظر إىل غنم قد ذحبـت         .  شهدت األضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).ومن مل يكن ذبح، فليذبح على اسم اهللا. من ذبح قبل الصالة، فليذبح شاة مكاا(فقال 
ابن أيب عمر عن    ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و     . حدثنا أبو عوانة  .  وحدثناه قتيبة بن سعيد    -) 1960(

  .كحديث أيب األحوص. على اسم اهللا: وقاال. كالمها عن األسود بن قيس، ذا اإلسناد. ابن عيينة
  :حدثنا شعبة عن األسود، مسع جندبا البجلي قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 1960 (- 3

من كان ذبح قبل أن يصلي،      (مث خطب، فقال    .  شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم أضحى         
  ).ومن مل يكن ذبح، فليذبح باسم اهللا. فليعد مكاا

حدثنا شعبة، ذا اإلسـناد،     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1960(
  .مثله
  : قال.أخربنا خالد بن عبداهللا عن مطرف، عن عامر، عن الرباء. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1961 (- 4

يا رسول  : فقال) تلك شاة حلم  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  ضحى خايل، أبو بردة قبل الصالة     
من ضحى قبل الصالة، فإمنـا      (مث قال   ). وال  تصلح لغريك   . ضح ا (فقال  . إن عندي جذعة من املعز    ! اهللا

  .)ومن ذبح بعد الصالة، فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمني. ذبح لنفسه

        ....وقتهاوقتهاوقتهاوقتها: : : :  باب باب باب باب----    1
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  أخربنا هشيم عن داود، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1961 (- 5
إن هذا يـوم،  ! يا رسول اهللا: فقال.  أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم     

ول اهللا صلى اهللا عليـه      فقال رس . وإين عجلت نسيكيت ألطعم أهلي وجرياين وأهل داري       . اللحم فيه مكروه  
هـي خـري   (فقـال  . هي خري من شايت حلم  . إن عندي عناق لنب   ! يا رسول اهللا  : فقال) أعد نسكا (وسلم  

  ).وال  جتزى جذعة عن أحد بعدك. نسيكتيك
  :قال. حدثنا ابن أيب عدي عن داود، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب.  حدثنا حممد بن املثىن-) 1961(

يـا  : (قال فقال خايل  ) ال يذحبن أحد حىت يصلي    : ( صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقال        خطبنا رسول اهللا  
  .مث ذكر مبعىن حديث هشيم. إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه! رسول اهللا

. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1961 (- 6
  :قال.  عن عامر، عن الرباءحدثنا زكرياء عن فراس،

) من صلى صالتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فال يذبح حىت يصلي          ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إن عندي شـاة    : فقال) ذاك شيء عجلته ألهلك   (فقال  . قد نسكت عن ابن يل    ! يا رسول اهللا  : فقال خايل 

  ).ضح ا، فإا خري نسيكة(قال . خري من شاتني
. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1961 (- 7

  :قال. حدثنا شعبة عن زبيد اإليامي، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب
فمـن فعـل   . إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا، نصلي مث نرجع فننحر  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وكان أبو بردة بن    ) ليس من النسك يف شيء    . ومن ذبح، فإمنا هو حلم قدمه ألهله      . أصاب سنتنا ذلك، فقد   
  .عندي جذعة خري من مسنة: فقال. نيار قد ذبح

  ).اذحبها ولن جتزى عن أحد بعدك: ( فقال
، مسع الشعيب عن الرباء بن عازب     . حدثنا شعبة عن زبيد   . حدثنا أيب .  حدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 1961(

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
ح وحدثنا عثمان   . حدثنا أبو األحوص  : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى      ) 1961 (- م   2

. كالمها عن منصور، عن الشعيب، عن الرباء بن عـازب . مجيعا عن جرير. بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم  
  .مث ذكر حنو حديثهم. لم يوم النحر بعد الصالةخطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1064 

حـدثنا  . حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل     . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 1961 (- 8
  :حدثين الرباء بن عازب قال. حدثنا عاصم األحول عن الشعيب). يعين ابن زياد(عبدالواحد 

عنـدي  : قال رجل ) ال يضحني أحد حىت يصلي    (فقال  . حنر خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم          
  ).وال  جتزى جذعة عن أحد بعدك. فضح ا(قال . عناق لنب وهي خري من شايت حلم

حدثنا شعبة عن سـلمة، عـن أيب   ). يعين ابن جعفر(حدثنا حممد . حدثنا حممد بن بشار  ) 1961 (- 9
  :قال. جحيفة، عن الرباء بن عازب

لـيس عنـدي إال     ! يا رسول اهللا  : فقال) أبدهلا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . الصالة ذبح أبو بردة قبل     
. اجعلها مكاـا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وهي خري من مسنة) وأظنه قال : قال شعبة (جذعة  

  ).ولن جتزى عن أحد بعدك
أخربنا أبو عامر   . حاق ابن إبراهيم  ح وحدثنا إس  . حدثين وهب بن جرير   .  وحدثناه ابن املثىن   -) 1961(

  .هي خري من مسنة: ومل يذكر الشك يف قوله. حدثنا شعبة ذا اإلسناد. العقدي
واللفـظ  (مجيعا عن ابن علية     . وحدثين حيىي بن أيوب وعمرو الناقد وزهري بن حرب        ) 1962 (- 10

  :قال. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن حممد، عن أنس: قال) لعمرو
يـا  : فقام رجل فقـال   ) من كان ذبح قبل الصالة، فليعد     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم النحر          

. كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقه       . وذكر هنة من جريانه   . هذا يوم يشتهى فيه اللحم    ! رسول اهللا 
ال أدري أبلغت رخصته    : الفق. أفأذحبها؟ قال فرخص له   . وعندي جذعة هي أحب إيل من شايت حلم       : قال

. فقام الناس إىل غنيمـة    . وانكفأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كبشني فذحبهما         : من سواه أم ال؟ قال    
  .أو قال فتجزعوها. فتوزعوها
حدثنا أيوب وهشام عن حممد، عن      . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 1962 (- 11

  أنس بن مالك؛
فأمر من كان ذبح قبل الصالة أن يعيد ذحبا مث ذكـر            .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى مث خطب         أن رسول 

  .مبثل حديث ابن علية
حدثنا أيوب عن حممد    ). يعين ابن وردان  (حدثنا حامت   . وحدثين زياد بن حيىي احلساين    ) 1962 (- 12

  :قال. بن سريين، عن أنس بن مالك
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من كان : (قال. فنهاهم أن يذحبوا. قال فوجد ريح حلم. سلم يوم أضحى خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و    

  .مث ذكر مبثل حديثهما) ضحى، فليعد
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن يونس) 1963 (- 13

  ).سر عليكم، فتذحبوا جذعة من الضأنإال أن يع. ال تذحبوا إال مسنة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين أبو الزبري؛ أنه    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1964 (- 14

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
وظنوا أن النيب صلى اهللا عليـه  . فتقدم رجال فنحروا.  صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر باملدينة 

وال  ينحروا حىت ينحر     . فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من كان حنر قبله، أن يعيد بنحر آخر             . لم قد حنر  وس
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا الليث عن يزيد    . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1965 (- 15
  بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر؛

فذكره لرسـول  . فبقي عتود. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا   
  ).ضح به أنت: (فقال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .على صحابته: قال قتيبة
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن حيىي بن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1965 (- 16

  :قال.  عن بعجة اجلهين، عن عقبة بن عامر اجلهينأيب كثري،
إنه أصابين بىن   ! يا رسول اهللا  : فقلت.  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابين بين جذع           

  ).ضح به: (فقال. جذع
 وهو(أخربنا معاوية   ). يعين ابن حسان  (حدثنا حيىي   .  وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     -) 1965(

  أخربين بعجة بن عبداهللا؛ أن عقبة بن عامر اجلهين أخربه؛. حدثين حيىي بن أيب كثري). ابن سالم
  .مبثل معناه.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم ضحايا بني أصحابه

        ....سن األضحيةسن األضحيةسن األضحيةسن األضحية: : : :  باب باب باب باب----    2
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  :حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال. دحدثنا قتيبة بن سعي) 1966 (- 17
ووضع رجلـه علـى     . ذحبهما بيده ومسى وكرب   .  ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني        

  .صفاحهما
  :قال. أخربنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. حدثنا حيىي بن حيىي) 1966 (- 18

ورأيته واضـعا   . ورأيته يذحبهما بيده  : قال.  أملحني أقرنني   ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكبشني       
  .ومسى وكرب: قال. قدمه على صفاحهما

: قـال . أخربين قتادة . حدثنا شعبة ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنا حيىي بن حبيب    -) 1966(
  .مبثله. ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنسا يقول

  .نعم: من أنس؟ قالآنت مسعته : قال قلت
حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن الـنيب             . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1966 (- م   2

  ).باسم اهللا، واهللا أكرب(ويقول : غري أنه قال. مبثله. صلى اهللا عليه وسلم
أبو صخر  أخربين  : قال حيوة : قال. حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1967 (- 19

  عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛
فـأيت  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ يف سواد، ويربك يف سواد، وينظر يف سواد 

مث أخـذها، وأخـذ الكـبش       . ففعلـت ) اشحذيها حبجر : (مث قال ). هلمي املدية ! يا عائشة (فقال هلا   . به

  .مث ضحى به) ومن أمة حممد. تقبل من حممد وآل حممد! اللهم. باسم اهللا(مث قال . مث ذحبه. فأضجعه
حدثين أيب عن عباية بن     . حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 1968 (- 20

  :قلت.  عن رافع بن خديجرفاعة بن رافع بن خديج،
ما أـر   . أعجل أو أرىن  (قال صلى اهللا عليه وسلم      . وليست معنا مدى  . إنا القو العدو غدا   !  يا رسول اهللا  

) وأما الظفر فمـدى احلبـشة    . أما السن فعظم  . وسأحدثك. ليس السن والظفر  . الدم، وذكر اسم اهللا فكل    

        ....استحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبرياستحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبرياستحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبرياستحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبري: : : :  باب باب باب باب----    3

        ....جواز الذبح بكل ما أر الدم، إال السن والظفر وسائر العظامجواز الذبح بكل ما أر الدم، إال السن والظفر وسائر العظامجواز الذبح بكل ما أر الدم، إال السن والظفر وسائر العظامجواز الذبح بكل ما أر الدم، إال السن والظفر وسائر العظام: : : :  باب باب باب باب----    4
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فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      .  رجل بسهم فحبسه   فرماه. فند منها بعري  . وأصبنا ب إبل وغنم   : قال
  ).فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا. أوابد كأوابد الوحش. إن هلذه اإلبل(

حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، . أخربنا وكيع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) 1968 (- 21
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : قال.  بن خديج  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع         

مث عدل عشرا   . فأمر ا فكفئت  . فأغلوا ا القدور  . فعجل القوم . فأصبنا غنما وإبال  . بذي احلليفة من امة   
  .وذكر باقي احلديث كنحو حديث حيىي بن سعيد. من الغنم جبزور

مساعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن        حدثنا سفيان عن إ   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1968 (- 22
مث حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافـع ابـن                  . عباية، عن جده رافع   

  :قلنا: قال. خديج، عن جده
فنـد  : وقـال . فنذكى بالليط؟ وذكر احلديث بقصته. وليس معنا مدى. إنا القوا العدو غدا !  يا رسول اهللا  

  .فرميناه بالنبل حىت وهضناه.  منهاعلينا بعري
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، ـذا            .  وحدثنيه القاسم بن زكرياء    -) 1968(

  .وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب: وقال فيه. اإلسناد، احلديث إىل آخره بتمامه
حدثنا شعبة عن سـعيد     .  جعفر حدثنا حممد بن  . وحدثنا حممد بن الوليد بن عبداحلميد     ) 1968 (- 23

  :بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال
فعجل القوم فأغلوا ـا     : ومل يذكر . وساق احلديث . وليس معنا مدى  . إنا القوا العدو غدا   !  يا رسول اهللا  

  .وذكر سائر القصة. القدور فأمر ا فكفئت
شهدت : قال. حدثنا الزهري عن أيب عبيد    . حدثنا سفيان . حدثين عبداجلبار بن العالء   ) 1969 (- 24

  :وقال. فبدأ بالصالة قبل اخلطبة. العيد مع علي بن أيب طالب
  .نا أن نأكل من حلوم نسكنا بعد ثالث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا

وبيان وبيان وبيان وبيان . . . . ن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالمن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالمن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالمن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالمبيان ما كان من النهي عبيان ما كان من النهي عبيان ما كان من النهي عبيان ما كان من النهي ع: : : :  باب باب باب باب----    5
        ....نسخه وإباحة إىل مىت شاءنسخه وإباحة إىل مىت شاءنسخه وإباحة إىل مىت شاءنسخه وإباحة إىل مىت شاء
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وحدثين أبـو   . حدثين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1969 (- 25
  عبيد، موىل ابن زهر؛

مث . قال فصلى لنا قبل اخلطبـة   . مث صليت مع علي بن أيب طالب      : قال.  أنه شهد العيد مع عمر بن اخلطاب      
.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اكم أن تأكلوا حلوم نسككم فوق ثالث ليال              إن رسول : خطب الناس فقال  

  .فال تأكلوا
ح وحدثنا  . حدثنا ابن أخي ابن شهاب    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1969(

أخربنـا  . ح وحدثنا عبـد بـن محيـد       . حدثنا أيب عن صاحل   . وحدثنا يعقوب بن إبراهيم   . حسن احللواين 
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا معمر. بدالرزاقع

أخربنا اليث عن نافع،    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1970 (- 26
  عن ابن عمر،

  ).ال يأكل أحد من حلم أضحيته فوق ثالثة أيام( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
. ح وحدثين حممد بـن رافـع     . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      .  حممد بن حامت    وحدثين -) 1970(

كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا          ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   
  .مبثل حديث الليث. عليه وسلم

أخربنـا  : وقال عبـد  . حدثنا: قال ابن أيب عمر   (وحدثنا ابن أيب عمر وعبد بن محيد        ) 1970 (- 27
  أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر؛). عبدالرزاق

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث
  .بعد ثالث: وقال ابن أيب عمر. فكان ابن عمر ال يأكل حلوم األضاحي فوق ثالث: قال سامل
حدثنا مالك عن عبداهللا ابن أيب بكر،       . أخربنا روح . بن إبراهيم احلنظلي  حدثنا إسحاق   ) 1971 (- 28

قـال  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلوم الضحايا بعد ثـالث             : قال. عن عبداهللا بن واقد   
  :مسعت عائشة تقول. صدق: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: عبداهللا ابن أيب بكر

فقال رسول اهللا صـلى  . ألضحى، زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       دف أهل أبيات من البادية حضرة ا      
إن النـاس   ! يـا رسـول اهللا    : فلما كان بعد ذلك قالوا    ) مث تصدقوا مبا بقي   . ادخروا ثالثا (اهللا عليه وسلم    

) ومـا ذاك؟  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . يتخذون األسقية من ضحاياهم وجيملون منها الودك      
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فكلوا وادخروا . إمنا يتكم من أجل الدافة اليت دفت: (فقال. يت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث   : قالوا
  ).وتصدقوا
  قرأت على مالك عن أيب الزبري، عن جابر،: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1972 (- 29

كلـوا وتـزودوا    (: مث قال بعد  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث             
  ).وادخروا
حـدثنا  . ح وحدثنا حيىي بن أيوب    . حدثنا علي بن مسهر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1972 (- 30

حدثنا حيىي  ). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن حامت      . كالمها عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر       . ابن علية 
  :بداهللا يقولمسعت جابر بن ع: حدثنا عطاء قال. بن سعيد عن ابن جريج

كلـوا  (فقـال   . فأرخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنا ال نأكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن        
  ).وتزودوا

  .نعم: حىت جئنا املدينة؟ قال: قال جابر: قلت لعطاء
أخربنا زكرياء بن عدي عن عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن           . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1972 (- 31
  :قال. أنيسة، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بن عبداهللاأيب 

فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكـل            .  كنا ال منسك حلوم األضاحي فوق ثالث      
  ).يعين فوق ثالث(منها 
. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1972 (- 32
  :قال

  . كنا نتزودها إىل املدينة، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبداألعلى عن اجلريري، عن أيب نضرة، عـن أيب          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1973 (- 33

حدثنا سعيد عن قتادة، عن أيب نضرة، عن أيب         . حدثنا عبداألعلى . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . سعيد اخلدري 
  :قال.  اخلدريسعيد

: وقال ابن املثىن) (ال تأكلوا حلوم األضاحي فوق ثالث    ! يا أهل املدينة  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).ثالثة أيام

كلوا وأطعموا واحبسوا أو    : (فقال. فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن هلم عياال وحشما وخدما            
  .األعلىشك عبد: قال ابن املثىن). ادخروا
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أخربنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد، عن سـلمة ابـن             . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1974 (- 34
  األكوع؛

فلما كان  ). من ضحى منكم فال يصبحن يف بيته، بعد ثالثة، شيئا         ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
. إن ذاك عام كان الناس فيه جبهد      . ال: (فقالنفعل كما فعلنا عام أول؟      ! يا رسول اهللا  : يف العام املقبل قالوا   

  ).فأردت أن يفشو فيهم
حدثنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية،   . حدثنا معن بن عيسى   . حدثين زهري بن حرب   ) 1975 (- 35

  :قال. عن جبري بن نفري، عن ثوبان
لم أزل أطعمه منها حـىت  ف) أصلح حلم هذه! يا ثوبان( ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحيته مث قال           

  .قدم املدينة
ح وحدثنا إسحاق بن    . حدثنا زيد بن حباب   : قاال.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو رافع        -) 1975(

  .كالمها عن معاوية بن صاحل، ذا اإلسناد. أخربنا عبدالرمحن بن مهدي. إبراهيم احلنظلي
حدثين الزبيـدي   . حدثنا حيىي بن محزة   . هرأخربنا أبو مس  . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1975 (- 36

  :قال. عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلم يزل يأكل   . قال فأصلحته ) أصلح هذا اللحم  ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع            

  .منه حىت بلغ املدينة
حدثنا حيىي بن محزة، ـذا   . أخربنا حممد بن املبارك   . يه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     وحدثن -) 1975(

  .يف حجة الوداع: ومل يقل. اإلسناد
: قال أبو بكر  (حدثنا حممد بن فضيل     : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 1977 (- 37

ح وحدثنا حممد بن    . ن حمارب، عن ابن بريدة، عن أبيه      ع) عن ضرار بن مرة   : وقال ابن املثىن  . عن أيب سنان  
حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن حمارب بن دثار، عن عبداهللا بن             . حدثنا حممد بن فضيل   . عبداهللا بن منري  
  :قال. بريدة، عن أبيه

حي فوق  ويتكم عن حلوم األضا   . يتكم عن زيارة القبور، فزوروها    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وال  تـشربوا    . ويتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسـقية كلـها           . ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم    

  ).مسكرا
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حدثنا الضحاك بن خملد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن           .  وحدثين حجاج بن الشاعر    -) 1977 (
  ابن بريدة، عن أبيه؛

  .فذكر مبعىن حديث أيب سنان) يتكمكنت ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قال (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب                ) 1976 (- 38
عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عـن الـنيب           ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخرون . أخربنا: حيىي

حـدثنا  : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد         .  وسلم صلى اهللا عليه  
  :أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، قال). عبدالرزاق

  ).ال فرع وال  عترية( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .هلم فيذحبونهوالفرع أول النتاج كان ينتج : زاد ابن رافع يف روايته
حدثنا سفيان بن عبدالرمحن ابن محيد بن عبدالرمحن ابـن          . حدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 1977 (- 39
  مسع سعيد بن املسيب حيدث عن أم سلمة؛. عوف

إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فال ميس من شعره وبشره            (وسلم قال    أن النيب صلى اهللا عليه      
  ).شيئا

  .لكين أرفعه: قال. فإن بعضهم ال يرفعه: قيل لسفيان
حدثين عبدالرمحن بن محيد بن عبدالرمحن      . أخربنا سفيان . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1977 (- 40

  .بن عوف عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة ترفعه
  ).إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فال يأخذن شعرا وال  يقلمن ظفرا: ( قال
حدثنا شعبة عن   . حدثين حيىي بن كثري العنربي، أبو غسان      . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1977 (- 41

  مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة؛

        ....الفرع والعتريةالفرع والعتريةالفرع والعتريةالفرع والعترية: : : :  باب باب باب باب----    6

ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو : : : :  باب باب باب باب----    7
        ....أظفاره شيئاأظفاره شيئاأظفاره شيئاأظفاره شيئا
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إذا رأيتم هالل ذي احلجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمـسك عـن            (سلم قال    أن النيب صلى اهللا عليه و     
  ).شعره وأظفاره

حدثنا شعبة عن مالك ابن . حدثنا حممد بن جعفر  .  وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم اهلامشي       -) 1977(
  .أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، ذا اإلسناد، حنوه

حدثنا حممد بن عمرو الليثي عن عمر ابن       . حدثنا أيب . ذ العنربي وحدثين عبيداهللا بن معا   ) 1977 (- 42
مسعت أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا       : مسعت سعيد بن املسيب يقول    : مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال      

  :عليه وسلم تقول
ذن مـن   من كان له ذبح يذحبه، فإذا أهل هالل ذي احلجة، فال يأخ           ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).شعره وال  من أظفاره شيئا، حىت يضحي
حدثنا عمرو بـن  . حدثين حممد بن عمرو   . حدثنا أبو أسامة  .  حدثين احلسن بن علي احللواين     -) 1977(

  :قال. مسلم بن عمار الليثي
إن سعيد بن املسيب يكره هذا، أو       : فقال بعض أهل احلمام   . فاطلى فيه ناس  .  كنا يف احلمام قبيل األضحى    

. هذا حديث قد نـسي وتـرك      ! يا ابن أخي  : فقال. فلقيت سعيد بن املسيب فذكرت ذلك له      . ى عنه ينه
مبعىن حديث  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثتين أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت         

  .معاذ عن حممد بن عمرو
حدثنا عبداهللا بن   :  أخي ابن وهب قاال    وحدثين حرملة بن حيىي وأمحد بن عبدالرمحن بن       ) 1977 (- م   2

أخربين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل، عن عمر بن مسلم اجلندعي؛ أن ابـن                 . أخربين حيوة . وهب
مبعىن . وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم     . املسيب أخربه؛ أن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته           

  .حديثهم
حدثنا مروان  : قال زهري . كالمها عن مروان  . حدثنا زهري بن حرب وسريج بن يونس      ) 1978 (- 43

  :قال. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. حدثنا منصور بن حيان. بن معاوية الفزاري

        ....غري اهللا تعاىل، ولعن فاعلهغري اهللا تعاىل، ولعن فاعلهغري اهللا تعاىل، ولعن فاعلهغري اهللا تعاىل، ولعن فاعلهحترمي الذبح لحترمي الذبح لحترمي الذبح لحترمي الذبح ل: : : :  باب باب باب باب----    8
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يه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب      ما كان النيب صلى اهللا عل     : فأتاه رجل فقال  .  كنت عند علي بن أيب طالب     
قال . غري أنه قد حدثين بكلمات أربع     . ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر إيل شيئا يكتمه الناس           : وقال
ولعن اهللا مـن آوى  . ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا . لعن اهللا من لعن والده    (قال  ! ما هن؟ يا أمري املؤمنني    : فقال
  ).ر األرضولعن اهللا من غري منا. حمدثا
حدثنا أبو خالد األمحر، سليمان بن حيان عن منصور ابن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1978 (- 44

  :قال. حيان، عن أيب الطفيل
ما أسر إيل شـيئا  : فقال. أخربنا بشيء أسره إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     .  قلنا لعلي بن أيب طالب    

ولعن اهللا مـن لعـن      . ولعن اهللا من آوى حمدثا    . ن اهللا من ذبح لغري اهللا     لع(ولكين مسعته يقول    . كتمه الناس 
  ).ولعن اهللا من غري املنار. والديه
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1978 (- 45

  :مسعت القاسم بن أيب بزة حيدث عن أيب الطفيل، قال: حدثنا شعبة قال
ما خصنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : أخصكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء؟ فقال        :  سئل علي 

. فأخرج صحيفة مكتوب فيهـا    : قال. إال ما كان يف قراب سيفي هذا      . وسلم بشيء مل يعم به الناس كافة      
ولعـن اهللا مـن آوى   . الدهولعن اهللا من لعن و. ولعن اهللا من سرق منار األرض. لعن اهللا من ذبح لغري اهللا    (

  ).حمدثا

        .... كتاب األشربة كتاب األشربة كتاب األشربة كتاب األشربة----    36
حدثين ابن شهاب   . أخربنا حجاج بن حممد عن ابن جريج      . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1979 (- 1

  :ن أبيه، حسني بن علي، عن علي بن أيب طالب قالعن علي بن حسني بن علي، ع
وأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليـه       .  أصبت شارفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مغنم، يوم بدر            

وأنا أريد أن أمحل عليهما إذخـرا ألبيعـه،         . فأخنتها يوما عند باب رجل من األنصار      . وسلم شارفا أخرى  
. ومحزة بن عبداملطلب يشرب يف ذلك البيـت       .  فأستعني به على وليمة فاطمة     ومعي صائغ من بين قينقاع،    

حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغريها حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغريها حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغريها حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغريها : : : :  باب باب باب باب----    1
        ....مما يسكرمما يسكرمما يسكرمما يسكر



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1074 

فجـب أسـنمتهما وبقـر      . فثار إليهما محزة بالـسيف    . أال يا محز للشرف النواء    : فقالت. معه قينة تغنيه  
قال . قد جب أسنمتهما فذهب ا    : ومن السنام؟ قال  : قلت البن شهاب  . مث أخذ من أكبادمها   . خواصرمها
. فأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة          . فنظرت إىل منظر أفظعين   : قال علي : بابن شها 

هل : فقال. فرفع محزة بصره  . فدخل على محزة فتغيظ عليه    . وانطلقت معه . فخرج ومعه زيد  . فأخربته اخلرب 
  .أنتم إال عبيد آبائي؟ فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقهقر حىت خرج عنهم

  
  .أخربين ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله. أخربين عبدالرزاق.  وحدثنا عبد بن محيد-) 1979(
حدثنا . أخربنا سعيد بن كثري بن عفري، أبو عثمان املصري        . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 1979 (- 2

ني بـن   أخربين علي بن حسني بن علي؛ أن حس       . حدثين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      . عبداهللا بن وهب  
  :علي أخربه؛ أن عليا قال

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاين شارفا من          .  كانت يل شارف من نصييب من املغنم، يوم بدر        
فلما أردت أن أبتين بفاطمة، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واعدت رجال صواغا من               . اخلمس يومئذ 

فبينـا أنـا   . فأستعني به يف وليمة عرسي. أن أبيعه من الصواغني  فنأيت بإذخر أردت    . بين قينقاع يرحتل معي   
. وشارفاي مناخان إىل جنب حجرة رجل مـن األنـصار  . أمجع لشاريف متاعا من األقتاب والغرائر واحلبال     

. فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، وبقرت خواصرمها، وأخذ من أكبادمها         . ومجعت حني مجعت ما مجعت    
وهو يف  . فعله محزة بن عبداملطلب   : من فعل هذا؟ قالوا   : قلت. رأيت ذلك املنظر منهما   فلم أملك عيين حني     

فقام محزة . أال يا محز للشرف النواء: فقالت يف غنائها. غنته قينة وأصحابه. هذا البيت يف شرب من األنصار  
أدخـل علـى    فانطلقت حىت   : قال علي . فأخذ من أكبادمها  . فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرمها   . بالسيف

قال فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهي          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة         
ما رأيت كـاليوم    ! واهللا! يا رسول اهللا  : قلت) مالك؟: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . الذي لقيت 

قـال فـدعا    . هو ذا يف بيت معه شرب     وها  . عدا محزة على ناقيت فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرمها       . قط
حىت جاء الباب   . واتبعته أنا وزيد بن حارثة    . مث انطلق ميشي  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بردائه فارتداه       

فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلوم محزة فيمـا  . فإذا هم شرب  . فأذنوا له . فاستأذن. الذي فيه محزة  
مث . مث صعد النظر إىل ركبتيـه     .  فنظر محزة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .فإذا محزة حممرة عيناه   . فعل

وهل أنتم إال عبيـد أليب؟ فعـرف        : فقال محزة . مث صعد النظر فنظر إىل وجهه     . صعد النظر فنظر إىل سرته    
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 وخرج .فنكص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عقبيه القهقرى. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مثل     
  .وخرجنا معه

  
حدثين عبداهللا بن عثمان عن عبداهللا بن املبـارك، عـن          .  وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن قهزاذ      -) 1979(

  .يونس، عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله
أخربنا ثابت عن   ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي      ) 1980 (- 3

  :الق. أنس بن مالك
فإذا مناد  . البسر والتمر : وما شرام إال الفضيح   .  كنت ساقي القوم، يوم حرمت اخلمر، يف بيت أيب طلحة         

قال فجـرت يف سـكك      . أال إن اخلمر قد حرمت    : فخرجت فإذا مناد ينادي   . اخرج فانظر : فقال. ينادي
وهي يف  . قتل فالن . قتل فالن ): مأو قال بعضه  (فقالوا  . فهرقتها. اخرج فاهرقها : فقال يل أبو طلحة   . املدينة

ليس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا         {: فأنزل اهللا عز وجل   ) قال فال أدري هو من حديث أنس      . (بطوم
  ].93/ املائدة/ 5[} الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات

سألوا أنس بن : قال. عزيز بن صهيبأخربنا عبدال. حدثنا ابن علية. وحدثنا حيىي بن أيوب) 1980 (- 4
  :مالك عن الفضيخ؟ فقال

إين لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجاال        .  ما كانت لنا مخر غري فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ         
: قـال . ال: هل بلغكم اخلرب؟ قلنا : إذ جاء رجل فقال   . من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتنا         

فما راجعوها وال  سألوا عنها، بعـد خـرب          : قال. أرق هذه القالل  ! يا أنس : فقال. د حرمت فإن اخلمر ق  
  .الرجل
حدثنا أنس بـن    . وأخربنا سليمان التيمي  : قال. حدثنا ابن علية  . وحدثنا حيىي بن أيوب   ) 1980 (- 5

  :مالك قال
إا قـد   : فجاء رجل فقال  . وأنا أصغرهم سنا  .  إين لقائم على احلي، على عموميت، أسقيهم من فضيخ هلم         

  .فكفأا! يا أنس. اكفئها: فقالوا. حرمت اخلمر
  .كانت مخرهم يومئذ: قال فقال أبو بكر بن أنس. بسر ورطب: ما هو؟ قال: قال قلت ألنس

  .وحدثين رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا: قال سليمان
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كنت قائما على احلي    : قال أنس : قال. أبيهحدثنا املعتمر عن    . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 1980 (- 6
فلم . وأنس شاهد . كان مخرهم يومئذ  : فقال أبو بكر بن أنس    : غري أنه قال  . مبثل حديث ابن علية   . أسقيهم

  .ينكر أنس ذاك
كـان  : حدثين بعض من كان معي؛ أنه مسع أنسا يقول        : قال. حدثنا املعتمر عن أبيه   : وقال ابن عبداألعلى  

  .مخرهم يومئذ
وأخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عن        : قال. حدثنا ابن علية  . وحدثنا حيىي بن أيوب   ) 1980 (- 7

  :قال. أنس بن مالك
حـدث  : فدخل علينا داخل فقال   .  كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، يف رهط من األنصار            

لقـد  : وقال أنس بن مالـك    : قال قتادة . مروإا خلليط البسر والت   . فكفأناها يومئذ . نزل حترمي اخلمر  . خرب
  .وكانت عامة مخورهم، يومئذ، خليط البسر والتمر. حرمت اخلمر

حدثين . أخربنا معاذ بن هشام   : قالوا.  وحدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وابن بشار         -) 1980(
يل بن بيضاء من مزادة، فيهـا       إين ألسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسه      : قال. عن أنس بن مالك   . أيب عن قتادة  

  .بنحو حديث سعيد. خليط بسر ومتر
أخربين عمرو بن   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1981 (- 8

  :احلارث؛ أن قتادة بن دعامة حدثه؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
وإن ذلك كان عامة مخورهم، يوم . الزهو مث يشرب إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن خيلط التمر و  

  .حرمت اخلمر
أخربين مالك بن أنس عن إسحاق بن عبداهللا بن         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1980 (- 9

  :أيب طلحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قال
إن : هم آت فقـال   فأتا.  كنت أسقي أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة وأيب بن كعب، شرابا من فضيخ ومتر              

فقمت إىل مهراس لنـا فـضربتها   . قم إىل هذه اجلرة فاكسرها    ! يا أنس : فقال أبو طلحة  . اخلمر قد حرمت  
  .حىت تكسرت. بأسفله
. حدثنا عبداحلميد ابـن جعفـر     ). يعين احلنفي (حدثنا أبو بكر    . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1982 (- 10

  :حدثين أيب؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
  .أنزل اهللا اآلية اليت حرم اهللا فيها اخلمر، وما باملدينة شراب يشرب إال من متر لقد 
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حـدثنا  . ح وحدثنا زهري بن حرب    . أخربنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1983 (- 11
  عبدالرمحن عن سفيان، عن السدى، عن حيىي بن عباد، عن أنس؛

  ).ال: (صلى اهللا عليه وسلم سئل عن اخلمر تتخذ خال؟ فقال أن النيب 
. حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1984 (- 12

  حدثنا شعبة عن مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل احلضرمي؛
: فقـال . ابن سويد اجلعفي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها                أن طارق   

  ).ولكنه داء. إنه ليس بدواء(فقال . إمنا أصنعها للدواء
. أخربنا احلجاج بـن أيب عثمـان      . براهيمحدثنا إمساعيل بن إ   . حدثين زهري بن حرب   ) 1985 (- 13

  :حدثين حيىي بن أيب كثري؛ أن أبا كثري حدثه عن أيب هريرة، قال
  ).النخلة والعنبة: اخلمر من هاتني الشجرتني( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قـال . ريحدثنا أبو كث  . حدثنا األوزاعي . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1985 (- 14
  :مسعت أبا هريرة يقول

 - 15).النخلـة والعنبـة   : اخلمر من هـاتني الـشجرتني     ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
حدثنا وكيع عن األوزاعي وعكرمة ابن عمار وعقبة        : قاال. وحدثنا زهري بن حرب وأبو كريب     ) 1985(

  :قال. بن التوأم، عن أيب كثري، عن أيب هريرة
  ).الكرمة والنخلة: اخلمر من هاتني الشجرتني: (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو

  ).الكرم والنخل: (ويف رواية أيب كريب

        ....حترمي ختليل اخلمرحترمي ختليل اخلمرحترمي ختليل اخلمرحترمي ختليل اخلمر: : : :  باب باب باب باب----    2

        ....حترمي التداوي باخلمرحترمي التداوي باخلمرحترمي التداوي باخلمرحترمي التداوي باخلمر: : : :  باب باب باب باب----    3

        ....بيان أن مجيع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى مخرابيان أن مجيع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى مخرابيان أن مجيع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى مخرابيان أن مجيع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى مخرا: : : :  باب باب باب باب----    4
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حدثنا جابر  . مسعت عطاء بن أيب رباح    . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1986 (- 16
  ي؛بن عبداهللا األنصار

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن خيلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر
حدثنا ليث عن عطاء بن أيب رباح، عن جـابر بـن عبـداهللا              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1986 (- 17

  األنصاري،
 والبـسر   وى أن ينبذ الرطب   .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى أن ينبذ التمر والزبيب مجيعا             

  .مجيعا
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      . وحدثين حممد بن حامت   ) 1986 (- 18

: قال يل عطاء  : قال. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق : قاال). واللفظ البن رافع  (إبراهيم وحممد بن رافع     
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول

  ).ال جتمعوا بني الرطب والبسر، وبني الزبيب والتمر، نبيذا: (لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أخربنا الليث عـن أيب     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1986 (- 19

  الزبري املكي، موىل حكيم بن حزام، عن جابر بن عبداهللا األنصاري،
وى أن ينبذ البسر والرطـب      . نبذ الزبيب والتمر مجيعا    عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى أن ي          

  .مجيعا
  ، عن أيب سعيد؛.أخربنا يزيد بن زريع عن التيمي، عن أيب نضرة. حدثنا حيىي بن حيىي) 1987 (- 20

  .وعن التمر والبسر أن خيلط بينهما.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التمر والزبيب أن خيلط بينهما
حدثنا سعيد بن يزيد، أبو مسلمة عن أيب نضرة، . حدثنا ابن علية. حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1987 (- 21

  :قال. عن أيب سعيد
  .وأن خنلط البسر والتمر.  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنلط بني الزبيب والتمر

سلمة، ذا اإلسناد،   عن أيب م  ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   .  وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي     -) 1987(
  .مثله

        ....كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطنيكراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطنيكراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطنيكراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطني: : : :  باب باب باب باب----    5
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حدثنا وكيع عن إمساعيل بن مسلم العبدي، عن أيب املتوكـل           . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1987 (- 22
  :قال. الناجي، عن أيب سعيد اخلدري

أو بـسرا  . أو مترا فـردا . من شرب النبيذ منكم، فليشربه زبيبا فردا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).فردا
حدثنا إمساعيل بن مسلم العبدي،     . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 1987( - 23

  :قال. ذا اإلسناد
من شـربه   : (وقال. أو زبيبا ببسر  . أو زبيبا بتمر  .  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنلط بسرا بتمر          

  .فذكر مبثل حديث وكيع). منكم
أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كـثري،  . حدثنا ابن علية. أيوبحدثنا حيىي بن  ) 1988 (- 24

  :قال. عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه
. وال  تنتبذوا الزبيب والتمر مجيعـا      . ال تنتبذوا الزهو والرطب مجيعا    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وانتبذوا كل واحد منهما على حدته

حدثنا حممد بن بشر العبدي عن حجاج بن أيب عثمان، عـن            . و بكر بن أيب شيبة     وحدثنا أب  -) 1988(
  .حيىي بن أيب كثري، ذا اإلسناد، مثله

عن حيىي،  ) وهو ابن املبارك  (أخربنا علي   . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1988 (- 25
  عن أيب سلمة، عن أيب قتادة؛

وال  تنتبذوا الرطـب والزبيـب       . ال تنتبذوا الزهو والرطب مجيعا    (لم قال    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      
  ).ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. مجيعا

  .وزعم حيىي أنه لقي عبداهللا بن أيب قتادة فحدثه عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثل هذا
حدثنا حيىي ابـن    . نا حسني املعلم  حدث. حدثنا روح بن عبادة   .  وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق     -) 1988(

  ).والتمر والزبيب. الرطب والزهو: (غري أنه قال. أيب كثري، ذين اإلسنادين
حدثنا حيـىي   . حدثنا أبان العطار  . حدثنا عفان بن مسلم   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 1988 (- 26

  حدثين عبداهللا بن أيب قتادة عن أبيه؛. بن أيب كثري
وعن خليط الزهو   . وعن خليط الزبيب والتمر   . اهللا عليه وسلم ى عن خليط التمر والبسر        أن نيب اهللا صلى     

  ).انتبذوا كل واحد على حدته(وقال . والرطب
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 وحدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب قتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثـل هـذا                   -) 1988(
  .احلديث
حدثنا وكيع عن عكرمة بن     : قاال) واللفظ لزهري (كريب  حدثنا زهري بن حرب وأبو      ) 1989 (- م   26

  :قال. عمار، عن أيب كثري احلنفي، عن أيب هريرة
ينبذ كل واحد منهما علـى  (وقال . والبسر والتمر.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الزبيب والتمر       

  ).حدته
حدثنا يزيد ابن   . كرمة بن عمار  حدثنا ع . حدثنا هاشم بن القاسم   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1989(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،        : قال. حدثين أبو هريرة  ). وهو أبو كثري الغربي   (عبدالرمحن بن أذينة    
  .مبثله
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن حبيـب، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1990 (- 27

  :قال. سعيد بن جبري، عن ابن عباس
وكتب إىل أهل . وأن خيلط البسر والتمر مجيعا  . نيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيلط التمر والزبيب مجيعا          ى ال 

  .جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب
يف التمـر   . عن الشيباين، ذا اإلسناد   ) يعين الطحان (أخربنا خالد   .  وحدثنيه وهب بن بقية    -) 1990(

  .البسر والتمر: ومل يذكر. والزبيب
أخربين موسى بن عقبة عن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 1991 (- 28

  :نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول
  .والتمر والزبيب مجيعا.  قد ي أن ينبذ البسر والرطب مجيعا

قبـة  أخربين موسى بن ع. حدثنا ابن جريج . حدثنا روح . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 1991 (- 29
  :عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال

  .والتمر والزبيب مجيعا.  قد ي أن ينبذ البسر والرطب مجيعا



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1081 

  شهاب، عن أنس بن مالك؛حدثنا ليث عن ابن . حدثنا قتيبة بن سعيد) 1992 (- 30
  . أنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت، أن ينبذ فيه

  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛. وحدثين عمرو الناقد) 1992 (- 31
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت أن ينتبذ فيه

  :وأخربه أبو سلمة؛ أنه مسع أبا هريرة يقول:  قال)1993(
واجتنبـوا  : مث يقول أبو هريرة   ). ال تنتبذوا يف الدباء وال  يف املزفت       : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .احلنامت
  حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثنا ز. حدثين حممد بن حامت) 1992 (- 32

  .ى اهللا عليه وسلم أنه ى عن املزفت واحلنتم والنقري عن النيب صل
  .اجلرار اخلضر: ما احلنتم؟ قال: قال قيل أليب هريرة

حدثنا ابن عون عن حممد، عـن       . أخربنا نوح بن قيس   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1993 (- 33
  أيب هريرة؛

 واحلنتم املزادة   -دباء واحلنتم والنقري واملقري     أاكم عن ال  ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لوفد عبدالقيس          
  ). ولكن اشرب يف سقائك وأوكه-ابوبة 
حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حـرب     . أخربنا عبثر . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1994 (- 34
م كلهم عن األعمش، عن إبراهي    . عن شعبة ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . جرير

  :قال. التيمي، عن احلارث بن سويد، عن علي
  .هذا حديث جرير.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينتبذ يف الدباء واملزفت

  .ويف حديث عبثر وشعبة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت
حـدثنا  :  قال زهـري   .كالمها عن جرير  . وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 1995 (- 35

  :قال. جرير عن منصور، عن إبراهيم

النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم : : : :  باب باب باب باب----    6
        ....حالل، ما مل يصر مسكراحالل، ما مل يصر مسكراحالل، ما مل يصر مسكراحالل، ما مل يصر مسكرا



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1082 

أخربيين عمـا  ! يا أم املؤمنني: قلت. نعم: هل سألت أم املؤمنني عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال         :  قلت لألسود 
  .انا، أهل البيت، أن ننتبذ يف الدباء واملزفت: قالت. ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينتبذ فيه

  أأحدثك ما مل أمسع؟. إمنا أحدثك مبا مسعت: أما ذكرمت احلنتم واجلر؟ قال: لت لهقال ق
أخربنا عبثر عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود،        . وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1995 (- 36

  عن عائشة؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت

حـدثنا  : قـاال . حدثنا سفيان وشـعبة   ). وهو القطان (دثنا حيىي   ح.  وحدثين حممد بن حامت    -) 1995(
  .منصور وسليمان ومحاد عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

حدثنا مثامـة بـن حـزن       ). يعين ابن الفضل  (حدثنا القاسم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1995 (- 37
  :قال. القشريي

فسألوا . لتها عن النبيذ؟ فحدثتين؛ أن وفد عبدالقيس قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم              لقيت عائشة فسأ  
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا يف الدباء والنقري واملزفت واحلنتم

عن حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة،       . حدثنا ابن علية  . وحدثنا يعقوب بن إبراهيم   ) 1995 (- 38
  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت: قالت. عائشة

حدثنا إسحاق بن سـويد، ـذا       . أخربنا عبدالوهاب الثقفي  .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1995(
  . املقري- مكان املزفت -إال أنه جعل . اإلسناد
ح وحدثنا خلف بن .  بن عباد عن أيب مجرة، عن ابن عباس أخربنا عبدا . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 17 (- 39
  :مسعت ابن عباس يقول: قال. حدثنا محاد بن زيد عن أيب مجرة. هشام

أاكم عن الدباء (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).واحلنتم والنقري واملقري
  . املزفت- مكان املقري -ل ويف حديث محاد، جع

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن حبيب، عن سعيد          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1995 (- 40
  :قال. بن جبري، عن ابن عباس

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري
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مد بن فضيل عن حبيب بن أيب عمرة، عن سعيد          حدثنا حم . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1995 (- 41
  :بن جبري، عن ابن عباس، قال

  .وأن خيلط البلح بالزهو.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري
: قـال . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، عن حيىي البهراين      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1995 (- 42

حدثنا شعبة عن حيىي بن أيب عمر، عن        . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . ن عباس مسعت اب 
  :قال. ابن عباس

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء والنقري واملزفت
حدثنا . ح وحدثنا حيىي بن أيوب   . أخربنا يزيد بن زريع عن التيمي     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1996 (- 43
  أخربنا سليمان التيمي عن أيب نضرة، عن أيب سعيد؛.  عليةابن

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اجلر أن ينبذ فيه
أخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عـن أيب          . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1996 (- 44

  نضرة، عن أيب سعيد اخلدري؛
  .وسلم ى عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حدثين أيب عن قتادة، ذا اإلسـناد؛       . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1996 (- م   44
  .فذكر مثله. أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن ينتبذ

عـن أيب   ) يعين ابن سـعيد   (حدثنا املثىن   . حدثين أيب . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1996 (- 45
  :قال. املتوكل، عن أيب سعيد

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب يف احلنتمة والدباء والنقري
حدثنا مروان  : قاال) واللفظ أليب بكر  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وسريج بن يونس          ) 1997 (- 46

  أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أما شهدا؛: بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبري قال
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري

حدثنا يعلى بن حكـيم عـن       ). يعين اين حازم  (حدثنا جرير   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1997 (- 47
  :سألت ابن عمر عن نبيذ اجلر؟ فقال: قال. سعيد بن جبري
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: أال تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال      : فأتيت ابن عباس فقلت   . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر        حرم رس 
حرم رسول  : صدق ابن عمر  : فقال. حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر        : قال: وما يقول؟ قلت  

  .صنع من املدركل شيء ي: وأي شيء نبيذ اجلر؟ فقال: فقلت. اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1997 (- 48

فانـصرف  . فأقبلت حنوه : قال ابن عمر  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف بعض مغازيه           
  .ى أن ينتبذ يف الدباء واملزفت: ماذا قال؟ قالوا: فسألت. قبل أن أبلغه

: ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامـل قـاال        . وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 1997 (- 49
. حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . مجيعا عن أيوب  . حدثنا إمساعيل . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد 

. ا حممد بن رافعح وحدثن. ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر عن الثقفي، عن حيىي بن سعيد   . حدثنا عبيداهللا 
. أخربنا ابـن وهـب    . ح وحدثين هارون األيلي   ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   

إال . يف بعض مغازيـه   : ومل يذكروا . مبثل حديث مالك  . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر      . أخربين أسامة 
  .مالك وأسامة

  :قلت البن عمر: قال. بن زيد عن ثابتأخربنا محاد . وحدثنا حيىي بن حيىي) 1997 (- 50
أى رسول اهللا صلى    : قلت. قد زعموا ذاك  :  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر؟ قال فقال           

  .قد زعموا ذاك: اهللا عليه وسلم؟ قال
قال رجـل   : قال. حدثنا سليمان التيمي عن طاوس    . حدثنا ابن علية  .  حدثنا حيىي بن أيوب    -) 1997(

  :ن عمرالب
  .إين مسعته منه! واهللا: مث قال طاوس. نعم:  أى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر؟ قال

أخربين ابن طاوس عـن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1997 (- 51
  :أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجال جاءه فقال

  .نعم:  ينبذ يف اجلر والدباء؟ قال أى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن
حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيـه،       . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 1997 (- 52

  عن ابن عمر؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اجلر والدباء
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رة؛ أنه مسـع طاوسـا      حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميس       . حدثنا عمرو الناقد  ) 1997 (- 53
  :فجاءه رجل فقال. كنت جالسا عند ابن عمر: يقول

  .نعم:  أى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر والدباء واملزفت؟ قال
حدثنا شعبة عن حمارب    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1997 (- 54

  :قولمسعت ابن عمر ي: قال. بن دثار
  .مسعته غري مرة: قال.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتم والدباء واملزفت

أخربنا عبثر عن الشيباين، عن حمارب بن دثار، عن ابـن           .  وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي     -) 1997(
  .مبثله. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .والنقري: وأراه قال: قال
حدثنا شعبة عن عقبة بن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ا حممد بن املثىن وابن بشار     حدثن) 1997 (- 55

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. حريث
  ).انتبذوا يف األسقية(وقال .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر والدباء واملزفت

مسعت ابـن   : قال.  عن جبلة  حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1997 (- 56
  :عمر حيدث قال

  .اجلرة: ما احلنتمة؟ قال: فقلت.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتمة
: قال. حدثين زاذان. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1997 (- 57

فإن لكم  . وفسره يل بلغتنا  . ه وسلم من األشربة بلغتك    حدثين مبا ى عنه النيب صلى اهللا علي       : قلت البن عمر  
  :فقال. لغة سوى لغتنا

وعن املزفت، وهو   . وعن الدباء، وهي القرعة   .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتم، وهي اجلرة          
  .وأمر أن ينتبذ يف األسقية. وعن النقري، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. املقري

  .حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد. حدثنا أبو داود: وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار قاال -) 1997(
: قال. أخربنا عبداخلالق ابن سلمة. حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 1997 (- 58

  :مسعت سعيد بن املسيب يقول
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قـدم وفـد    : نرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       مسعت عبداهللا بن عمر يقول، عند هذا املنرب، وأشار إىل م          
. فنهاهم عن الدباء والـنقري واحلنـتم  . عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألوه عن األشربة    

  .وقد كان يكره. مل أمسعه يومئذ من عبداهللا بن عمر: فقال. واملزفت؟ وظننا أنه نسيه! يا أبا حممد: فقلت له
أخربنا . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا أبو الزبري  . حدثنا زهري . ا أمحد بن يونس   وحدثن) 1998 (- 59

  أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر وابن عمر؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن النقري واملزفت والدباء

 أبو الزبري؛ أنه مسع     أخربين. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1998 (- 60
  :ابن عمر يقول

  . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن اجلر والدباء واملزفت
  :ومسعت جابر بن عبداهللا يقول:  قال أبو الزبري-) 1998(

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر واملزفت والنقري
  .ا مل جيد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له يف تور من حجارةوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ) 1999(

  أخربنا أبو عوانة عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1999 (- 61
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينبذ له يف تور من حجارة

أخربنا .  ح وحدثنا حيىي بن حيىي     .حدثنا أبو الزبري  . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 1999 (- 62
  :قال. أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر

فقـال  . فإذا مل جيدوا سقاء نبذ له يف تور من حجارة         .  كان ينتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء         
  .من برام: من برام؟ قال: - وأنا أمسع أليب الزبري -بعض القوم 

: قال أبو بكـر  (حدثنا حممد بن فضيل     : قاال. أيب شيبة وحممد بن املثىن    حدثنا أبو بكر بن     ) 977 (- 63
ح وحدثنا حممد ابن   . عن حمارب، عن ابن بريدة، عن أبيه      ) عن ضرار بن مرة   : وقال ابن املثىن  . عن أيب سنان  
بن حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن حمارب بن دثار، عن عبداهللا             . حدثنا حممد بن فضيل   . عبداهللا بن منري  
  :قال. بريدة، عن أبيه

وال  تشربوا   . فاشربوا يف األسقية كلها   . يتكم عن النبيذ إال يف سقاء     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).مسكرا
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حدثنا ضحاك بن خملد عن سفيان، عن علقمة بن مرثـد،           . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 1999 (- 64
  عن ابن بريدة، عن أبيه؛

 ال حيل شيئا وال      - أو ظرفا    -وإن الظروف   . يتكم عن الظروف  ( اهللا عليه وسلم قال       أن رسول اهللا صلى   
  ).وكل مسكر حرام. حيرمه
حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن حمارب ابن دثار،         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1999 (- 65

  :قال. عن ابن بريدة، عن أبيه
غري . فاشربوا يف كل وعاء. يتكم عن األشربة يف ظروف األدمكنت ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).أن ال تشربوا مسكرا
حدثنا سفيان  : قاال) واللفظ البن أيب عمر   (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          ) 2000 (- 66

  .عن سليمان األحول، عن جماهد، عن أيب عياض، عن عبداهللا بن عمرو قال
فأرخص هلـم يف    . ليس كل الناس جيد   : ى اهللا عليه وسلم عن النبيذ يف األوعية قالوا         ملا ى رسول اهللا صل    

  .اجلر غري املزفت
قرأت على مالك عن ابن شـهاب، عـن أيب سـلمة بـن        : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2001 (- 67

  :قالت. عبدالرمحن، عن عائشة
  ).كل شراب أسكر فهو حرام: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع؟ فقال سئل رسول 

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن      . أخربنا ابن وهب  : وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2001 (- 68
  :أيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع عائشة تقول

كل شراب أسـكر    ( اهللا عليه وسلم      سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع؟ فقال رسول اهللا صلى            
  ).فهو حرام

حدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بـن                 ) 2001 (- 69
. ح وحدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم بـن سـعد              . كلهم عن ابن عيينة   . حرب

. أخربنا معمـر  . أخربنا عبدالرزاق : راهيم وعبد بن محيد قاال    ح وحدثنا إسحاق بن إب    . حدثنا أيب عن صاحل   

        ....بيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرامبيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرامبيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرامبيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرام: : : :  باب باب باب باب----    7
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. سئل عن البتع؟ وهو يف حديث معمـر       : وليس يف حديث سفيان وصاحل    . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد    
  :ويف حديث صاحل

  ).كل شراب مسكر حرام( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حدثنا وكيـع عـن     : قاال) واللفظ لقتيبة (د وإسحاق بن إبراهيم     وحدثنا قتيبة بن سعي   ) 1733 (- 70

  :شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى قال
إن شرابا يصنع بأرضنا    ! يا رسول اهللا  : فقلت.  بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إىل اليمن           

  ).كل مسكر حرام: (فقال. من العسلوشراب يقال له البتع . يقال له املزر من الشعري
مسعه من سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عـن          . حدثنا سفيان بن عمرو   .  حدثنا حممد بن عباد    -) 1733 (

  جده؛
وأراه قـال  ) وعلما وال  تنفرا. بشرا ويسرا: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال هلما         

. إن هلم شرابا من العسل يطبخ حىت يعقـد        ! يا رسول اهللا  : أبو موسى فقال  قال فلما وىل رجع     ) وتطاوعا(
  ).كل ما أسكر عن الصالة فهو حرام(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واملزر يصنع من الشعري

) واللفظ البـن أيب خلـف     (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أمحد بن أيب خلف           ) 2001 (- 71
عن زيد بن أيب أنيسة، عن سعيد ابـن أيب          ) وهو ابن عمرو  (حدثنا عبيداهللا   . ء بن عدي  حدثنا زكريا : قاال
  :حدثنا أبو بردة عن أبيه قال. بردة

وبشرا وال  تنفرا، ويـسرا وال        . ادعوا الناس (فقال  .  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاذا إىل اليمن         
البتع، وهو من العسل ينبـذ حـىت        : بني كنا نصنعهما باليمن   أفتنا يف شرا  ! يا رسول اهللا  : قال فقلت ) تعسرا
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعطي         : قال. واملزر، وهو من الذرة والشعري ينبذ حىت يشتد       . يشتد

  ).أى عن كل مسكر أسكر عن الصالة(جوامع الكلم خبوامته فقال 
عن عمارة بن غزية، عن أيب      ) يعين الدراوردي (ز  حدثنا عبدالعزي . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2002 (- 72

  )وجيشان من اليمن(الزبري، عن جابر؛ أن رجال قدم من جيشان 
 فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له املزر؟ فقال النيب صلى اهللا                   

إن على اهللا،  . كل مسكر حرام  (ليه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا ع     . نعم: قال) أو مسكر هو؟  (عليه وسلم   
وما طينة اخلبال؟ قـال     ! يا رسول اهللا  : قالوا) عز وجل عهدا، ملن يشرب املسكر، أن يسقيه من طينة اخلبال          

  ).أو عصارة أهل النار. عرق أهل النار(
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نافع، حدثنا أيوب عن    : حدثنا محاد بن زيد   : حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قاال      ) 2003 (- 73
  :قال. عن ابن عمر

ومن شرب اخلمـر يف الـدنيا       . وكل مسكر حرام  . كل مسكر مخر  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فمات وهو يدمنها، مل يتب، مل يشرا يف اآلخرة

حـدثنا  . كالمها عن روح بن عبادة    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق       ) 2003 (- 74
  ين موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛أخرب. ابن جريج

  ).وكل مسكر حرام. كل مسكر مخر( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا عبدالعزيز بن املطلب عن موسى ابـن        . حدثنا معن .  وحدثنا صاحل بن مسمار السلمي     -) 2003(

  .عقبة، ذا اإلسناد، مثله
. عن عبيـداهللا  ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  بن حامت  وحدثنا حممد بن املثىن وحممد    ) 2003 (- 75

  :أخربنا نافع عن ابن عمر قال

  ).وكل مخر حرام. كل مسكر مخر: (قال) وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم (
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. ىيحدثنا حيىي بن حي) 2003 (- 76

  ).من شرب اخلمر يف الدنيا، حرمها يف اآلخرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  :قال. حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب) 2003 (- 77

  .نعم: رفعه؟ قال: قيل ملالك) خرة فلم يسقهامن شرب اخلمر يف الدنيا فلم يتب منها، حرمها يف اآل (
. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2003 (- 78

  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛
  ). أن يتوبإال. من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرا يف اآلخرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخـربين  . عن ابن جـريج   ) يعين ابن سليمان املخزومي   (حدثنا هشام   .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 2003(
  .مبثل حديث عبيداهللا. موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

        ....عقوبة من شرب اخلمر إذا مل يتب منها، مبنعه إياها يف اآلخرةعقوبة من شرب اخلمر إذا مل يتب منها، مبنعه إياها يف اآلخرةعقوبة من شرب اخلمر إذا مل يتب منها، مبنعه إياها يف اآلخرةعقوبة من شرب اخلمر إذا مل يتب منها، مبنعه إياها يف اآلخرة: : : :  باب باب باب باب----    8
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حدثنا شعبة عن حيىي بن عبيد، أيب عمـر         . حدثنا أيب .  بن معاذ العنربي   حدثنا عبيداهللا ) 2004 (- 79
  :مسعت ابن عباس يقول: البهراين، قال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتبذ له يف أول الليل، فيشربه، إذا أصبح، يومه ذلك، والليلـة الـيت                     
  . سقاه اخلادم؛ أو أمر به فصبفإن بقي شيء،. جتيء، والغد والليلة األخرى، والغد إىل العصر

: قـال . حدثنا شعبة عن حيىي البـهراين     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2004 (- 80
  :ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال

من ليلة االثنني، فيشربه يـوم آالثـنني        : قال شعبة .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتبذ له يف سقاء          
  .فإن فضل منه شيء، سقاه اخلادم أو صبه. ىل العصروالثالثاء إ

 واللفظ أليب بكر وأيب    -وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2004 (- 81
أبو معاوية عن األعمش، عن أيب عمر، عـن ابـن           ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-كريب  
  :قال. عباس

مث يأمر . فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إىل مساء الثالثة. اهللا عليه وسلم ينقع له الزبيب     كان رسول اهللا صلى     
  .به فيسقى أو يهراق

أخربنا جرير عن األعمش، عن حيىي بن أيب عمر، عن ابن           . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2004 (- 82
  :قال. عباس

فإذا كـان   . فيشربه يومه والغد وبعد الغد    . لسقاء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينبذ له الزبيب يف ا           
  .فإن فضل شيء أهراقه. مساء الثالثة شربه وسقاه

حدثنا عبيداهللا عن زيد،    . حدثنا زكرياء بن عدي   . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2004 (- 83
  :قال. عن حيىي، أيب عمر النخعي

فإنه ال  : قال. نعم: أمسلمون أنتم؟ قالوا  : فيها؟ فقال  سأل قوم ابن عباس عن بيع اخلمر وشرائها والتجارة          
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه      : فسألوه عن النبيذ؟ فقال   : قال. يصلح بيعها وال  شراؤها وال  التجارة فيها        

مث أمـر بـسقاء     . فأمر به فأهريق  . مث رجع وقد نبذ ناس من أصحابه يف حنامت ونقري ودباء          . وسلم يف سفر  

        ....إباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكراإباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكراإباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكراإباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكرا: : : :  باب باب باب باب----    9
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ومن الغـد حـىت     . فشرب منه يومه ذلك وليلته املستقبلة     . فجعل من الليل فأصبح   .  وماء فجعل فيه زبيب  
  .فلما أصبح أمر مبا بقي منه فأهريق. فشرب وسقى. أمسى
يعين ابن  (حدثنا مثامة   ). يعين ابن الفضل احلداين   (حدثنا القاسم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2005 (- 84

  :قال) حزن القشريي
فإا كانت تنبذ لرسول    . سل هذه : لتها عن النبيذ؟ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت       فسأ.  لقيت عائشة 

فإذا أصبح شرب . وأوكيه وأعلقه. كنت أنبذ له يف سقاء من الليل: فقالت احلبشية. اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .منه
احلسن، عـن   حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يونس، عن       . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2005 (- 85

  :قالت. أمه، عن عائشة
. ننبذه غدوة، فيشربه عـشاء    . وله عزالء . يوكى أعاله .  كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء         

  .وننبذه عشاء، فيشربه غدوة
عن أيب حازم، عن سـهل     ) يعين ابن أيب حازم   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2006 (- 86

  :قال. بن سعد
وهـي  . فكانت امرأته يومئذ خـادمهم .  دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عرسه    

. تدرون ما سقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أنقعت له مترات من الليل يف تـور                : قال سهل . العروس
  .فلما أكل سقته إياه

مسعـت  : قـال . عن أيب حازم  ) عبدالرمحنيعين ابن   (حدثنا يعقوب   .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 2006(
. فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . أتى أبو أسيد الساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : سهال يقول 

  .فلما أكل سقته إياه: ومل يقل. مبثله
). يعين أبا غـسان   (أخربنا حممد   . حدثنا ابن أيب مرمي   . وحدثين حممد بن سهل التميمي    ) 2006 (- 87

فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا . يف تور من حجارة: وقال. حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد، ذا احلديث        
  .ختصه بذلك. عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته

وقال ابـن   . أخربنا: قال أبو بكر  (حدثين حممد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق          ) 2007 (- 88
أخربين أبو حازم عن سـهل بـن   ). وهو ابن مطرف، أبو غسان (نا حممد   أخرب. ابن أيب مرمي  ) حدثنا: سهل
  :قال. سعد
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. فأرسـل إليهـا   . فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهـا      .  ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من العرب         
فإذا . فدخل عليها . فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءها        . فرتلت يف أجم بين ساعدة    . فقدمت

قد أعـذتك   (قال  . أعوذ باهللا منك  : فلما كلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت        . امرأة منكسة رأسها  
. جاءك ليخطبك . هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فقالوا. ال: أتدرين من هذا؟ فقالت   : فقالوا هلا ) مين

  .أنا كنت أشقى من ذلك: قالت
مث . يه وسلم يومئذ حىت جلس يف سقيفة بين ساعدة هو وأصـحابه           فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عل     : قال سهل 

  .فأخرجت هلم هذا القدح فأسقيتهم فيه: قال. لسهل) اسقنا(قال 
مث استوهبه، بعد ذلك، عمر بن عبـدالعزيز        : قال. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه      : قال أبو حازم  

  ). يا سهلاسقنا: (قال: ويف رواية أيب بكر بن إسحاق. فوهبه له
حدثنا محـاد بـن     . حدثنا عفان : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2008 (- 89

  :قال. سلمة عن ثابت، عن أنس

  .العسل والنبيذ واملاء واللنب.  لقد سقيت رسول اهللا، بقدحي هذا، الشراب كله
. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن الـرباء       . حدثنا أيب . العنربيحدثنا عبيداهللا بن معاذ     ) 2009 (- 90
  :قال أبو بكر الصديق: قال

وقد عطش رسول اهللا صـلى اهللا       .  ملا خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة مررنا براع             
  .فشرب حىت رضيت. فأتيته ا. فحلبت له كثبة من لنب: قال. عليه وسلم

. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال) واللفظ البن املثىن  (دثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ح) 2009 (- 91
  :مسعت الرباء يقول: مسعت أبا إسحاق اهلمذاين يقول: قال. حدثنا شعبة

قال فـدعا   .  ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم                 
قـال  . قال فدعا اهللا  . ادع اهللا يل وال  أضرك     : فقال. فساخت فرسه . ى اهللا عليه وسلم   عليه رسول اهللا صل   

فأخذت قدحا فحلبت فيه    : قال أبو بكر الصديق   . فمروا براعي غنم  . فعطش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .فأتيته به فشرب حىت رضيت. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثبة من لنب

        ....جواز شرب اللنبجواز شرب اللنبجواز شرب اللنبجواز شرب اللنب: : : :  باب باب باب باب----    10
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أخربنا . حدثنا أبو صفوان: قاال) واللفظ البن عباد  (حممد بن عباد وزهري بن حرب       حدثنا  ) 168 (- 92
  :قال أبو هريرة: قال ابن املسيب: قال. يونس عن الزهري

. فنظر إليهما فأخذ اللـنب    .  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى ليلة أسري به، بإيلياء، بقدحني من مخر ولنب              
  .لو أخذت اخلمر، غوت أمتك. مد هللا الذي هداك للفطرةاحل: فقال له جربيل عليه السالم

حدثنا معقل عن الزهري، عن سـعيد ابـن         . حدثنا احلسن بن أعني   .  وحدثين سلمة بن شبيب    -) 168(

  .بإيلياء: ومل يذكر. مبثله. أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املسيب؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
قال ابـن   . كلهم عن أيب عاصم   . حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبد بن محيد         ) 2010 (- 93
أخربين أبو محيد   : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        . أخربنا ابن جريج  . حدثنا الضحاك : املثىن

  :الساعدي قال
أال مخرته ولـو تعـرض عليـه        : (فقال. ليس خممرا . النقيع أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدح لنب من          

  !).عودا
  .وباألبواب أن تغلق ليال. إمنا أمر باألسقية أن توكأ ليال: قال أبو محيد

. حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسـحاق      . حدثنا روح بن عبادة   .  وحدثين إبراهيم بن دينار    -) 2010 (
أخربين أبو محيد الساعدي؛ أنه أتى النيب صـلى اهللا          :  عبداهللا يقول  أخربنا أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن      : قاال

  .بالليل: ومل يذكر زكرياء قول أيب محيد: قال. مبثله. عليه وسلم بقدح لنب
حدثنا أبو معاوية   : قاال). واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2011 (- 94

  :قال. ابن عبداهللاعن األعمش، عن أيب صاحل، عن جابر 
أال نسقيك النبيـذ؟ فقـال      ! يا رسول اهللا  : فقال رجل .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستسقى        

أال مخرته ولو   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فجاء بقدح فيه نبيذ   . قال فخرج الرجل يسعى   ) بلى(
  .قال فشرب!) تعرض عليه عودا

حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان؛ وأيب صاحل عن          . ان بن أيب شيبة   وحدثنا عثم ) 2011 (- 95
  :قال. جابر

        .... اإلناء اإلناء اإلناء اإلناءيف شرب النبيذ وختمرييف شرب النبيذ وختمرييف شرب النبيذ وختمرييف شرب النبيذ وختمري: : : :  باب باب باب باب----    11
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أال مخرتـه   (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  جاء رجل يقال له أبو محيد بقدح من لنب من النقيع          

  !).ولو تعرض عليه عودا
أخربنا الليـث عـن أيب   . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد ) 2012 (- 96

  الزبري، عن جابر،
، وأغلقـوا البـاب، وأطفـؤا       غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء   ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

فإن مل جيد أحدكم إال أن يعـرض        . فإن الشيطان ال حيل سقاء، وال  يفتح بابا، وال  يكشف إناء            . السراج
ومل يذكر قتيبـة يف     ) فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم      . على إنائه عودا، ويذكر اسم اهللا، فليفعل      

  ).وأغلقوا الباب(حديثه 
قرأت على مالك عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صـلى اهللا             : قال. ىي بن حيىي   وحدثنا حي  -) 2012(

  ).واكفؤا اإلناء أو مخروا اإلناء: (غري أنه قال. عليه وسلم، ذا احلديث
  .تعريض العود على اإلناء: ومل يذكر

  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. وحدثنا أمحد بن يونس) 2012 (- م 2
ومخـروا  (غري أنـه قـال      . فذكر مبثل حديث الليث   ) أغلقوا الباب : (ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ق

  ).تضرم على أهل البيت ثيام(وقال ). اآلنية
حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر، عن        . حدثنا عبدالرمحن . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2012 (- م   3

  ).والفويسقة تضرم البيت على أهله(وقال . حديثهممبثل . النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربين عطاء؛  . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2012 (- 97

  :أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
ر فإن الشيطان ينتش  .  فكفوا صبيانكم  - أو أمسيتم    -إذا جنح الليل    : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فإن الشيطان ال يفتح بابـا  . واذكروا اسم اهللا. وأغلقوا األبواب . فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم     . حينئذ

وإطفاء وإطفاء وإطفاء وإطفاء . . . . كر اسم اهللا عليهاكر اسم اهللا عليهاكر اسم اهللا عليهاكر اسم اهللا عليهااألمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب وذاألمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب وذاألمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب وذاألمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب وذ: : : :  باب باب باب باب----    12
        ....وكف الصبيان واملواشي بعد املغربوكف الصبيان واملواشي بعد املغربوكف الصبيان واملواشي بعد املغربوكف الصبيان واملواشي بعد املغرب. . . . السراج والنار عند النومالسراج والنار عند النومالسراج والنار عند النومالسراج والنار عند النوم
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. ولو أن تعرضوا عليها شـيئا     . واذكروا اسم اهللا  . ومخروا آنيتكم . واذكروا اسم اهللا  . وأوكوا قربكم . مغلقا
  ).وأطفؤا مصابيحكم

أخربين عمرو ابـن    . حدثنا ابن جريج  . وح بن عبادة  أخربنا ر .  وحدثين إسحاق بن منصور    -) 2012(
  ).اذكروا اسم اهللا، عز وجل: (إال أنه ال يقول. دينار؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول حنوا مما أخرب عطاء

أخربنا ابن جريج، ذا احلديث عن      . حدثنا أبو عاصم  . وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 2012 (- م   2
  . كرواية روح.عطاء وعمرو بن دينار

ح وحدثنا حيىي بـن     . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 2013 (- 98
  :قال: أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي

ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة          ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).الشياطني تنبعث إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاءفإن . العشاء

  
حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب         . حدثنا عبدالرمحن .  وحدثين حممد بن املثىن    -) 2013(

  .بنحو حديث زهري. صلى اهللا عليه وسلم
حدثين يزيد بن   . دحدثنا الليث ابن سع   . حدثنا هاشم بن القاسم   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 2014 (- 99

عبداهللا بن أسامة بن اهلاد، الليثي عن حيىي ابن سعيد، عن جعفر بن عبداهللا بن احلكم، عن القعقـاع بـن                     
  :حكيم، عن جابر بن عبداهللا قال

فإن يف السنة ليلة يـرتل فيهـا       . وأوكوا السقاء . غطوا اإلناء ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).ء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباءال مير بإنا. وباء

غـري  . حدثنا ليث بن سعد، ذا اإلسناد، مبثله      . حدثين أيب .  وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي     -) 2014(
ك فاألعاجم عندنا يتقون ذل   : قال الليث : وزاد يف آخر احلديث   ). فإن يف السنة يوما يرتل فيه وباء      : (أنه قال 

  .يف كانون األول
حدثنا سفيان بن   : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 2015 (- 100

  عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه،
  ).ال تتركوا النار يف بيوتكم حني تنامون( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
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بو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو           حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وأ     ) 2016 (- 101
حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بـردة، عـن أيب            : قالوا) واللفظ أليب عامر  (عامر األشعري وأبو كريب     

  :قال. موسى
إن هـذه  (فلما حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشأم قال   .  احترق بيت على أهله باملدينة من الليل      

  ).فإذا منتم فأطفئوها عنكم. إمنا هي عدو لكمالنار 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2017 (- 102

  :خيثمة، عن أيب حذيفة، عن حذيفة قال
 نضع أيدينا، حىت يبدأ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             كنا إذا حضرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما مل          

فذهبت لتضع يدها يف الطعام، . فجاءت جارية كأا تدفع. وإنا حضرنا معه، مرة، طعاما. وسلم، فيضع يده
فقال رسول اهللا صـلى  . فأخذ بيده . مث جاء أعرايب كأمنا يدفع    . فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها       

. وإنه جاء ذه اجلارية ليستحل ـا      . ن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهللا عليه         إ(اهللا عليه وسلم    
إن يده يف يـدي مـع       ! والذي نفسي بيده  . فأخذت بيده . فجاء ذا األعرايب ليستحل به    . فأخذت بيدها 

  ).يدها
 عن خيثمـة    أخربنا األعمش . أخربنا عيسى بن يونس   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي     -) 2017(

  :قال. ابن عبدالرمحن، عن أيب حذيفة األرحيب، عن حذيفة بن اليمان
كأمنـا  (وقـال  . فذكر مبعىن حديث أيب معاوية.  كنا إذ دعينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام   

مث :  احلديث وزاد يف آخر  . وقدم جميء األعرايب يف حديثه قبل جميئ اجلارية       ) كأمنا تطرد (ويف اجلارية   ) يطرد
  .ذكر اسم اهللا وأكل

. حدثنا سفيان عن األعمش، ذا اإلسناد     . حدثنا عبدالرمحن . وحدثنيه أبو بكر بن نافع    ) 2017 (- م   2
  .وقدم جميئ اجلارية قبل جميء األعرايب

. عن ابـن جـريج    ) يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . وحدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2018 (- 103
  الزبري عن جابر بن عبداهللا؛أخربين أبو 

        ....آداب الطعام والشراب وأحكامهماآداب الطعام والشراب وأحكامهماآداب الطعام والشراب وأحكامهماآداب الطعام والشراب وأحكامهما: : : :  باب باب باب باب----    13



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1097 

إذا دخل الرجل بيته، فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامـه، قـال           ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
. أدركتم املبيـت  : وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله، قال الشيطان        . ال مبيت لكم وال  عشاء     : الشيطان

  ).م املبيت والعشاءأدركت: وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه، قال
أخربين أبو الـزبري؛    . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   .  وحدثنيه إسحاق بن منصور    -) 2018 (

: إال أنه قال. مبثل حديث أيب عاصم. أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول؛ إنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  ).اسم اهللا عند دخولهوإن مل يذكر اسم اهللا عند طعامه، وإن مل يذكر (

أخربنا الليث عـن أيب  . ح وحدثنا حممد بن رمح . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2019 (- 104
  الزبري، عن جابر،

  ).ال تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وابن أيب عمر          حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن       ) 2020 (- 105

حدثنا سفيان عن الزهري، عن أيب بكر بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر، عن جده               : قالوا) واللفظ البن منري  (
  ابن عمر؛

فـإن  . وإذا شرب فليشرب بيمينه . إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).ل بشماله ويشرب بشمالهالشيطان يأك

ح . حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري. فيما قرئ عليه.  وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس   -) 2020(
  .بإسناد سفيان. مجيعا عن الزهري. كالمها عن عبيداهللا). وهو القطان(حدثنا حيىي . وحدثنا ابن املثىن

عبـداهللا  ) حدثنا: وقال حرملة . أخربنا: بو الطاهر قال أ (وحدثين أبو الطاهر وحرملة     ) 2020 (- 106
  حدثه عن سامل، عن أبيه؛. حدثين القاسم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر. حدثين عمر بن حممد. بن وهب

فإن الشيطان يأكل   . وال  يشربن ا   . ال يأكلن أحد منكم بشماله    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).بشماله ويشرب ا

  ).ال يأكلن أحدكم(ويف رواية أيب الطاهر ). وال يأخذ ا وال  يعطي ا(وكان نافع يزيد فيها : قال
حـدثين  . حدثنا زيد بن احلباب عن عكرمة بن عمـار    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2021 (- 107

  إياس بن سلمة بن األكوع؛ أن أباه حدثه؛
ال (قال  . ال أستطيع : قال) كل بيمينك (فقال  .  وسلم بشماله   أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه        

  .فما رفعها إىل فيه: قال. ما منعه إال الكرب) استطعت
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حـدثنا  : قال أبو بكر  . مجيعا عن سفيان  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 2022 (- 108
  :قال. ر بن أيب سلمةسفيان بن عيينة عن الوليد بن كثري، عن وهب ابن كيسان، مسعه من عم

سـم  ! يا غالم(فقال يل  . وكانت يدي تطيش يف الصحفة    .  كنت يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وكل مما يليك. وكل بيمينك. اهللا
  

. حدثنا ابـن أيب مـرمي     : وحدثنا احلسن بن علي احللواين وأبو بكر بن إسحاق قاال         ) 2022 (- 109
 حممد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أيب سلمة؛ أنه                أخربين. أخربنا حممد بن جعفر   

  :قال
فقـال رسـول اهللا   . فجعلت آخذ من حلم حول الصحفة .  أكلت يوما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).كل مما يليك(صلى اهللا عليه وسلم 
عن عبيـداهللا، عـن أيب      حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري،       . وحدثنا عمرو الناقد  ) 2023 (- 110

  :سعيد، قال
  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختناث األسقية

أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2023 (- 111
  :عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب سعيد اخلدري؛ أنه قال

  .أن يشرب من أفواهها: تناث األسقية ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخ
غري . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله      . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثناه عبد بن محيد    -) 2023(

  .واختناثها أن يقلب رأسها مث يشرب منه: أنه قال
  قتادة عن أنس؛حدثنا . حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2024 (- 112

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
  حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس،. حدثنا عبداألعلى. حدثنا حممد بن املثىن) 2024 (- 113

        ....كراهية الشرب قائماكراهية الشرب قائماكراهية الشرب قائماكراهية الشرب قائما: : : :  باب باب باب باب----    14
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ذاك أشر  : فاألكل؟ فقال : فقلنا: قال قتادة .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى أن يشرب الرجل قائما           
  .أو أخبث

حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عـن  :  وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة قاال     -) 2024(
  .ومل يذكر قول قتادة. مبثله. أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا قتادة عن أيب عيسى األسواري، عن أيب        . حدثنا مهام . حدثنا هداب بن خالد   ) 2025 (- 114
  سعيد اخلدري؛

  . صلى اهللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما أن النيب
. حدثنا عمر بـن محـزة     ). يعين الفزاري (حدثنا مروان   . حدثين عبداجلبار بن العالء   ) 2026 (- 116

  :أخربين أبو غطفان املري؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

  ).فمن نسي فليستقي. ال يشربن أحد منكم قائما( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبو عوانة عن عاصم، عن الشعيب، عـن ابـن           . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 2027 (- 117
  :قال. عباس

  .فشرب وهو قائم.  سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زمزم
، عـن ابـن     حدثنا سفيان عن عاصم، عن الشعيب     . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2027 (- 118
  عباس؛

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرب من زمزم، من دلو منها، وهو قائم
ح وحدثين يعقوب   . أخربنا عاصم األحول  . حدثنا هشيم . وحدثنا سريج بن يونس   ) 2027 (- 119

حدثنا عاصـم األحـول     . هشيم) حدثنا: وقال يعقوب . أخربنا: قال إمساعيل (الدورقي وإمساعيل بن سامل     
  ة عن الشعيب، عن ابن عباس؛ومغري

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم
مسع الشعيب، مسع ابن    . حدثنا شعبة عن عاصم   . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 2027 (- 120

  :عباس، قال

        ....يف الشرب من زمزم قائمايف الشرب من زمزم قائمايف الشرب من زمزم قائمايف الشرب من زمزم قائما: : : :  باب باب باب باب----    15
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  .يتاستسقى وهو عند الب. فشرب قائما.  سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زمزم
حدثنا وهب ابن   . ح وحدثين حممد بن املثىن    . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثناه حممد بن بشار    -) 2027(

  .فأتيته بدلو: ويف حديثهما. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. جرير
حدثنا الثقفي عن أيوب، عن حيىي ابن أيب كثري، عن عبداهللا ابن أيب    . عمرحدثنا ابن أيب    ) 267 (- 121

  قتادة، عن أبيه؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يتنفس يف اإلناء

حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت      : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2028 (- 122
  بن أنس، عن أنس؛األنصاري، عن مثامة بن عبداهللا 

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتنفس يف اإلناء ثالثا
حدثنا . ح وحدثنا شيبان بن فروخ. أخربنا عبدالوارث بن سعيد. حدثنا حيىي بن حيىي) 2028 (- 123

  :قال. عبدالوارث عن أيب عصام، عن أنس
  ).إنه أروى وأبرأ وأمرأ: (، ويقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتنفس يف الشراب ثالثا

  .فأنا أتنفس يف الشراب ثالثا: قال أنس
حدثنا وكيـع عـن هـشام       : وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة قاال         ) 2028 (- م   123

  .يف اإلناء: وقال. مبثله. الدستوائي، عن أيب عصام، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2029 (- 124

. فشرب. وعن ميينه أعرايب وعن يساره أبو بكر      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بلنب قد شيب مباء           
  ).فاألميناألمين : (وقال. مث أعطى األعرايب

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري                ) 2029 (- 125
  :حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس، قال: قالوا) واللفظ لزهري(

        ....كراهة التنفس يف نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا، خارج اإلناءكراهة التنفس يف نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا، خارج اإلناءكراهة التنفس يف نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا، خارج اإلناءكراهة التنفس يف نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا، خارج اإلناء: : : :  باب باب باب باب----    16

        ....إدارة املاء واللنب، وحنومها، عن ميني املبتدئإدارة املاء واللنب، وحنومها، عن ميني املبتدئإدارة املاء واللنب، وحنومها، عن ميني املبتدئإدارة املاء واللنب، وحنومها، عن ميني املبتدئاستحباب استحباب استحباب استحباب : : : :  باب باب باب باب----    17
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ين علـى   وكن أمهايت حيثثـن   . ومات وأنا ابن عشرين   .  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن عشر         
فشرب رسول اهللا صلى اهللا . وشيب له من بئر يف الدار  . فحلبنا له من شاة داجن    . فدخل علينا دارنا  . خدمته

. فأعطاه أعرابيا عن ميينـه    . أعط أبا بكر  ! يا رسول اهللا  : - وأبو بكر عن مشاله      -فقال له عمر    . عليه وسلم 
  ).األمين فاألمين: (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 2029 (- 126
ح وحـدثنا   . عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن معمر ابن حزم، أيب طوالة األنصاري؛ أنه مسع أنس ابن مالـك                

 بن عبدالرمحن؛ أنه مسع     عن عبداهللا ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   ). واللفظ له (عبداهللا بن مسلمة بن قعنب      
  :قال. أنس بن مالك حيدث

: قال. مث شبته من ماء بئري هذه     . فحلبنا له شاة  . فاستسقى.  أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دارنا        
فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر عـن يـساره،             . فأعطيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

هذا أبـو   : قال عمر . فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شربه         . عن ميينه وعمر وجاهه، وأعرايب    
وقال . وترك أبا بكر وعمر   . فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعرايب       . يريه إياه ! يا رسول اهللا  . بكر

  ).األمينون، األمينون، األمينون(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .سنة، فهي سنةفهي سنة، فهي : قال أنس
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أيب حازم، عن سـهل                 ) 2030 (- 127

  بن سعد الساعدي؛
فقـال  . وعن ميينه غالم وعن يساره أشـياخ      . فشرب منه .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب        

فتله رسول اهللا   : قال. ال أوثر بنصييب منك أحدا    ! اهللاو. ال: فقال الغالم ) أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟    (للغالم  
  .صلى اهللا عليه وسلم يف يده

. ح وحدثناه قتيبة بـن سـعيد      . أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2030 (- 128
هللا كالمها عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى ا           ). يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   
  .قال فأعطاه إياه: ولكين يف رواية يعقوب. فتله: ومل يقوال. عليه وسلم مبثله
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قـال  (يم وابن أيب عمر     حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراه          ) 2031 (- 129
  :قال. سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق

  ).إذا أكل أحدكم طعاما، فال ميسح يده حىت يلعقها، أو يلعقها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا عبد بن محيد أخربين     ح وحدثن . حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2031 (- 130

حدثنا ابن  . حدثنا روح بن عبادة   ). واللفظ له (ح وحدثنا زهري بن حرب      . مجيعا عن ابن جريج   . أبو عاصم 
  :مسعت ابن عباس يقول: مسعت عطاء يقول: قال. جريج

  ).إذا أكل أحدكم من الطعام، فال ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا ابـن    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وحممد ابن حامت           ) 2032 (- 131

  :قال. مهدي عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه
وقال ابن أيب   . الثالث: ومل يذكر ابن حامت   .  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يلعق أصابعه الثالث من الطعام          

  .عن عبدالرمحن بن كعب، عن أبيه: يبة يف روايتهش
أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن عبدالرمحن بن سعد، عن ابن             .  حدثنا حيىي بن حيىي    -) 2032(

  :قال. كعب بن مالك، عن أبيه
  .ويلعق يده قبل أن ميسحها.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل بثالث أصابع

حدثنا هشام بن عبدالرمحن بن سعد؛ أن       . حدثنا أيب . دثنا حممد بن عبداهللا بن منري     وح) 2032 (- 132
   أخربه عن أبيه كعب؛ أنه حدثهم؛- أو عبداهللا بن كعب -عبدالرمحن بن كعب بن مالك 

  .فإذا فرغ لعقها.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل بثالث أصابع
وحدثنا هشام بن عبدالرمحن بن سعد؛ أن عبـدالرمحن         .  ابن منري  حدثنا.  وحدثناه أبو كريب   -) 2032(

 عن أبيه كعب بن مالك، عن النيب صـلى اهللا           - أو أحدمها    -بن كعب بن مالك وعبداهللا بن كعب حدثاه         
  .مبثله. عليه وسلم
  حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزبري، عن جابر؛. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2033 (- 133

  ).إنكم ال تدرون يف أيه الربكة(وقال . لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة أن ا

استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من : : : :  باب باب باب باب----    18
        ....أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقهاأذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقهاأذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقهاأذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها
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. حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جـابر       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2033 (- 134
  :قال

كـان ـا مـن أذى       فليمط ما   . إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإنه ال يـدري يف أي طعامـه        . وال  ميسح يده باملنديل حىت يلعق أصابعه       . وال  يدعها للشيطان   . وليأكلها

  ).الربكة
حـدثنا  . ح وحدثنيه حممد بن رافع    . أخربنا أبو داود احلفري   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 2033(

  .كالمها عن سفيان، ذا اإلسناد، مثله. عبدالرزاق
  .وما بعده) وال ميسح يده باملنديل حىت يلعقها، أو يلعقها(ويف حديثهما 

. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جـابر         . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2033 (- 135
  :قال

حىت حيـضره   . إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من شأنه        ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
. وال  يدعها للشيطان   . مث ليأكلها . فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان ا من أذى          . عند طعامه 

  ).فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة. فإذا فرغ فليلعق أصابعه
مجيعا عن أيب معاوية، عن األعمش، ذا اإلسـناد  .  وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم    -) 2033(
  ).إن الشيطان حيضر أحدكم(ومل يذكر أول احلديث . إىل آخر احلديث) إذا سقطت لقمة أحدكم(
حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش، عن أيب صـاحل وأيب  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ) 2033 (- م   2

وعن أيب سفيان عن جابر، عن النيب صلى        . سفيان، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف ذكر اللعق           
  .حنو حديثهما. وذكر اللقمة. وسلماهللا عليه 
حدثنا محاد بـن    . حدثنا ز : قاال. وحدثين حممد بن حامت وأبو بكر بن نافع العبدي        ) 2034 (- 136
  حدثنا ثابت عن أنس؛. سلمة

إذا سقطت لقمـة    (قال وقال   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث             
فـإنكم ال   (قـال   . وأمرنا أن نسلت القصعة   ) وال  يدعها للشيطان   . وليأكلها.  األذى أحدكم فليمط عنها  

  ).تدرون يف أي طعامكم الربكة
حدثنا سهيل عن أبيه، عـن أيب       . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 2035 (- 137
  هريرة،
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  ).فإنه ال يدري يف أيتهن الربكة. إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا محاد،  : قاال) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . وحدثنيه أبو بكر بن نافع    ) 2035 (- م   137

  ).يف أي طعامكم الربكة، أو يبارك لكم(وقال ). وليسلت أحدكم الصحفة(غري أنه قال . ذا اإلسناد
حدثنا جرير عن   : قاال. وتقاربا يف اللفظ  . حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2036 (- 138

  :قال. األعمش عن أيب وائل، عن أيب مسعود األنصاري
هللا صلى اهللا عليه وسـلم      فرأى رسول ا  . وكان له غالم حلام   .  كان رجل من األنصار، يقال له أبو شعيب       

فإين أريد أن أدعو النيب صلى اهللا       . اصنع لنا طعاما خلمسة نفر    ! وحيك: فقال لغالمه . فعرف يف وجهه اجلوع   
. واتبعهم رجل . مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه خامس مخسة         . قال فصنع . عليه وسلم خامس مخسة   

: قال) وإن شئت رجع  . فإن شئت أن تأذن له    . إن هذا اتبعنا  (م  فلما بلغ الباب قال النيب صلى اهللا عليه وسل        
  !يا رسول اهللا. بل آذن له. ال
ح وحدثناه نصر   . مجيعا عن أيب معاوية   .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         -) 2036 (

. حـدثنا أيب  . ذح وحدثنا عبيداهللا بن معـا     . حدثنا أبو أسامة  : قاال. بن علي اجلهضمي وأبو سعيد األشج     
كلـهم عـن    . حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان     . ح وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . حدثنا شعبة 

  .بنحو حديث جرير. األعمش، عن أيب وائل، عن أيب مسعود، ذا احلديث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا . حدثنا شقيق بن سلمة   . األعمشحدثنا  . حدثنا أبو أسامة  : قال نصر بن علي يف روايته هلذا احلديث       

  .وساق احلديث. أبو مسعود األنصاري
وهـو  (حدثنا عمار   . حدثنا أبو اجلواب  . وحدثين حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب رواد        ) 2036 (- م   2

. حدثنا احلسن بن أعـني    . ح وحدثين سلمة بن شبيب    . عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر      ) ابن رزيق 
وعن األعمش، عن   . دثنا األعمش عن شقيق، عن أيب مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            ح. حدثنا زهري 

  .أيب سفيان، عن جابر، ذا احلديث

اه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب اه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب اه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب اه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دع: : : :  باب باب باب باب----    19
        الطعام للتابعالطعام للتابعالطعام للتابعالطعام للتابع
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أخربنا محاد بن سلمة عن ثابـت،       . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2037 (- 139
  عن أنس؛

فصنع لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . طيب املرق كان  .  أن جارا، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فارسيا        
فعـاد  ). ال(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال: فقال. لعائشة) وهذه؟(فقال  . مث جاء يدعوه  . وسلم
). ال(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال: قال) وهذه؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . يدعوه

فقاما يتدافعان حىت أتيا    . يف الثالثة . نعم: قال) وهذه؟(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال رسو . مث عاد يدعوه  

  .مرتله
يد بن كيسان، عـن أيب      حدثنا خلف بن خليفة عن يز     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2038 (- 140

  :قال. حازم، عن أيب هريرة
ما أخرجكما مـن  (فقال . فإذا هو بأيب بكر وعمر.  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم أو ليلة        

ألخـرجين الـذي    ! والذي نفـسي بيـده    . وأنا(قال  ! يا رسول اهللا  . اجلوع: قاال) بيوتكما هذه الساعة؟  
! مرحبا: فلما رأته املرأة قالت   . فإذا هو ليس يف بيته    . فأتى رجال من األنصار   . فقاموا معه ) قوموا. أخرجكما

إذ جـاء   . ذهب يستعذب لنا من املاء    : قالت) أين فالن؟ (فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! وأهال
أكرم أضيافا  ما أحد اليوم    . احلمد هللا : مث قال . األنصاري فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه         

فقال له رسـول    . وأخذ املدية . كلوا من هذه  : فقال. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب       . مين
فلما أن  . وشربوا. ومن ذلك العذق  . فأكلوا من الشاة  . فذبح هلم ) واحللوب! إياك(اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

لتسألن عن هـذا    ! والذي نفسي بيده  ( وعمر   شبعوا ورووا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر          
  ).مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم. أخرجكم من بيوتكم اجلوع. النعيم يوم القيامة

حدثين الضحاك بن خملد، من رقعة عارض يل ا، مث قرأه           . حدثين حجاج بن الشاعر   ) 2039 (- 141
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال.  ميناءحدثنا سعيد بن. أخربناه حنظلة بن أيب سفيان: قال. علي

جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، : : : :  باب باب باب باب----    20
        واستحباب االجتماع على الطعامواستحباب االجتماع على الطعامواستحباب االجتماع على الطعامواستحباب االجتماع على الطعام
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هل عنـدك   : فقلت هلا . فانكفأت إىل امرأيت  .  ملا حفر اخلندق رأيت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخصا          
. فأخرجت يل جرابا فيه صاع من شـعري       . شيء؟ فإين رأيت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخصا شديدا          

مث وليت إىل رسـول اهللا      . فقطعتها يف برمتها  . ففرغت إىل فراغي  . حنتقال فذحبتها وط  . ولنا يمة داجن  
. قال فجئته فـساررته . ال تفضحين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه  : فقالت. صلى اهللا عليه وسلم   

. فتعال أنت يف نفر معك    . وطحنت صاعا من شعري كان عندنا     . إنا قد ذحبنا يمة لنا    ! يا رسول اهللا  : فقلت
) فحيهال بكـم . إن جابرا قد صنع لكم سورا! يا أهل اخلندق(اح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال   فص

فجئـت وجـاء    ) ال ترتلن برمتكم وال  ختربن عجينتكم، حىت أجئ        (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قد فعلت الذي   : لتفق. وبك. بك: فقالت. حىت جئت امرأيت  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدم الناس       

ادعي خابزة (مث قال   . مث عمد إىل برمتنا فبصق فيها وبارك      . فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك     . قلت يل 
وإن . ألكلوا حىت تركوه واحنرفوا   ! فأقسم باهللا . وهم ألف ) واقدحي من برمتكم وال  ترتلوها     . فلتخبز معك 

  . لتخبز كما هو-لضحاك  أو كما قال ا-وإن عجينتنا . برمتنا لتغط كما هي
قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبداهللا ابن أيب           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2040 (- 142

  :قال أبو طلحة ألم سليم: طلحة؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
: فهل عندك من شيء؟ فقالت    . أعرف فيه اجلوع  .  قد مسعت صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعيفا         

وردتـين  . فلفت اخلبز ببعضه، مث دسته حتت ثـويب       . مث أخذت مخارا هلا   : فأخرجت أقراصا من شعري   . منع
قال فذهبت به فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليـه          . مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ببعضه

أرسلك أبـو   (ه وسلم   فقال رسول اهللا صلى اهللا علي     . فقمت عليهم . ومعه الناس . وسلم جالسا يف املسجد   
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ملـن معـه            . نعم: فقلت) ألطعام؟(فقال  . نعم: قال فقلت ) طلحة؟

قد ! يا أم سليم  : فقال أبو طلحة  . فأخربته. حىت جئت أبا طلحة   . قال فانطلق وانطلقت بني أيديهم    ) قوموا(
قـال  . اهللا ورسوله أعلـم   : فقالت. ما نطعمهم وليس عندنا   . جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس       

فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه حىت         . فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
فأمر بـه   . فأتت بذلك اخلبز  !) يا أم سليم  . ما عندك . هلمي(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . دخال

مث قال فيه رسول اهللا صـلى       . وعصرت عليه أم سليم عكة هلا فأدمته      . سلم ففت رسول اهللا صلى اهللا عليه و     
مث قـال  . مث خرجوا. فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا) ائذن لعشرة(مث قال   . اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا أن يقول       
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.  وشبعوا حىت أكل القوم كلهم   ) ائذن لعشرة (مث قال   . فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا      ) ائذن لعشرة (
  .والقوم سبعون رجال أو مثانون

). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2040 (- 143
  :حدثين أنس ابن مالك قال. حدثنا سعد بن سعيد. حدثنا أيب

قال فأقبلـت ورسـول اهللا     . وقد جعل طعاما  .  بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألدعوه          
فقال أبو  ) قوموا(فقال للناس   . أجب أبا طلحة  : فنظر إيل فاستحييت فقلت   . صلى اهللا عليه وسلم مع الناس     

. ودعا فيها بالربكة  . قال فمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إمنا صنعت لك شيئا   ! يا رسول اهللا  : طلحة
. فأكلوا حىت شبعوا  . وأخرج هلم شيئا من بني أصابعه     ) كلوا (وقال) أدخل نفرا من أصحايب، عشرة    (مث قال   
فما زال يدخل عشرة وخيرج عشرة حىت مل يبق منـهم           . فأكلوا حىت شبعوا  ) أدخل عشرة (فقال  . فخرجوا

  .فإذا هي مثلها حني أكلوا منها. مث هيأها. أحد إال دخل، فأكل حىت شبع
مسعت أنـس ابـن   : قال. حدثنا سعد بن سعيد  . حدثين أيب .  وحدثين سعيد بن حيىي األموي     -) 2040(

غري . وساق احلديث بنحو حديث ابن منري     . بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : مالك قال 
  ).دونكم هذا(فقال . قال فعاد كما كان. مث دعا فيه بالربكة. مث أخذ ما بقي فجمعه: أنه قال يف آخره

حدثنا عبيداهللا بن عمـرو عـن       . حدثنا عبداهللا بن جعفر الرقي    . ناقدوحدثين عمرو ال  ) 2040 (- م   2
أمر أبو طلحة أم سليم أن تـصنع        : قال. عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن أنس بن مالك           

  :وقال فيه. وساق احلديث. مث أرسلين إليه. للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة
كلـوا  (فقـال   . فأذن هلم فدخلوا  ) ائذن لعشرة (مث قال   .  عليه وسلم يده ومسى عليه      فوضع النيب صلى اهللا   

. مث أكل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيـت           . حىت فعل ذلك بثمانني رجال    .فأكلوا) ومسوا اهللا 
  .وتركوا سؤرا

ز بن حممد عن عمـرو      حدثنا عبدالعزي . حدثنا عبداهللا بن مسلمة   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2040 (- م   3
وقال . بن حيىي، عن أبيه، عن أنس بن مالك، ذه القصة، يف طعام أيب طلحة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                   

  :فيه
إمنـا كـان    ! يا رسول اهللا  : فقال له . حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  فقام أبو طلحة على الباب    

  ). الربكةفإن اهللا سيجعل فيه. هلمه(قال . شيء يسري
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حـدثين  . حدثين حممد بن موسى   . حدثنا خالد بن خملد البجلي    . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2040 (- م   4
: وقال فيه . عبداهللا ابن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث                 

  .ما أبلغوا جرياموأفضلوا . مث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل أهل البيت
مسعت جرير  : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير   . وحدثنا احلسن بن علي احللواين    ) 2040 (- م   5

  :قال. ابن زيد حيدث عن عمرو بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك
أم سـليم   فأتى  . يتقلب ظهرا لبطن  .  رأى أبو طلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعا يف املسجد           

. وأظنه جائعـا  . يتقلب ظهرا لبطن  . إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعا يف املسجد          : فقال
. مث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالـك               : وقال فيه . وساق احلديث 
  .فأهديناه جلرياننا. وفضلت فضلة

أخربين أسامة؛ أن يعقوب ابن . حدثنا عبداهللا بن وهب.  التجييب وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2040 (- م   6
  :عبداهللا بن أيب طلحة األنصاري حدثه؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول

فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة         .  جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما       
مل عصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : حابهفقلت لبعض أص  .  على حجر  -وأنا أشك   :  قال أسامة  -

قد رأيت  ! يا أبتاه : فقلت. فذهبت إىل أيب طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ملحان         . من اجلوع : بطنه؟ فقالوا 
فدخل أبـو   . من اجلوع : فسألت بعض أصحابه فقالوا   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عصب بطنه بعصابة        

فإن جاءنا رسـول اهللا     . عندس كسر من خبز ومترات    . نعم: ؟ فقالت هل من شيء  : فقال. طلحة على أمي  
  .مث ذكر سائر احلديث بقصته. وإن جاء آخر معه قل عنهم. صلى اهللا عليه وسلم وحده أشبعناه

حدثنا حرب بن ميمون عن النضر      . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2040 (- م   7

  .يب صلى اهللا عليه وسلم، يف طعام أيب طلحة، حنو حديثهمبن أنس، عن أنس بن مالك، عن الن
اهللا بن  حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبد              ) 2041 (- 144

  :أيب طلحة؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول

جواز أكل املرق، واستحباب أكل اليقطني، وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا وإن جواز أكل املرق، واستحباب أكل اليقطني، وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا وإن جواز أكل املرق، واستحباب أكل اليقطني، وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا وإن جواز أكل املرق، واستحباب أكل اليقطني، وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا وإن : : : :  باب باب باب باب----    21
        كانوا ضيفانا، إذا مل يكره ذلك صاحب الطعامكانوا ضيفانا، إذا مل يكره ذلك صاحب الطعامكانوا ضيفانا، إذا مل يكره ذلك صاحب الطعامكانوا ضيفانا، إذا مل يكره ذلك صاحب الطعام
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فذهبت مع رسـول اهللا     : قال أنس ابن مالك   .  إن خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه          
ومرقا فيه  . فقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبزا من شعري          . صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك الطعام      

فلم أزل : قال. أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل الصحفةفر. قال أنس. دباء وقديد 
  .أحب الدباء منذ يومئذ

حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغـرية، عـن          . حدثنا حممد بن العالء، أبو كريب     ) 2041 (- 145
  :ثابت، عن أنس قال

فجعل رسول اهللا صـلى     . يء مبرقة فيها دباء   فج. فانطلقت معه .  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل       
قال فقال  . فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه وال  أطعمه        : قال. اهللا عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه       

  .فما زلت، بعد، يعجبين الدباء: أنس
أخربنا معمر عـن ثابـت   . مجيعا عن عبدالرزاق.  وحدثين حجاج بن الشاعر وعبد بن محيد     -) 2041(

قال : وزاد. البناين وعاصم األحول، عن أنس بن مالك؛ أن رجال خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فما صنع يل طعام، بعد، أقدر على أن يصنع فيه دباء إال صنع: فسمعت أنسا يقول: ثابت
حدثنا شعبة عن يزيد ابن مخري،   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثين حممد بن املثىن العرتي    ) 2042 (- 146

  :قال. عن عبداهللا بن بسر
مث أيت بتمر فكان    . فأكل منها . قال فقربنا إليه طعاما ووطبة    .  نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب        

وهو فيه، إن شاء اهللا، إلقـاء       . هو ظين : قال شعبة ( ويلقي النوى بني إصبعيه وجيمع السبابة والوسطى         يأكله
ادع : قال فقال أيب، وأخذ بلجام دابته     . مث ناوله الذي عن ميينه    . مث أيت بشراب فشربه   ). النوى بني اإلصبعني  

  ).مواغفر هلم وارمحه. بارك هلم يف ما رزقتهم! اللهم(فقال . اهللا لنا
  
حدثنا حيىي ابـن    . ح وحدثنيه حممد بن املثىن    . حدثنا ابن أيب عدي   .  وحدثنا حممد بن بشار    -) 2042(

  .ومل يشكا يف إلقاء النوى بني اإلصبعني. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. محاد

استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف ألهل الطعام، استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف ألهل الطعام، استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف ألهل الطعام، استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف ألهل الطعام، : : : :  باب باب باب باب----    22    
        لدعاء من الضيف الصاحل، وإجابته لذلكلدعاء من الضيف الصاحل، وإجابته لذلكلدعاء من الضيف الصاحل، وإجابته لذلكلدعاء من الضيف الصاحل، وإجابته لذلكوطلب اوطلب اوطلب اوطلب ا
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وقال ابـن   . أخربنا: قال حيىي (اليل  حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وعبداهللا بن عون اهل        ) 2043 (- 147
  :قال. إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن عبداهللا بن جعفر). حدثنا: عون

  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب
: قال أبو بكـر   . عن حفص كالمها  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2044 (- 148

  :قال. حدثنا أنس بن مالك. حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم
  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مقعيا، يأكل مترا

حـدثنا  : قال ابن عمـر   . مجيعا عن سفيان  . وحدثنا زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 2044 (- 149
  :قال. سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم، عن أنس

يأكل منـه   . فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسمه وهو حمتفز        . أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر        

  .أكال حثيثا: ويف رواية زهري. أكال ذريعا
مسعت جبلة ابـن    : قال. حدثنا شعبة . مد بن جعفر  حدثنا حم . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2045 (- 150

  :سحيم قال
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر وحنن       . قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد      .  كان ابن الزبري يرزقنا التمر    

  .إال أن يستأذن الرجل أخاه. فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اإلقران. ال تقارنوا: فيقول. نأكل
  .يعين االستئذان. ال أرى هذه الكلمة إال من كلمة ابن عمر: عبةقال ش

        ....أكل القثاء بالرطبأكل القثاء بالرطبأكل القثاء بالرطبأكل القثاء بالرطب: : : :  باب باب باب باب----    23

        استحباب تواضع اآلكل، وصفة قعودهاستحباب تواضع اآلكل، وصفة قعودهاستحباب تواضع اآلكل، وصفة قعودهاستحباب تواضع اآلكل، وصفة قعوده: : : :  باب باب باب باب----    24

ي اآلكل مع مجاعة، عن قران مترتني وحنومها يف لقمة، إال بإذن ي اآلكل مع مجاعة، عن قران مترتني وحنومها يف لقمة، إال بإذن ي اآلكل مع مجاعة، عن قران مترتني وحنومها يف لقمة، إال بإذن ي اآلكل مع مجاعة، عن قران مترتني وحنومها يف لقمة، إال بإذن : : : :  باب باب باب باب----    25
        أصحابهأصحابهأصحابهأصحابه
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حدثنا عبـدالرمحن بـن     . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب .  وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 2045 (
وقد كان أصاب الناس    : وال  قوله  . وليس يف حديثهما، قول شعبة    . كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد    . مهدي

  .يومئذ جهد
حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن جبلة      : قاال. حدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2045 (- 151

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. بن سحيم

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرن الرجل بني التمرتني حىت يستأذن أصحابه
حدثنا سليمان ابـن    . أخربنا حيىي بن حسان   . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2046 (- 152

  بالل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
  ).ال جيوع أهل بيت عندهم التمر( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عـن أيب   حدثنا يعقوب بن حممد بن طحـالء        . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2046 (- 153
  :قالت. الرجال، حممد بن عبدالرمحن، عن أمه، عن عائشة

بيت ال متـر فيـه      ! يا عائشة . بيت ال متر فيه، جياع أهله     ! يا عائشة ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .قاهلا مرتني، أو ثالثا) - أو جاع أهله -جياع أهله 
عن عبداهللا بـن    ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   .  بن مسلمة بن قعنب    حدثنا عبداهللا ) 2047 (- 154

  عبدالرمحن، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه؛
من أكل سبع مترات، مما بني ربتيها، حني يصبح، مل يضره سـم             ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).حىت ميسي
مسعت عامر  : قال. دثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم      ح. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2047 (- 155

  :مسعت سعدا يقول: بن سعد بن أيب وقاص يقول

        يف إدخال التمر وحنوه من األقوات للعياليف إدخال التمر وحنوه من األقوات للعياليف إدخال التمر وحنوه من األقوات للعياليف إدخال التمر وحنوه من األقوات للعيال: : : :  باب باب باب باب----    26

        فضل متر املدينةفضل متر املدينةفضل متر املدينةفضل متر املدينة: : : :  باب باب باب باب----    27
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من تصبح بسبع مترات، عجوة، مل يضره ذلك اليوم سم وال            ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).سحر
وحدثناه إسحاق بـن   ح  . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري    . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 2047 (- م   155

كالمها عن هاشم بن هاشم، ذا اإلسناد، عن النيب صلى اهللا عليه            . إبراهيم أخربنا أبو بدر شجاع بن الوليد      
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: وال  يقوالن. وسلم، مثله
وقـال  . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وابن حجر          ) 2048 (- 156
إمساعيل، وهو ابن جعفر، عن شريك، وهو ابن أيب منر، عن عبداهللا بن أيب عتيـق، عـن                  ) حدثنا: اآلخران
  عائشة؛

  ).إن يف العجوة العالية شفاء، أو إا ترياق، أول البكرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا جريـر   . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثنا جرير . قتيبة بن سعيد  حدثنا  ) 2049 (- 157

  :قال. وعمرو بن عبيد عن عبدامللك بن عمري، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

. حدثنا شعبة بن عبدامللك ابن عمري     . حدثنا حممد بن جعفر   .  املثىن وحدثنا حممد بن  ) 2049 (- 158
  :قال. مسعت سعيد بن زيد: قال. مسعت عمرو بن حريث: قال

  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وأخربين احلكم بن عتيبة    : قال. حدثنا شعبة . حدثين حممد بن جعفر   .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 2049 (

  .عن احلسن العرين، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ملا حدثين به احلكم مل أنكره من حديث عبدامللك: قال شعبة
أخربنا عبثر عن مطرف، عن احلكم، عن احلـسن،         . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2049 (- 159

  :قال. حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلعن عمرو بن 

فضل الكمأة، ومداواة العني فضل الكمأة، ومداواة العني فضل الكمأة، ومداواة العني فضل الكمأة، ومداواة العني : : : :  باب باب باب باب----    28
        اااا
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. الكمأة من املن، الذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل علـى بـين إسـرائيل   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).وماؤها شفاء للعني

أخربنا جرير عن مطرف، عن احلم بن عتيبة، عن احلسن    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2049 (- 160
  عمرو بن حريث، عن سعيد ابن زيد،العرين، عن 

  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن الذي أنزل اهللا على موسى( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
مسعت عمرو ابـن    : قال. حدثنا سفيان عن عبدامللك بن عمري     . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2049 (- 161

  :مسعت سعيد بن زيد يقول: حريث يقول
وماؤها . الكمأة من املن الذي أنزل اهللا، عز وجل، على بين إسرائيل          ( صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  

  ).شفاء للعني
: قـال . حدثنا حممد بن شبيب. حدثنا محاد بن زيد. وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2049 (- 162

فحدثين عن  .  عبدامللك قال فلقيت . مسعته من عبدامللك بن عمري    : فقال. فسألته. مسعته من شهر بن حوشب    
  :قال. عمرو ابن حريث، عن سعيد بن زيد

  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا عبداهللا بن وهب عن يونس، عن ابن شـهاب، عـن أيب             . حدثين أبو الطاهر  ) 2050 (- 163

  :قال. رمحن، عن جابر بن عبداهللاسلمة بن عبدال
عليكم (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وحنن جنين الكباث  .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبر الظهران        

أو حنو  ) وهل من نيب إال وقد رعاها     . نعم(قال  . كأنك رعيت الغنم  ! يا رسول اهللا  : قال فقلنا ) باألسود منه 
  .هذا من القول

        فضيلة األسود من الكباثفضيلة األسود من الكباثفضيلة األسود من الكباثفضيلة األسود من الكباث: : : :  باب باب باب باب----    29
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أخربنا سليمان ابـن    . أخربنا حيىي ابن حسان   . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2051 (- 164
  بالل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائش؛

  ).نعم األدم، أو اإلدام، اخلل( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حـدثنا  . حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي    . لتميميوحدثناه موسى بن قريش بن نافع ا      ) 2051 (- 165

  .ومل يشك) نعم األدم(سليمان بن بالل، ذا اإلسناد، وقال 
أخربنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن أيب سفيان، عن جـابر بـن       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2052 (- 166
  عبداهللا؛

فجعل يأكل به ويقـول     . فدعا به . إال خل ما عندنا   : فقالوا.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل أهله األدم        
  ).نعم األدم اخلل. نعم األدم اخلل(

عن املثىن ابـن    ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 2052 (- 167
  :حدثين طلحة بن نافع؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. سعيد

ما مـن   (فقال  . فأخرج إليه فلقا من خبز    . ات يوم، إىل مرتله    أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، ذ        
  ).فإن اخلل نعم األدم(قال . إال شيء من خل. ال: فقالوا) أدم؟

ما زلت أحـب    : وقال طلحة . فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : قال جابر 
  .اخلل منذ مسعتها من جابر

حدثنا املثىن بن سعيد عن طلحـة ابـن         . حدثين أيب .  علي اجلهضمي  حدثنا نصر بن  ) 2052 (- 168
  حدثنا جابر بن عبداهللا؛. نافع

) فنعم األدم اخلـل   (إىل قوله   . مبثل حديث ابن علية   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده إىل مرتله          
  .ومل يذكر ما بعده

. أخربنا حجاج بن أيب زينب    .  بن هارون  حدثنا يزيد . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2052 (- 169
  :مسعت جابر بن عبداهللا قال: قال. حدثين أبو سفيان، طلحة بن نافع

يلة اخلل، والتأدم يلة اخلل، والتأدم يلة اخلل، والتأدم يلة اخلل، والتأدم فضفضفضفض: : : :  باب باب باب باب----    30
        بهبهبهبه
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. فأخـذ بيـدي   . فقمت إليه . فأشار إيل . فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت جالسا يف داري   
) هل من غـداء؟   ( فقال   .فدخلت احلجاب عليها  . مث أذن يل  . فدخل. فانطلقنا حىت أتى بعض حجر نسائه     

فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرصا فوضعه بني          . فوضعن على نيب  . فأيت بثالثة أقراصة  . نعم: فقالوا
فجعل نصفه بني يديه ونصفه بـني       . مث أخذ الثالث فكسره باثنني    . وأخذ قرصا آخر فوضعه بني يدي     . يديه

  ).فنعم األدم هو. هاتوه(قال . خلإال شيء من . ال: قالوا) هل من أدم؟(مث قال . يدي
. حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2053 (- 170

  :قال.  أيوب األنصاريحدثنا شعبة عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة، عن أيب
وإنه بعث إيل يوما بفضلة     .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أيت بطعام، أكل منه وبعث بفضله إيل              

  ).ولكين أكرهه من أجل رحيه. ال(أحرام هو؟ قال : فسألته. ألن فيها ثوما. مل يأكل منها
  .فإين أكره ما كرهت: قال

  .حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة، يف هذا اإلسناد.  وحدثنا حممد بن املثىن-) 2053(
: قـاال ) واللفظ منهما قريب (وحدثين احلجاج بن الشاعر وأمحد بن سعيد بن صخر          ) 2053 (- 171

حدثنا عاصم بن عبداهللا ابن     ). أبو زيد األحول  : يف رواية حجاج بن يزيد    (حدثنا ثابت   . حدثنا أبو النعمان  
  ، عن أيب أيوب؛احلارث عن أفلح، موىل أيب أيوب

قال . فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفل وأبو أيوب يف العلو           .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه       
مث . فباتوا يف جانـب   . فتنحوا! منشي فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فانتبه أبو أيوب ليلة فقال    

ال أعلو سقيفة أنـت     : فقال) السفل أرفق (صلى اهللا عليه وسلم     فقال النيب   . قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم     
فكان يصنع للنيب صـلى اهللا عليـه       . فتحول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العلو وأبو أيوب يف السفل           . حتتها

فلما . فصنع له طعاما فيه ثوم    . فيتتبع موضع أصابعه  . فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه       . وسلم طعاما 
: فقـال . ففزع وصعد إليـه   . مل يأكل : فقيل له . ه سأل عن موضع أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلم         رد إلي 

. فإين أكره ما تكره، أو مـا كرهـت     : قال) ولكين أكرهه . ال(أحرام هو؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤتى: قال

        إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناهإباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناهإباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناهإباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناه: : : :  باب باب باب باب----    31
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حدثنا جرير بن عبداحلميد عن فضيل بن غزوان، عـن أيب           . حدثين زهري بن حرب   ) 2054 (- 172
  :قال. حازم األشجعي، عن أيب هريرة

والـذي  : فقالت. فأرسل إىل بعض نسائه   . إين جمهود :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
. ال: حىت قلن كلهن مثـل ذلـك      . لت مثل ذلك  فقا. مث أرسل إىل أخرى   . ما عندي إال ماء   ! بعثك باحلق 

فقام رجل مـن األنـصار      ) من يضيف هذا، الليلة، رمحه اهللا     (فقال  . ما عندي إال ماء   ! والذي بعثك باحلق  
. إال قوت صبياين  . ال: هل عندك شيء؟ قالت   : فقال المرأته . فانطلق به إىل رحله   ! يا رسول اهللا  . أنا: فقال
فإذا أهوى ليأكل فقومي إىل السراج      .  ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل      فإذا دخل . فعلليهم بشيء : قال

قد عجب  (فقال  . فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم        . فقعدوا وأكل الضيف  : قال. حىت تطفئيه 
  ).اهللا من صنيعكما بضيفكما الليلة

يل بن غزوان، عن أيب حازم،      حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء حدثنا وكيع عن فض         ) 2054 (- 173
  عن أيب هريرة؛

نومي الـصبية   : فقال المرأته . فلم يكن عنده إال قوته وقوت صبيانه      .  أن رجال من األنصار بات به ضيف      
ويؤثرون على أنفسهم ولو كـان ـم        {: قال فرتلت هذه اآلية   . وأطفئي السراج وقريب للضيف ما عندك     

  ].9/احلشر  /59[} خصاصة
  :قال. حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة. ثناه أبو كريب وحد-) 2054(

أال رجل يـضيف    (فقال  . فلم يكن عنده ما يضيفه    .  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليضيفه         
وسـاق احلـديث بنحـو      . فانطلق به إىل رحله   . فقام رجل من األنصار يقال له أبو طلحة       ) هذا، رمحه اهللا  

  .وذكر فيه نزول اآلية كما ذكره وكيع. يث جريرحد
حدثنا سليمان بن املغرية عـن      . حدثنا شبابة بن سوار   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2055 (- 174

  :قال. ثابت، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن املقداد
نا علـى أصـحاب     فجعلنا نعرض أنفس  . وقد ذهبت أمساعنا وأبصارنا من اجلهد     .  أقبلت أنا وصاحبان يل   

. فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق بنا إىل أهله. فليس أحد منهم يقبلنا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فكنا حنتلب فيـشرب كـل      : قال). احتلبوا هذا اللنب بيننا   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فإذا ثالثة أعرت  

        إكرام الضيف وفضل إيثارهإكرام الضيف وفضل إيثارهإكرام الضيف وفضل إيثارهإكرام الضيف وفضل إيثاره: : : :  باب باب باب باب----    32
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فيجيء من الليل فيسلم تسليما ال يـوقظ        : قال. ليه وسلم نصيبه  ونرفع للنيب صلى اهللا ع    . إنسان منا نصيبه  
فأتاين الشيطان ذات ليلة، وقـد  . مث يأيت شرابه فيشرب. قال مث يأيت املسجد فيصلي    . ويسمع اليقظان . نائما

فأتيتـها  . ما به حاجة إىل هذه اجلرعة     . حممد يأيت األنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم     : فقال. شربت نصييب 
مـا  ! وحيـك : فقال. قال ندمين الشيطان  . فلما أن وغلت يف بطين، وعلمت أنه ليس إليها سبيل         . فشربتها

. وعلي مشلة . فتذهب دنياك وآخرتك  . صنعت؟ أشربت شراب حممد؟ فيجيء فال جيده فيدعو عليك فتهلك         
أمـا  و. وجعل ال جييئين النوم   . إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي           

مث أتـى  . قال فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم كما كان يـسلم . صاحباي فناما ومل يصنعا ما صنعت  
اآلن يدعو علي   : فقلت. فرفع رأسه إىل السماء   . مث أتى شرابه فكشف عنه فلم جيد فيه شيئا        . املسجد فصلى 

وأخذت .  الشملة فشددا علي   قال فعمدت إىل  ) وأسق من أسقاين  . أطعم من أطعمين  ! اللهم(فقال  . فأهلك
وإذا هـن  . فإذا هي حافلـة . الشفرة فانطلقت إىل األعرت أيها أمسن فأذحبها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

قال فحلبت  . فعمدت إىل إناء آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن حيتلبوا فيه              . حفل كلهن 
يا : قال قلت ) أشربتم شرابكم الليلة؟  ( صلى اهللا عليه وسلم فقال       فجئت إىل رسول اهللا   . فيه حىت علته رغوة   

فلما عرفت أن النيب    . فشرب مث ناولين  . اشرب! يا رسول اهللا  : فقلت. فشرب مث ناولين  . اشرب! رسول اهللا 
قال فقال النيب صـلى اهللا  . صلى اهللا عليه وسلم قد روى، وأصبت دعوته، ضحكت حىت ألقيت إىل األرض 

فقال . وفعلت كذا . كان من أمري كذا وكذا    ! يا رسول اهللا  : فقلت) إحدى سوآتك يا مقداد   (عليه وسلم   
قـال  ) أفال كنت آذنتين، فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها   . ما هذه إال رمحة من اهللا     (النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .ما أبايل إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصاا من الناس! والذي بعثك باحلق: فقلت
  .حدثنا سليمان بن املغرية، ذا اإلسناد. أخربنا النضر بن مشيل.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم-) 2055(

. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وحامد بن عمر البكراوي وحممد بن عبـداألعلى            ) 2056 (- 175
، )وحدث أيضا (ن أيب عثمان    حدثنا أيب ع  . حدثنا املعتمر ). واللفظ البن معاذ  (مجيعا عن املعتمر بن سليمان      

  :قال. عن عبدالرمحن بن أيب بكر
) هل مع أحد منكم طعام؟    (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني ومائة        

فقال النيب  . مث جاء رجل، مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها       . فعجن. فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه       
. فـصنعت . فاشترى منه شاة  . بل بيع . ال: فقال)  أم هبة؟  - أو قال    -أبيع أم عطية    (عليه وسلم   صلى اهللا   
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ما من الثالثني ومائة إال حز له       ! وامي اهللا : قال. وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى          
  .وإن كان غائبا، خبأ له. اهإن كان شاهدا، أعط. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها

  .أو كما قال. فحملته على البعري. وفضل يف القصعتني. وشبعنا. فأكلنا منهما أمجعون. قال وجعل قصعتني
حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وحامد بن عمر البكراوي وحممد بـن عبـداألعلى              ) 2057 (- 176
حدثنا أبو عثمان؛   : قال أيب :  املعتمر بن سليمان قال    حدثنا). واللفظ البن معاذ  (كلهم عن املعتمر    . القيسي

  أنه حدثه عبدالرمحن بن أيب بكر؛
من كان عنده طعـام     (وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مرة          .  أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء     

إن أبا بكـر    و: أو كما قال  ). ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب خبامس، بسادس       . اثنني، فليذهب بثالثة  
 وال   -قال فهو وأنا وأيب وأمـي       . وأبو بكر بثالثة  . وانطلق نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشرة       . جاء بثالثة 

 قال وإن أبا بكر تعشى عند النيب صلى اهللا عليـه            -وامرأيت وخادم بني بيتنا وبيت أيب بكر        : أدري هل قال  
فجاء بعـدما   . عس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      مث رجع فلبث حىت ن    . مث لبث حىت صليت العشاء    . وسلم

أو ما عشيتهم؟ : ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك؟ قال       : قالت له امرأته  . مضى من الليل ما شاء اهللا     
. فجدع وسب ! يا غنثر : وقال. قال فذهبت أنا فاختبأت   . قد عرضوا عليهم فغلبوهم   . أبوا حىت جتيء  : قالت
ما كنا نأخذ من لقمة إال ربا من أسـفلها          ! قال فامي اهللا  . ال أطعمه أبدا  ! واهللا: لوقا. ال هنيئا . كلوا: وقال

فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كمـا هـي أو           . قال حىت شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك        . أكثر منها 
 ذلك بثالث   هلي اآلن أكثر منها قبل    ! وقرة عيين . ال: ما هذا؟ قالت  ! يا أخت بين فراس   : قال المرأته . أكثر
مث محلها إىل   . مث أكل منها لقمة   . يعين ميينه . إمنا كان ذلك من الشيطان    : قال فأكل منها أبو بكر وقال     . مرار

فعرفنا اثنـا   . قال وكان بيننا وبني قوم عقد فمضى األجل       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت عنده       
. إال أنه بعث معهم فأكلوا منها أمجعون      .  رجل اهللا أعلم كم مع كل    . مع كل رجل منهم أناس    . عشر رجال 
  .أو كما قال
حدثنا سامل بن نوح العطار عن اجلريري، عن أيب عثمان، عن           . حدثين حممد بن املثىن   ) 2057 (- 177

  :قال. عبدالرمحن بن أيب بكر
ال فـانطلق   ق. قال وكان أيب يتحدث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل            .  نزل علينا أضياف لنا   

حىت جييء أبـو    : فقالوا. قال فأبوا . قال فلما أمسيت جئنا بقراهم    . افرغ من أضيافك  ! يا عبدالرمحن : وقال
قـال  . وإنكم إن مل تفعلوا خفت أن يصيبين منـه أذى         . إنه رجل حديد  : قال فقلت هلم  . مرتلنا فيطعم معنا  
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: قـال . ما فرغنا ! واهللا. ال: يافكم؟ قال قالوا  أفرغتم من أض  : فقال. فلما جاء مل يبدأ بشيء أول منهم      . فأبوا
أقـسمت  ! يا غنثـر  : قال فقال . قال فتنحيت ! يا عبدالرمحن : فقال. أمل آمر عبدالرمحن؟ قال وتنحيت عنه     
قـد  . هؤالء أضيافك فسلهم  . ما يل ذنب  ! واهللا: قال فجئت فقلت  . عليك إن كنت تسمع صويت إال جئت      

: قال فقال أبـو بكـر     ! أال تقبلوا عنا قراكم   ! ما لكم : قال فقال .  جتيء أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حىت     
. فما رأيت كالـشر كالليلـة قـط       : قال. ال نطعمه حىت تطعمه   ! فواهللا: قال فقالوا . ال أطعمه الليلة  ! فواهللا

ء قال فجـي  . هلموا قراكم . أما األوىل فمن الشيطان   : ما لكم أن ال تقبلوا عنا قراكم؟ قال مث قال         ! ويلكم
بروا ! يا رسول اهللا  : فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         : قال. بالطعام فسمى فأكل وأكلوا   

  ).بل أنت أبرهم وأخريهم(قال فأخربه فقال . وحنثت
  .قال ومل تبلغين كفارة

  فضيلة املواساة يف الطعام القليل، وأن طعام االثنني يكفي الثالثة، وحنو ذلك: باب
قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2058 (- 178

  :هريرة؛ أنه قال
  ).وطعام الثالثة كايف األربعة. طعام االثنني كايف الثالثة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. بـن حبيـب   ح وحدثين حيىي    . أخربنا روح بن عبادة   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2059 (- 179
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. حدثنا روح

. وطعام االثنني يكفي األربعـة    . طعام الواحد يكفي االثنني   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).وطعام األربعة يكفي الثمانية

  .مسعت: مل يذكر. سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ويف رواية إسحاق
حدثنا عبدالرمحن عن   . ح وحدثين حممد ابن املثىن    . حدثنا سفيان . حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 2059(

  .مبثل حديث ابن جريج. سفيان، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال أبو  ( وإسحاق بن إبراهيم     حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          ) 2059 (- 180

  :أبو معاوية عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، قال) أخربنا: وقال اآلخران. حدثنا: بكر وأبو كريب
  ).وطعام االثنني يكفي األربعة. طعام الواحد يكفي االثنني( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا جرير عن األعمش، عـن أيب       : يب شيبة قاال  حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أ      ) 2059 (- 181
  سفيان، عن جابر،
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وطعام أربعـة   . وطعام رجلني يكفي أربعة   . طعام الرجل يكفي رجلني   ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).يكفي مثانية
وهـو  (أخربنا حيىي   : رب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد قالوا       حدثنا زهري بن ح   ) 2060 (- 182
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) القطان

  ).واملؤمن يأكل يف معي واحد. الكافر يأكل يف سبعة أمعاء(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا أبـو    . أبو بكر بن أيب شيبة    ح وحدثنا   . حدثنا أيب .  وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      -) 2060(

أخربنا : قال. ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق         . حدثنا عبيداهللا : قاال. أسامة وابن منري  
  .مبثله. كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. معمر عن أيوب

حدثنا شعبة عن واقد ابن     . ثنا حممد بن جعفر   حد. وحدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 2060 (- 183
  :حممد بن زيد؛ أنه مسع نافعا قال

ال : قال فقال . فجعل يأكل أكال كثريا   : قال. فجعل يضع بني يديه، ويضع بني يديه      .  رأى ابن عمر مسكينا   
  ).إن الكافر يأكل يف سبعة أمعاء(فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . يدخلن هذا علي

حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن أيب الزبري، عن جابر وابـن          . حدثين حممد بن املثىن   ) 2061 (- 184
  عمر؛

  ).والكافر يأكل يف سبعة أمعاء. املؤمن يأكل يف معي واحد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
جابر، عن النيب صلى اهللا عليه      حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن       . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2061(

  .ابن عمر: ومل يذكر. مبثله. وسلم
حدثنا بريد عن جده، عن أيب      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2062 (- 185
  موسى،

  ).والكافر يأكل يف سبعة أمعاء. املؤمن يأكل يف معي واحد(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة،       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . نا قتيبة بن سعيد    حدث -) 2062(

  .مبثل حديثهم. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

        املؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاءاملؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاءاملؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاءاملؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء: : : :  باب باب باب باب----    34
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أخربنا مالك عن سهيل ابـن أيب       . حدثنا إسحاق بن عيسى   . وحدثين حممد بن رافع   ) 2063 (- 186
  صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛

اهللا عليه وسلم ضافه ضيف، وهو كافر، فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة                 أن رسول اهللا صلى     
مث أنـه أصـبح    . حىت شرب حالب سبع شياه    . مث أخرى فشربه  . مث أخرى فشربه  . فشرب حالا . فحلبت
فقـال  . مث أمر بأخرى فلم يـستتمها     . فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة فشرب حالا          . فأسلم

  ).والكافر يشرب يف سبعة أمعاء. املؤمن يشرب يف معي واحد(سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ر
وقال . حدثنا: قال زهري (حدثنا حيىي بن حيىي وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم           ) 2064 (- 187
  :لقا. جرير عن األعمش، عن أيب حازم، عن أيب هريرة) أخربنا: اآلخران

  .كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.  ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما قط
  .حدثنا سليمان األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا زهري.  وحدثنا أمحد بن يونس-) 2064(
و داود  أخربنا عبدالرزاق وعبدامللك بن عمرو وعمر بن سعد، أب        . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2064 (- م   2

  .كلهم عن سفيان، عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. احلفري
واللفظ أليب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وحممد بن املثىن وعمرو الناقد              ) 2064 (- 188
  :قال. حدثنا األعمش عن أيب حيىي، موىل آل جعدة، عن أيب هريرة. أخربنا أبو معاوية: قالوا) كريب

  .كان إذا اشتهاه أكله، وإن مل يشتهه سكت.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاب طعاما قط ما رأيت رسول
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب حازم، عن أيب هريـرة،            : قاال. وحدثناه أبو كريب وحممد بن املثىن     

  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

         كتاب اللباس والزينة كتاب اللباس والزينة كتاب اللباس والزينة كتاب اللباس والزينة----    37

        ال يعيب الطعامال يعيب الطعامال يعيب الطعامال يعيب الطعام: : : :  باب باب باب باب----    35
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قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبداهللا، عن عبداهللا بن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2065 (- 1
  عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛

  ).الذي يشرب يف آنية الفضة، إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. ح وحدثنيه علي بن حجـر الـسعدي       .  وحدثناه قتيبة وحممد بن رمح عن الليث بن سعد         -) 2065(

ح وحدثنا حممد بـن     . حدثنا حممد بن بشر   . ح وحدثنا ابن منري   . عن أيوب ) يعين ابن عيلة  (حدثنا إمساعيل   
حدثنا علي بن مسهر    : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة والوليد بن شجاع         . دحدثنا حيىي بن سعي   . املثىن

ح . حدثنا موسى بن عقبـة    . حدثنا الفضيل بن سليمان   . ح وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي      . عن عبيداهللا 
ـ . عن عبدالرمحن السراج كل هؤالء عن نافع      ) يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . وحدثنا شيبان بن فروخ    ل مبث
أن الذي يأكـل أو     (بإسناده عن نافع وزاد يف حديث علي ابن مسهر عن عبيداهللا            . حديث مالك بن أنس   

  .إال يف حديث ابن مسهر. وليس يف حديث أحد منهم ذكر األكل والذهب) يشرب يف آنية الفضة والذهب
)  ابـن مـرة  يعين(حدثنا أبو عاصم عن عثمان   . وحدثين زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي      ) 2065 (- 2

  :قالت. حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن عن خالته أم سلمة
من شرب يف إناء من ذهب أو فضة، فإمنا جيرجر يف بطنه نـارا مـن         ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).جهنم
ح وحـدثنا   . أخربنا أبو خيثمة عن أشعث بن أيب الشعثاء       . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2066 (- 3

دخلت على : قال. حدثين معاوية بن سويد بن مقرن  . حدثنا أشعث . حدثنا زهري . أمحد بن عبداهللا بن يونس    
  :ن عازب فسمعته يقولالرباء ب

أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنازة، وتشميت      . وانا عن سبع  .  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع       
وانا عن خـواتيم، أو     . العاطس، وإبرار القسم، أو املقسم، ونصر املظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السالم          

  .ملياثر، وعن القسي، وعن لبس احلرير واإلستربق والديباجعن ختتم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن ا

         أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، على الرجال والنساء أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، على الرجال والنساء أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، على الرجال والنساء أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، على الرجال والنساءحترمي استعمالحترمي استعمالحترمي استعمالحترمي استعمال: : : :  باب باب باب باب----    1

حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير : : : :  باب باب باب باب----    2
        ....وإباحة العلم وحنوه للرجل، ما مل يزد على أربع أصابعوإباحة العلم وحنوه للرجل، ما مل يزد على أربع أصابعوإباحة العلم وحنوه للرجل، ما مل يزد على أربع أصابعوإباحة العلم وحنوه للرجل، ما مل يزد على أربع أصابع. . . . باحته للنساءباحته للنساءباحته للنساءباحته للنساءعلى الرجل، وإعلى الرجل، وإعلى الرجل، وإعلى الرجل، وإ
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: إال قوله . حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، ذا اإلسناد، مثله         .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 2066(
  .وإنشاد الضال: وجعل مكانه. فإنه مل يذكر هذا احلرف يف احلديث. وإبرار القسم أو املقسم

. ح وحدثنا عثمان بن أيب شـيبة      . حدثنا علي بن مسهر   . بو بكر بن أيب شيبة    وحدثنا أ ) 2066 (- م   2
إبرار : وقال. كالمها عن الشيباين، عن أشعث بن أيب الشعثاء، ذا اإلسناد، مثل حديث زهري            . حدثنا جرير 

 فإنه من شرب فيها يف الدنيا، مل يشرب يف        . وعن الشرب يف الفضة   : وزاد يف احلديث  . من غري شك  . القسم
  .اآلخرة
أخربنا أبو إسحاق الشيباين وليث بن أيب سليم        . حدثنا ابن إدريس  . وحدثناه أبو كريب  ) 2066 (- م   3

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . ومل يذكر زيادة جرير وابن مسهر     . بإسنادهم. عن أشعث بن أيب الشعثاء    
ح وحدثنا إسـحاق  . حدثنا أيب. ن معاذ ح وحدثنا عبيداهللا بن عبداهللا ب     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

حدثنا شعبة  : قالوا مجيعا . حدثين ز . ح وحدثنا عبدالرمحن بن بشر    . أخربنا أبو عامر العقدي   . ابن إبراهيم 
. ورد الـسالم  : فإنه قال بـدهلا   . وإفشاء السالم : عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعىن حديثهم، إال قوله        

  .لقة الذهبانا عن خامت الذهب أو ح: وقال
حدثنا سـفيان   : قاال. حدثنا حيىي بن آدم وعمرو بن حممد      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2066 (- م   4

  .من غري شك. وإفشاء السالم وخامت الذهب: وقال. بإسنادهم. عن أشعث بن أيب الشعثاء
ثنا حـد : حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن حممد بن األشعث بن قيس قال              ) 2067 (- 4

  :مسعته يذكره عن أيب وفرة؛ أنه مسع عبداهللا بن عكيم قال. سفيان بن عيينة
إين : وقـال . فرماه بـه . فجاءه دهقان بشراب يف إناء من فضة. فاستسقى حذيفة.  كنا مع حذيفة باملدائن 

ء الـذهب   ال تشربوا يف إنـا    (فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         . أخربكم أين أمرته أن ال يسقيين فيه      
  ).فإنه هلم يف الدنيا، وهو لكم يف اآلخرة، يوم القيامة. وال  تلبسوا الديباج و احلرير. والفضة

مسعت عبداهللا بـن عكـيم      : قال. حدثنا سفيان عن أيب فروة اجلهين     .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 2067(
  ).امةيوم القي(ومل يذكر يف احلديث . فذكر حنوه. كنا عند حذيفة باملدائن: يقول
حدثنا ابن أيب جنيح، أوال، عن جماهد، عن        . حدثنا سفيان . وحدثين عبداجلبار بن العالء   ) 2067 (- م   2

مسعت : مث حدثنا أبو فروة قال    . مث حدثنا يزيد، مسعه من ابن أيب ليلى عن حذيفة         . ابن أيب ليلى، عن حذيفة    
ومل . فذكر حنـوه  .  كنا مع حذيفة باملدائن    :قال. فظننت أن ابن أيب ليلى إمنا مسعه من ابن عكيم         . ابن عكيم 

  ).يوم القيامة(يقل 
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حدثنا شعبة عـن احلكـم؛ أنـه مسـع          . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2067 (- م   3
فـذكره  . فأتاه إنسان بإناء من فضة    . شهدت حذيفة استسقى باملدائن   : قال) يعين ابن أيب ليلى   (عبدالرمحن  

  .يم عن حذيفةمبعىن حديث ابن عك
: ح وحدثنا ابن املثىن وابن بـشار قـاال        . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2067 (- م   4

. ح وحدثين عبدالرمحن بـن بـشر  . حدثنا ابن أيب عدي . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا حممد بن جعفر   
. شهدت حذيفة : منهم يف احلديث  ومل يذكر أحد    . مبثل حديث معاذ وإسناده   . كلهم عن شعبة  . حدثنا ز 

  .إن حذيفة استسقى: إمنا قالوا. غري معاذ وحده
. ح وحدثنا حممد بـن املـثىن      . أخربنا جرير عن منصور   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2067 (- م   5

كالمها عن جماهد، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن حذيفة، عن الـنيب             . حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      
  .مبعىن حديث من ذكرنا.  عليه وسلمصلى اهللا

: مسعت جماهـدا يقـول    : قال. حدثنا سيف . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2067 (- 5
  :مسعت عبدالرمحن بن أيب ليلى قال

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول          : فقال. فسقاه جموسي يف إناء من فضة     .  استسقى حذيفة 
فإا هلـم يف  . وال  تأكلوا يف صحافها. وال  تشربوا يف آنية الذهب والفضة  . احلرير وال  الديباج   ال تلبسوا   (

  ).الدنيا
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2068 (- 6

ـ     ! يا رسول اهللا  : فقال.  أن عمر بن اخلطاب رأى حلة سرياء عند باب املسجد          ستها لو اشتريت هـذه فلب
إمنا يلبس هـذه مـن ال       (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! للناس يوم اجلمعة، وللوفد إذا قدموا عليك      

فقـال  . فأعطى عمر منها حلـة . مث جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حلل   ) خالق له يف اآلخرة   
سول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت؟ فقال ر        . كسوتنيها! يا رسول اهللا  : عمر

  .فكساها عمر أخا له مشركا، مبكة) إين مل أكسكها لتلبسها(
ح وحـدثنا   . حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2068(

حـدثنا  .  سعيد ح وحدثين سويد ابن   . كلهم عن عبيداهللا  . حدثنا حيىي بن سعيد   . حممد بن أيب بكر املقدمي    
بنحو . كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة      

  .حديث مالك
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  :قال. حدثنا نافع عن ابن عمر. حدثنا جرير بن حازم. وحدثنا شيبان بن فروخ) 2068 (- 7
: فقال عمر . شى امللوك ويصيب منهم   وكان رجال يغ  .  رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سرياء       

فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قـدموا        . إين رأيت عطاردا يقيم يف السوق حلة سرياء       ! يا رسول اهللا  
إمنا يلبس احلرير يف الدنيا     (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ولبستها يوم اجلمعة  : وأظنه قال ! عليك

فبعث إىل  .  فلما كان بعد ذلك أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبلل سرياء             )من ال خالق له يف اآلخرة     
) شققها مخرا بني نسائك   (وقال  . وأعطى علي بن أيب طالب حلة     . وبعث إىل أسامة بن زيد حبلة     . عمر حبلة 

. ا قلتوقد قلت باألمس يف حلة عطارد م. بعثت إيل ذه! يا رسول اهللا  : فقال. قال فجاء عمر حبلته حيملها    
فنظر إليه  . وأما أسامة فراح يف حلته    ) ولكين بعثت ا إليك لتصيب ا     . إين مل أبعث ا إليك لتلبسها     (فقال  

يـا  : فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظرا عرف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنكر ما صنع                  
ولكين بعثـت ـا إليـك    .  مل أبعث إليك لتلبسهاإين(فقال . ما تنظر إيل؟ فأنت بعثت إيل ا    ! رسول اهللا 

  ).لتشققها مخرا بني نسائك
أخـربين  . أخربنا ابن وهـب   : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 2068 (- 8

  :حدثين سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال. يونس عن ابن شهاب
فأخذها فأتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          . اع بالسوق  وجد عمر بن اخلطاب حلة من إستربق تب       

إمنا هذه لباس   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ابتع هذه فتجمل ا للعيد وللوفد     ! يا رسول اهللا  : فقال
بل فأق. مث أرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جببة ديباج          . قال فلبث عمر ما شاء اهللا     ) من ال خالق له   

إمنا هذه لباس من ال خالق (قلت ! يا رسول اهللا: فقال. ا عمر حىت أتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
مث أرسلت إيل ذه؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              ). إمنا يلبس هذه من ال خالق له      (أو  ). له
  ).تبيعها وتصيب ا حاجتك(
أخربين عمرو ابن احلارث عن ابن شـهاب،        . حدثنا ابن وهب  .  وحدثنا هارون بن معروف    -) 2068(

  .ذا اإلسناد، مثله
أخربين أبو بكر بن حفص عـن       . حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . حدثين زهري بن حرب   ) 2068 (- 9

  سامل، عن ابن عمر؛
لو :  وسلم فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه     .  أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير            

. فأهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلـة سـرياء           ) إمنا يلبس هذا من ال خالق له      (فقال  ! اشتريته
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إمنا بعثت ا إليك لتستمتع     (قال  ! أرسلت ا إيل، وقد مسعتك قلت فيها ما قلت        : قال قلت . فأرسل ا إيل  
  ).ا
 حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سامل بن عبداهللا          .حدثنا شعبة . حدثنا روح .  وحدثين ابن منري   -) 2068(

غري أنه  . مبثل حديث حيىي بن سعيد    . بن عمر، عن أبيه؛ أن عمر بن اخلطاب رأى على رجل من آل عطارد             
  ).إمنا بعثت ا إليك لتنتفع ا، ومل أبعث ا إليك لتلبسها(قال 
حدثين حيىي بـن  : ت أيب حيدث قال  مسع: قال. حدثنا عبدالصمد . حدثين حممد بن املثىن   ) 2068 (- م   2

: فقـال . ما غلظ من الديباج وخشن منه     : قال قلت . قال يل سامل بن عبداهللا يف اإلستربق      : أيب إسحاق قال  
فأتى ا النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         . رأى عمر على رجل حلة من إستربق      : مسعت عبداهللا بن عمر يقول    

  ).بعثت ا إليك لتصيب ا ماالإمنا (فقال : غري أنه قال. فذكر حنو حديثهم
أخربنا خالد بن عبداهللا عن عبدامللك، عن عبداهللا، موىل أمساء بنت    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2069 (- 10

  :قال. وكان خال ولد عطاء. أيب بكر
جوان، العلم يف الثوب، وميثرة األر    : بلغين أنك حترم أشياء ثالثة    : فقالت.  أرسلتين أمساء إىل عبداهللا بن عمر     

وأما ما ذكرت من    . أما ما ذكرت من رجب، فكيف مبن يصوم األبد        : فقال يل عبداهللا  . وصوم رجب كله  
إمنا يلبس  (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : العلم يف الثوب، فإين مسعت عمر بن اخلطاب يقول        

 فهذه ميثرة عبداهللا، فـإذا هـي        وأما ميثرة األرجوان،  . فخفت أن يكون العلم منه    ) احلرير من ال خالق له    
  .أرجوان

فأخرجت إىل جبـة طيالـسة      . هذه جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فرجعت إىل أمساء فخربا فقالت    
فلمـا  . هذه كانت عند عائشة حىت قبضت     : فقالت. وفرجيها مكفوفني بالديباج  . هلا لبنة ديباج  . كسروانية

  .فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ا. يه وسلم يلبسهاوكان النيب صلى اهللا عل. قبضت قبضتها
حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة، عن خليفة بن كعب، أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2069 (- 11
  :مسعت عبداهللا بن الزبري خيطب يقول: قال. ذبيان

ال (لى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا ص   : فإين مسعت عمر بن اخلطاب يقول     .  أال ال تلبسوا نساءكم احلرير    
  ).فإنه من لبسه يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة. تلبسوا احلرير

. حدثنا عاصم األحول عن أيب عثمـان      . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2069 (- 12
  :قال
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  مـن كـد      إنه ليس من كدك وال  من كد أبيك وال         ! يا عتبة بن فرقد   :  كتب إلينا عمر وحنن بأذربيجان    
فأشبع املسلمني يف رحاهلم، مما تشبع منه يف رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الـشرك، ولبـوس                 . أمك

ورفع لنا رسول اهللا صلى     . قال إال هكذا  . فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن لبوس احلرير          ! احلرير
هذا يف الكتاب قال ورفع زهـري  : عاصمقال : قال زهري. اهللا عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما     

  .إصبعيه
حدثنا حفص  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا جرير بن عبداحلميد   . حدثين زهري بن حرب   ) 2069 (- 13

  .مبثله. كالمها عن عاصم، ذا اإلسناد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلرير. بن غياث
واللفظ (كالمها عن جرير    . حاق بن إبراهيم احلنظلي   وإس) وهو عثمان ( وحدثنا ابن أيب شيبة      -) 2069(

فجاءنـا كتـاب    . كنا مع عتبة بن فرقد    : قال. أخربنا جرير عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان       ). إلسحاق
  عمر؛

وقال ) ال يلبس احلرير إال من ليس له منه شيء يف اآلخرة إال هكذا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
  .فرئيتهما أزرار الطيالسة، حني رأيت الطيالسة. صبعيه اللتني تليان اإلامبإ: أبو عثمان

كنا مع عتبة : قال. حدثنا أبو عثمان . حدثنا املعتمر عن أبيه   . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 2069 (- م   2
  .مبثل حديث جرير. ابن فرقد
. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال. )واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2069 (- 14

  :مسعت أبا عثمان النهدي قال: قال. حدثنا شعبة عن قتادة
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . أما بعد :  جاءنا كتاب عمر وحنن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام          

  .فما عتمنا أنه يعين األعالم: قال أبو عثمان. إصبعني. وسلم ى عن احلرير إال هكذا
حدثين أيب  ). وهو ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال.  وحدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن       -) 2069 (

  .ومل يذكر قول أيب عثمان. عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله
حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو غسان املسمعي وزهري بن حرب وإسحاق ابن             ) 2069 (- 15

حدثين أيب . معاذ بن هشام) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: قال إسحاق(ىن وابن بشار إبراهيم وحممد بن املث  
  عن قتادة، عن عامر الشعيب، عن سويد بن غفلة؛

إال موضـع  . ى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس احلريـر          :  أن عمر بن اخلطاب خطب باجلابية فقال      
  .إصبعني، أو ثالث، أو أربع
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أخربنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتـادة، ـذا           . حممد بن عبداهللا الرزي    وحدثنا   -) 2069(
  .اإلسناد، مثله

حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحيىي بن حبيب وحجاج              ) 2070 (- 16
حدثنا . ادةروح بن عب  ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق  (- واللفظ البن حبيب     -بن الشاعر   
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. ابن جريج

فأرسل به إىل عمر بـن      . مث أوشك أن نزعه   .  لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له           
يا : لفقا. فجاءه عمر يبكي  ) اين عنه جربيل  (فقال  ! قد أوشك ما نزعته، يا رسول اهللا      : فقيل له . اخلطاب

فباعـه بـألفي    ) إمنا أعطيتكه تبيعه  . إين مل أعطكه لتلبسه   (كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما يل؟ قال       ! رسول اهللا 
  .درهم
. حدثنا شعبة عن أيب عون    ). يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2071 (- 17
  :قال. مسعت أبا صاحل حيدث عن علي: قال

فقال . فعرفت الغضب يف وجهه. فبعث ا إيل فلبستها   . لى اهللا عليه وسلم حلة سرياء      أهديت لرسول اهللا ص   
  ).إمنا بعثت ا إليك لتشققها مخرا بني النساء. إين مل أبعث ا إليك لتلبسها(
يعـين ابـن    (حدثنا حممد   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب .  حدثناه عبيداهللا بن معاذ    -) 2071(

ويف . فأمرين فأطرا بـني نـسائي     : دثنا شعبة عن أيب عون، ذا اإلسناد، يف حديث معاذ         ح: قاال). جعفر
  .فأمرين: ومل يذكر. فأطرا بني نسائي: حديث حممد بن جعفر

قال أبو   (- واللفظ لزهري    -وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وزهري بن حرب            ) 2071 (- 18
وكيع عن مسعر، عن أيب عون الثقفي، عن أيب صاحل احلنفي، عـن             ) احدثن: وقال اآلخران . أخربنا: كريب
  علي؛

شققه مخـرا بـني     (فقال  . فأعطاه عليا .  أن أكيدر دومة أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثوب حرير           
  ).الفواطم

  .بني النسوة: وقال أبو بكر وأبو كريب
عبة، عن عبدامللك بن ميسرة، عن زيد       حدثنا غندر عن ش   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2071 (- 19

  :قال. بن وهب، عن علي بن أيب طالب
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قال فشققتها  . فرأيت الغضب يف وجهه   . فخرجت فيها .  كساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة سرياء        
  .بني نسائي

 حدثنا أبو عوانة عـن    : قاال) واللفظ أليب كامل  (وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل       ) 2072 (- 20
  :قال. عبدالرمحن بن األصم، عن أنس بن مالك

بعثت ا إيل وقد قلت فيهـا مـا         : فقال عمر .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر جببة سندس          
  ).وإمنا بعثت ا إليك لتنتفع بثمنها. إين مل أبعث ا إليك لتلبسها(قلت؟ قال 

عن ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال.  حرب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن       ) 2073 (- 21
  :قال. عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس

  ).من لبس احلرير يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. أخربنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن األوزاعي      . وحدثين إبراهيم بن موسى الرازي    ) 2074 (- 22

  حدثين أبو أمامة؛. و عمارحدثين شداد، أب
  ).من لبس احلرير يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2075 (- 23
  :عامر؛ أنه قال

. مث انصرف فرتعه نزعا شـديدا     . فلبسه مث صلى فيه   . ير أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فروج حر        
  ).ال ينبغي هذا للمتقني(مث قال . كالكاره له

. حدثنا عبداحلميد بـن جعفـر     ). يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 2075(

  .حدثين يزيد بن أيب حبيب، ذا اإلسناد
حـدثنا  . حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أيب عروبة       . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2076 (- 24

  قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛
يف .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لعبدالرمحن بن عوف والزبري ابن العوام يف القمص احلريـر                 

  .أو وجع كان ما. من حكة كانت ما. السفر

        ان به حكة أو حنوهاان به حكة أو حنوهاان به حكة أو حنوهاان به حكة أو حنوهاإباحة لبس احلرير للرجل، إذا كإباحة لبس احلرير للرجل، إذا كإباحة لبس احلرير للرجل، إذا كإباحة لبس احلرير للرجل، إذا ك: : : :  باب باب باب باب----    3
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: حدثنا سعيد، ذا اإلسناد، ومل يـذكر      . حدثنا حممد بن بشر   .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2076(
  .يف السفر
  :قال. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة) 2076 (- 25

. العوام وعبدالرمحن بن عوف يف لبس احلرير       رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو رخص، للزبري بن            
  .حلكة كانت ما

حدثنا شعبة، ذا اإلسناد،    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار      -) 2076 (
  .مثله
  حدثنا قتادة؛ أن أنسا أخربه؛. حدثنا مهام. حدثنا عفان. وحدثين زهري بن حرب) 2076 (- 26

فرخص هلما يف   . بن عوف والزبري بن العوام شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القمل              أن عبدالرمحن   

  .يف غزاة هلما. قمص احلرير
حدثين حممـد بـن     . حدثين أيب عن حيىي   . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2077 (- 27

.  أن ابن معدان أخربه؛ أن جبري بن نفري أخربه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص أخـربه                 إبراهيم بن احلارث؛  
  :قال

  ).إن هذه من ثياب الكفار، فال تلبسها(فقال .  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين
بكر بـن أيب    ح وحدثنا أبو    . أخربنا هشام . حدثنا يزيد بن هارون   .  وحدثنا زهري بن حرب    -) 2077 (

عن خالد بـن    : وقاال. كالمها عن حيىي بن أيب كثري، ذا اإلسناد       . حدثنا وكيع عن علي بن املبارك     . شيبة
  .معدان
حدثنا إبراهيم بن نـافع عـن       . حدثنا عمر بن أيوب املوصلي    . حدثنا داود بن رشيد   ) 2077 (- 28

  :قال. سليمان األحول، عن طاوس، عن عبداهللا بن عمرو
بل (قال  . أغسلهما: قلت) أأمك أمرتك ذا؟  (فقال  .  صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين        رأى النيب 
  ).أحرقهما

        النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفرالنهي عن لبس الرجل الثوب املعصفرالنهي عن لبس الرجل الثوب املعصفرالنهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر: : : :  باب باب باب باب----    4
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قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبداهللا ابن حنني،           : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 2078 (- 29
  عن أبيه، عن علي بن أيب طالب؛

وعن قراءة القرآن يف    . وعن ختتم الذهب  . لبس القسي واملعصفر   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن          
  .الركوع
حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2078 (- 30

  :إبراهيم بن عبداهللا بن حنني؛ أن أباه حدثه؛ أنه مسع علي بن أيب طالب يقول
  .اءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب واملعصفر اين النيب صلى اهللا عليه وسلم عن القر

أخربنا معمر عن الزهري، عن إبـراهيم ابـن         . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2078 (- 31
  :قال. عبداهللا بن حنني؛ عن أبيه، عن علي بن أيب طالب

ة يف الركـوع     اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القـراء               

  .والسجود، وعن لباس املعصفر
  :قلنا ألنس بن مالك: قال. حدثنا قتادة. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2079 (- 32

 أي اللباس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو أعجب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟                     
  .ةاحلرب: قال


��� �� ا���9�:��8" 
��� �� ا����8) ) 20792079 ( (--  3333 "�9" :��9" . . :��9�:
�"ذ �� ه("م
�"ذ �� ه("م
"دة، �� . . A �� $دة، �� :��9$ أ�"A �� $�9$ أ��:

BCأBCل. . أ"Aل"A::  
  . كان أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلربة

        فضل لباس ثياب احلربةفضل لباس ثياب احلربةفضل لباس ثياب احلربةفضل لباس ثياب احلربة: : : :  باب باب باب باب----    5
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  :قال. حدثنا محيد عن أيب بردة. حدثنا سليمان بن املغرية. حدثنا شيبان بن فروخ) 2080 (- 34
: قـال . وكساء من اليت يسموا امللبـدة     .  دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن         

  .الثوبنيفأقسمت باهللا؛ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض يف هذين 
مجيعا عن ابـن    . حدثين علي بن حجر السعدي وحممد بن حامت ويعقوب ابن إبراهيم          ) 2080 (- 35
  :قال. حدثنا إمساعيل عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة: قال ابن حجر. علية

  .يف هذا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت.  أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا
  .إزارا غليظا: ال ابن حامت يف حديثهق
: وقال. أخربنا معمر عن أيوب، ذا اإلسناد، مثله      . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثين حممد بن رافع    -) 2080(

  .إزارا غليظا
ح وحـدثين   . حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن أبيه        . وحدثين سريج بن يونس   ) 2081 (- 36

أخربين أيب عن   . حدثنا حيىي بن زكرياء   . ح وحدثنا أمحد بن حنبل    .  زائدة حدثنا ابن أيب  . إبراهيم بن موسى  
  :قالت. مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة

  . خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود
روة، عن أبيه، عن    حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن ع       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2082 (- 37

  :قالت. عائشة
  . كان وسادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليت يتكئ عليها، من أدم حشوها ليف

أخربنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه،          . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 2082 (- 38
  :قالت. عن عائشة

  .نام عليه، أدما حشوه ليف إمنا كان فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذي ي
أخربنا أبـو   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا ابن منري  .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2082 (

  .ضجاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كالمها عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، وقاال. معاوية
  .ينام عليه: يف حديث أيب معاوية

التواضع يف اللباس، واالقتصار على الغليظ منه واليسري، يف اللباس والفراش التواضع يف اللباس، واالقتصار على الغليظ منه واليسري، يف اللباس والفراش التواضع يف اللباس، واالقتصار على الغليظ منه واليسري، يف اللباس والفراش التواضع يف اللباس، واالقتصار على الغليظ منه واليسري، يف اللباس والفراش : : : :  باب باب باب باب----    6
        ر، وما فيه أعالمر، وما فيه أعالمر، وما فيه أعالمر، وما فيه أعالموغريمها، وجواز لبس الثوب الشعوغريمها، وجواز لبس الثوب الشعوغريمها، وجواز لبس الثوب الشعوغريمها، وجواز لبس الثوب الشع
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قـال   (- واللفظ لعمـرو     -حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم          ) 2083 (- 39
  :قال. سفيان عن ابن املنكدر، عن جابر) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا: عمرو وقتيبة

أما إـا   (ال  وأىن لنا أمناطا؟ ق   : قلت) أختذت أمناطا؟ ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا تزوجت           
  ).ستكون
حدثنا وكيع عن سفيان، عن حممد بن املنكدر، عـن          . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2083 (- 40

  :قال. جابر بن عبداهللا
أما إـا   : (واىن لنا أمناطا؟ قال   : قلت) أختذت أمناطا؟ ( ملا تزوجت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  ).ستكون
إـا  (قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : وتقول. حنيه عين : فأنا أقول . أيت منط وعند امر : قال جابر 
  ).ستكون

:��9" :��9" . .  و:����9 
��� �� ا����8 و:����9 
��� �� ا����8--) ) 20832083 ( (
��"د، . . ��Eا��:����Eا��:��Fا اGH� ،ن"�J���"د، :��9" Fا اGH� ،ن"�J� "�9�:

  ..LMد�LM"Hد�H": : وزادوزاد
حدثين أبو هانئ؛ أنـه     . أخربنا ابن وهب  . هر أمحد بن عمرو بن سرح     حدثين أبو الطا  ) 2084 (- 41

  مسع أبا عبدالرمحن يقول عن جابر بن عبداهللا؛
والرابـع  . والثالـث للـضيف   . وفراش المرأته . فراش للرجل ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له          

  ).للشيطان

        األمناطاألمناطاألمناطاألمناطجواز اختاذ جواز اختاذ جواز اختاذ جواز اختاذ : : : :  باب باب باب باب----    7

        كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباسكراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباسكراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباسكراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباس: : : :  باب باب باب باب----    8
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. قرأت على مالك عن نافع وعبداهللا بن دينار وزيد ابن أسلم          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2085 (- 42
  كلهم خيربه عن ابن عمر؛

  ).ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منري   .  بن منري وأبو أسامة    حدثنا عبداهللا .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2085(

ح . كلهم عن عبيـداهللا   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد       . أيب
كالمها عـن   . حدثنا إمساعيل . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل    

حدثين . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون األيلي   . تيبة وابن رمح عن الليث بن سعد      ح وحدثنا ق  . أيوب
وزادوا فيـه   . مبثل حديث مالك  . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . أسامة

  ).يوم القيامة(
عن أبيه وسامل بن    أخربين عمر بن حممد     . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 2085 (- 43

  عبداهللا ونافع، عن عبداهللا بن عمر؛
  ).إن الذي جير ثيابه من اخليالء، ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

. ح وحدثنا ابـن املـثىن     . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين     .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2085(
كالمها عن حمارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النيب             . حدثنا شعبة . فرحدثنا حممد بن جع   
  .مبثل حديثهم. صلى اهللا عليه وسلم

  :قال. مسعت ساملا عن ابن عمر: قال. حدثنا حنظلة. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 2085 (- 44
  ).نظر اهللا إليه يوم القيامةمن جر ثوبه من اخليالء مل ي( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت ابـن   : قال. حدثنا حنظلة بن أيب سفيان    . حدثنا إسحاق بن سليمان   .  وحدثنا ابن منري   -) 2085(
  .ثيابه: غري أنه قال. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، مثله: عمر يقول

مسعت مسلم ابـن    : قال. بةحدثنا شع . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2085 (- 45
  يناق حيدث عن ابن عمر؛

        ؤه إليه، وما يستحبؤه إليه، وما يستحبؤه إليه، وما يستحبؤه إليه، وما يستحبحترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخاحترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخاحترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخاحترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخا: : : :  باب باب باب باب----    9
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مسعت : قال. فعرفه ابن عمر. فإذا رجل من بين ليث. ممن أنت؟ فانتسب له: فقال.  أنه رأى رجال جير إزاره 
من جر إزاره، ال يريد بذلك إال املخيلة، فـإن اهللا ال            (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأذين هاتني، يقول          

  ).القيامةينظر إليه يوم 
ح وحدثنا عبيداهللا بن    ). يعين ابن أيب سليمان   (حدثنا عبدامللك   . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2085(

يعين (حدثين إبراهيم   . حدثنا حيىي بن أيب بكري    . ح وحدثنا ابن أيب خلف    . حدثنا أبو يونس  . حدثنا أيب . معاذ
غري أن يف حديث    . مبثله. يب صلى اهللا عليه وسلم    كلهم عن مسلم بن يناق، عن ابن عمر، عن الن         ). ابن نافع 

  .ثوبه: ومل يقولوا) من جر إزاره(ويف روايتهم مجيعا . عن مسلم، أيب احلسن: أيب يونس
: قـالوا . وألفاظهم متقاربة . وحدثين حممد بن حامت وهارون بن عبداهللا وابن أيب خلف         ) 2085 (- 46

أمرت مسلم بن يسار،    : عت حممد بن عباد بن جعفر يقول      مس: قال. حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   
  :قال وأنا جالس بينهما. موىل نافع بن عبداحلارث أن يسأل ابن عمر

ال ينظر اهللا   (مسعته يقول   :  أمسعت، من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي جير إزاره من اخليالء، شيئا؟ قال              
  ).إليه يوم القيامة

أخربين عمر بن حممد بن عبداهللا بن واقد، عـن          . حدثنا ابن وهب  . لطاهرحدثين أبو ا  ) 2086 (- 47
  :ابن عمر، قال

مث . فرفعته) ارفع إزارك! يا عبداهللا(فقال .  مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف إزاري استرخاء   
  .نيأنصاف الساق: إىل أين؟ فقال: فقال بعض القوم. فما زلت أحتراها بعد. فزدت) زد(قال 
مسعت : قال) وهو ابن زياد  (حدثنا شعبة بن حممد     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2087 (- 48

  أبا هريرة،
جاء . جاء األمري :  ورأى رجال جير إزاره، فجعل يضرب األرض برجله، وهو أمري على البحرين، وهو يقول             

  ). إىل من جير إزاره بطراإن اهللا ال ينظر(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . األمري
حدثنا ابـن أيب    . ح وحدثناه ابن املثىن   ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 2087(

ويف حديث  . كان مروان يستخلف أبا هريرة    : ويف حديث ابن جعفر   . كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد    . عدي
  .كان أبو هريرة يستخلف على املدينة: ابن املثىن
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عن حممد ابن زياد،  ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2088 (- 49
  عن أيب هريرة،

بينما رجل ميشي، قد أعجبته مجته وبراده، إذ خسف به األرض، فهـو        ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).يف األرض حىت تقوم الساعةيتجلجل 

ح . ح وحدثنا حممد بن بشار عن حممد بـن جعفـر          . حدثنا أيب .  وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 2088(
حدثنا شعبة عن حممد بن زياد، عن أيب هريـرة،          : قالوا مجيعا . حدثنا ابن أيب عدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   

  .بنحو هذا. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب       ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2088 (- 50

  هريرة؛
بينما رجل يتبختر، ميشي يف برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف اهللا           ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).به األرض، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة
هذا ما حدثنا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق .  بن رافع   وحدثنا حممد  -) 2088(

  :فذكر أحاديث منها. أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مث ذكر مبثله). بينما رجل يتبختر يف بردين( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابـت، عـن أيب      . نا عفان حدث. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2088 (- م   2
  :قال. رافع، عن أيب هريرة

مث ذكـر مثـل     ) إن رجال ممن كان قبلكم يتبختر يف حلـة        ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  .حديثهم
حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عـن          . حدثنا أيب . ثنا عيد اهللا بن معاذ    حد) 2089 (- 51

  بشري بن يك، عن أيب هريرة،

حترمي التبختر يف املشي، مع إعجابه حترمي التبختر يف املشي، مع إعجابه حترمي التبختر يف املشي، مع إعجابه حترمي التبختر يف املشي، مع إعجابه : : : :  باب باب باب باب----    10
        بثيابهبثيابهبثيابهبثيابه

        حترمي خامت الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته يف أول اإلسالمحترمي خامت الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته يف أول اإلسالمحترمي خامت الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته يف أول اإلسالمحترمي خامت الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته يف أول اإلسالم: : : :  باب باب باب باب----    11
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  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن خامت الذهب
  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا حممد بن جعفر: قاال.  وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار-) 2089 (

. حدثين حممد بن سـهل التميمـي  . مسعت النضر بن أنس: قال. ويف حديث ابن املثىن  ) 2090( - 52
أخربين إبراهيم بن عقبة عن كريب، موىل ابن عبـاس، عـن            . أخربين حممد بن جعفر   . حدثنا ابن أيب مرمي   
  عبداهللا بن عباس؛

يعمد أحـدكم   (رحه وقال   فرتعه فط .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خامتا من ذهب يف يد رجل             
خذ خامتـك   : فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده      

  .وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال آخذه أبدا! واهللا. ال: قال. انتفع به
. ح وحـدثنا قتيبـة    . نا الليث أخرب: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وحممد بن رمح       ) 2091 (- 53

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
فصنع . فكان جيعل فصه يف باطن كفه إذا لبسه       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصطنع خامتا من ذهب          

مث . فرمى به ) إين كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخل        (فقال  . الناس، مث إنه جلس على املنرب فرتعه      
  .ولفظ احلديث ليحىي. فنبذ الناس خواتيمهم) ال ألبسه أبدا! واهللا(قال 

حدثنا حيىي . ح وحدثنيه زهري بن حرب   . حدثنا حممد بن بشر   .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2091(
. حدثنا عقبة بن خالد  . ح وحدثنا سهل بن عثمان    . حدثنا خالد بن احلارث   . ح وحدثنا ابن املثىن   . بن سعيد 

. داهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث، يف خامت الذهب                كلهم عن عبي  
  .وجعله يف يده اليمىن: وزاد يف حديث عقبة بن خالد

ح وحدثنا حممد بن إسحاق     . حدثنا أيوب . حدثنا عبدالوارث . وحدثنيه أمحد بن عبدة   ) 2091 (- م   2
ح . حـدثنا حـامت   . ح وحدثنا حممد بن عباد    . ن موسى بن عقبة   ع) يعين ابن عياض  (حدثنا أنس   . املسييب

مجاعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى         . كلهم عن أسامة  . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون األيلي  
  .حنو حديث الليث. يف خامت الذهب. اهللا عليه وسلم
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. حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا عبداهللا بن منري عن عبيداهللا     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2091 (- 54
  :حدثنا عيد اهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال

 مث كان يف يـد      .مث كان يف يد أيب بكر     .  اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق فكان يف يده            
  - حممد رسول اهللا -نقشه . حىت وقع منه يف بئر أريس. مث كان يف يد عثمان. عمر

  .منه: ومل يقل. حىت وقع يف بئر: قال ابن منري
واللفـظ أليب   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وحممد بن عباد وابن أيب عمر               ) 2091 (- 55
  :قال. عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمرحدثنا سفيان بن عيينة : قالوا) بكر

 حممد رسول   -ونقش فيه   . مث اختذ خامتا من ورق    . مث ألقاه .  اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ذهب        
وهو الذي  . وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه        ) ال ينقش أحد على نقش خامتي هذا      ( وقال   -اهللا  

  .أريسسقط، من معيقيب، يف بئر 
أخربنـا  : قال حيىي . كلهم عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي         ) 2092(

  محاد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛
إين اختذت  ( وقال للناس    - حممد رسول اهللا     -ونقش فيه   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا من فضة         

  ). فال ينقش أحد على نقشه-ونقشت فيه حممد رسول اهللا . خامتا من فضة
حـدثنا إمساعيـل    : قالوا. وحدثنا أمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2092 (-م  
ومل يـذكر يف    . عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا            ) يعنون ابن علية  (

  .حممد رسول اهللا: احلديث
. حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2092 (- 56
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال: قال

رسول اهللا، ولبس رسول اهللا، ولبس رسول اهللا، ولبس رسول اهللا، ولبس لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد : : : :  باب باب باب باب----    12    
        اخللفاء له من بعدهاخللفاء له من بعدهاخللفاء له من بعدهاخللفاء له من بعده

        يف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، ملا أراد أن يكتب إىل العجميف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، ملا أراد أن يكتب إىل العجميف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، ملا أراد أن يكتب إىل العجميف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، ملا أراد أن يكتب إىل العجم: : : :  باب باب باب باب----    13
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: قال. إم ال يقرؤن كتابا إال خمتوما: كتب إىل الروم، قال قالوا ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ي   
كأين أنظر إىل بياضه يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . فاختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من فضة    

  .- حممد رسول اهللا -نقشه . وسلم
   عن قتادة، عن أنس؛حدثين أيب. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا حممد بن املثىن) 2092 (- 57

إن العجم ال يقبلون إال كتابا عليه       : فقيل له .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أراد أن يكتب إىل العجم            
  .فاصطنع خامتا من فضة. خامت
  .كأين أنظر إىل بياضه يف يده: قال
، عـن   حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قـيس         . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2092 (- 58

  قتادة، عن أنس؛
إم ال يقبلون كتابا إال     : فقيل.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب إىل كسرى وقيصر والنجاشي            

  .- حممد رسول اهللا -ونقش فيه . فصاغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا حلقة فضة. خبامت
عـن ابـن    ) يعين ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   .  حممد بن جعفر بن زياد     حدثين أبو عمران  ) 2093 (- 59

  شهاب، عن أنس بن مالك؛
فصنع الناس اخلوامت من    : قال.  أنه أبصر يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق، يوما واحدا              

  .فطرح الناس خوامتهم. فطرح النيب صلى اهللا عليه وسلم خامته. ورق فلبسوه
أخربين زياد؛ أن ابـن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا روح . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2093 (- 60

  شهاب أخربه؛ أن أنس بن مالك أخربه؛
مث إن الناس اضطربوا اخلوامت من      .  أنه رأى يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق يوما واحدا              

  .فطرح الناس خوامتهم.  وسلم خامتهفطرح النيب صلى اهللا عليه. فلبسوها. ورق
  .حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله.  حدثنا عقبة بن مكرم العمي-) 2093(

يف طرح يف طرح يف طرح يف طرح : : : :  باب باب باب باب----    14
        اخلوامتاخلوامتاخلوامتاخلوامت
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حدثنا عبداهللا بن وهب املصري أخربين يونس بن يزيد عن ابـن            . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 2094 (- 61
  :الك قالحدثين أنس بن م. شهاب

  .وكان فصه حبشيا.  كان خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ورق
وهـو  (حدثنا طلحة بـن حيـىي       : قاال. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وعباد بن موسى       ) 2094 (- 62

  عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛) األنصاري مث الزرقي
  .كان جيعل فصه مما يلي كفه. فيه فص حبشي. ة يف ميينه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبس خامت فض

حدثين سليمان بن بالل عن يونس      . حدثين إمساعيل ابن أيب أويس    .  وحدثين زهري بن حرب    -) 2094(

  .ابن يزيد، ذا اإلسناد، مثل حديث طلحة بن حيىي
حدثنا محاد ابن سلمة    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . خالد الباهلي وحدثين أبو بكر بن     ) 2095 (- 63

  :عن ثابت، عن أنس، قال

  .وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى.  كان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه
واللفـظ أليب   ( مجيعا عن ابـن إدريـس        .حدثين حممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب       ) 2078 (- 64

  :قال. مسعت عاصم بن كليب عن أيب بردة، عن علي: قال. حدثنا ابن إدريس). كريب
 مل يدر عاصم يف أي الثنتني       -أو اليت تليها    .  اين، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن أجعل خامتي يف هذه           

  .وعن جلوس على املياثر.  واين عن لبس القسي-
وأما املياثر فشيء كانـت جتعلـه       . فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى ا من مصر والشام فيها شبه كذا           : لقا

  .النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف األرجوان

        يف خامت الورق فصه حبشييف خامت الورق فصه حبشييف خامت الورق فصه حبشييف خامت الورق فصه حبشي: : : :  باب باب باب باب----    15

        يف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليديف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليديف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليديف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليد: : : :  باب باب باب باب----    16

        النهي عن التختم يف الوسطى واليت تليهاالنهي عن التختم يف الوسطى واليت تليهاالنهي عن التختم يف الوسطى واليت تليهاالنهي عن التختم يف الوسطى واليت تليها: : : :  باب باب باب باب----    17
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مسعـت  : حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن أليب موسى قال          .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 2078(
  .بنحوه. ى اهللا عليه وسلمفذكر هذا احلديث عن النيب صل. عليا
حدثنا شعبة عن عاصم بـن      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2078 (- م   2

ى، أو اين، يعين النيب صلى اهللا عليـه         : مسعت علي بن أيب طالب قال     : مسعت أبا بردة قال   : قال. كليب
  .فذكر حنوه. وسلم
: قـال . أخربنا أبو األحوص عن عاصم ابن كليب، عن أيب بردة         . ىيحدثنا حيىي بن حي   ) 2095 (- 65

  :قال علي

  .فأومأ إىل الوسطى واليت تليها: قال.  اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختتم يف إصبعي هذه أو هذه
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر،       . ن أعني حدثنا احلسن ب  . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2096 (- 66
  :قال

فإن الرجل ال يزال راكبا     . استكثروا من النعال  ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، يف غزوة غزوناها،           

  ).ما انتعل
، )يعين ابن زياد  (حدثنا الربيع بن مسلم عن حممد       . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2097( - 67

  عن أيب هريرة؛
. وإذا خلـع فليبـدأ بالـشمال      . إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).أو ليخلعهما مجيعا. ولينعلهما مجيعا
  قرأت على مالك بن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛: قال.  حيىيحدثنا حيىي بن) 2097 (- 68

لينعلهما مجيعـا، أو ليخلعهمـا      . ال ميش أحدكم يف نعل واحدة     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).مجيعا

        استحباب لبس النعال وما يف معناهااستحباب لبس النعال وما يف معناهااستحباب لبس النعال وما يف معناهااستحباب لبس النعال وما يف معناها: : : :  باب باب باب باب----    18

استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال، واخللع من اليسرى أوال، وكراهة املشي يف استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال، واخللع من اليسرى أوال، وكراهة املشي يف استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال، واخللع من اليسرى أوال، وكراهة املشي يف استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال، واخللع من اليسرى أوال، وكراهة املشي يف : : : :  باب باب باب باب----    19
        نعل واحدةنعل واحدةنعل واحدةنعل واحدة
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 حدثنا ابن إدريس  : قاال). واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2098 (- 69
  :خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: قال. عن األعمش، عن أيب رزين

أال وإين أشهد لـسمعت     .  أال إنكم حتدثون أين أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتهتدوا وأضل             
  ).إذا انقطع شسع أحدكم، فال ميش يف األخرى حىت يصلحها(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

أخربنا األعمش عن أيب رزين وأيب      . أخربنا علي بن مسهر   .  وحدثنيه علي بن حجر السعدي     -) 2098(

  .صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا املعىن
   عن أيب الزبري، عن جابر؛-يما قرء عليه  ف-وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ) 2099 (- 70

وأن يـشتمل   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يأكل الرجل بشماله، أو ميشي يف نعل واحـدة                 
  .الصماء، وأن حيتيب يف ثوب واحد، كاشفا عن فرجه

ىي ابـن   ح وحدثنا حي  . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2099 (- 71
  :قال. حدثنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي

إذا انقطع شسع    (- أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           - قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. وال  ميش يف خف واحد   .  فال ميش يف نعل واحدة حىت يصلح شسعه        - أو من انقطع شسع نعله       -أحدكم  

  ).وال  يلتحف الصماء. وال  حيتيب بالثوب الواحد. لهوال  يأكل بشما
  أخربنا الليث عن أيب الزبري، عن جابر؛. ح وحدثنا ابن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة) 2099 (- 72

لصماء، واالحتباء يف ثوب واحد، وأن يرفع الرجـل          أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اشتمال ا          
  .إحدى رجليه على األخرى، وهو مستلق على ظهره

: وقال ابـن حـامت    . أخربنا: قال إسحاق (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حامت        ) 2099 (- 73
  ث؛أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا حيد. أخربنا ابن جريج. حممد بن بكر) حدثنا

        النهي عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحدالنهي عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحدالنهي عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحدالنهي عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحد: : : :  باب باب باب باب----    20

        يف منع االستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف منع االستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف منع االستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف منع االستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلني على األخرى: : : :  باب باب باب باب----    21
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. وال  تأكل بشمالك   . وال  حتتب يف إزار واحد     . ال متش يف نعل واحدة    ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).وال  تضع إحدى رجليك على األخرى، إذا استلقيت. وال  تشتمل الصماء

يعـين ابـن أيب     (حدثين عبيداهللا   . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2099 (- 74
  عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا؛) األخنس

  ).ال يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على األخرى( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
يم، عـن   قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن مت         : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2100 (- 75
  عمه؛

  . أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستلقيا يف املسجد، واضعا إحدى رجليه على األخرى
حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب وإسـحاق ابـن                  ) 2100 (- 76

ح . أخربين يـونس  .  وهب أخربنا ابن : قاال. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة    . كلهم عن ابن عيينة   . إبراهيم
كلهم عن الزهري، ذا    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      

  .اإلسناد، مثله
ل وقا. أخربنا محاد ابن زيد   : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد          ) 2101 (- 77

  عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛) حدثنا محاد: اآلخران
  .يعين للرجال: قال محاد: قال قتيبة.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التزعفر

: قـالوا .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منري وأبو كريب               -) 2101 (
  :قال. عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس) ليةوهو ابن ع(حدثنا إمساعيل 

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتزعفر الرجل

        يف إباحة االستلقاء، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف إباحة االستلقاء، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف إباحة االستلقاء، ووضع إحدى الرجلني على األخرىيف إباحة االستلقاء، ووضع إحدى الرجلني على األخرى: : : :  باب باب باب باب----    22

ي الرجل عن ي الرجل عن ي الرجل عن ي الرجل عن : : : :  باب باب باب باب----    23
        التزعفرالتزعفرالتزعفرالتزعفر
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  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حدثنا حيىي بن حيىي) 2102 (- 78
فأمر، أو فأمر به إىل     . م الفتح أو يوم الفتح، ورأسه وحليته مثل الثغام أو الثغامة           أيت بأيب قحافة، أو جاء، عا     

  ).غريوا هذا بشيء(نسائه، قال 
أخربنا عبداهللا بن وهب عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جـابر        . وحدثين أبو الطاهر  ) 2102 (- 79

  :قال. بن عبداهللا
غـريوا  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . كالثغامة بياضا ورأسه وحليته   .  أيت بأيب قحافة يوم فتح مكة     

  ).هذا بشيء، واجتنبوا السواد
 واللفـظ   -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب               ) 2103 (- 80

يان بن عيينة عن الزهري، عن أيب سلمة وسـليمان          سف) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي  
  بن يسار، عن أيب هريرة؛

  ).إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن أيب سـلمة ابـن             . حدثين سويد بن سعيد   ) 2104 (- 81

  :عبدالرمحن، عن عائشة؛ أا قالت
فجاءت تلك الـساعة ومل     .  واعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم، يف ساعة يأتيه فيها             

مث التفت فإذا جرو كلب حتت      ) ما خيلف اهللا وعده، وال  رسله      (وقال  . عصا فألقاها من يده   ويف يده   . يأته
فجـاء  . فأمر به فـأخرج   . ما دريت ! واهللا: فقالت) مىت دخل هذا الكلب ههنا؟    ! يا عائشة (فقال  . سريره

        استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، وحترميه بالسواداستحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، وحترميه بالسواداستحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، وحترميه بالسواداستحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، وحترميه بالسواد: : : :  باب باب باب باب----    24

        يف خمالفة اليهود بالصبغيف خمالفة اليهود بالصبغيف خمالفة اليهود بالصبغيف خمالفة اليهود بالصبغ: : : :  باب باب باب باب----    25

حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه، حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه، حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه، حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه، : : : :  باب باب باب باب----    26
        يدخلون بيتا فيه صورة وال  كلبيدخلون بيتا فيه صورة وال  كلبيدخلون بيتا فيه صورة وال  كلبيدخلون بيتا فيه صورة وال  كلبوأن املالئكة عليهم السالم ال وأن املالئكة عليهم السالم ال وأن املالئكة عليهم السالم ال وأن املالئكة عليهم السالم ال 
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كلب الذي  منعين ال : فقال). واعدتين فجلست لك فلم تأت    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . جربيل
  .إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال  صورة. كان يف بيتك

حدثنا وهيب عن أيب حـازم، ـذا        . أخربنا املخزومي .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي     -) 2104(
ومل يطوله كتطويل ابـن     . فذكر احلديث . اإلسناد؛ أن جربيل وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيه           

  .أيب حازم
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن ابـن         . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2105 (- 82

  أخربتين ميمونة؛: السباق؛ أن عبداهللا بن عباس قال
لقد استنكرت هيئتك   ! يا رسول اهللا  : فقالت ميمونة .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبح يوما وامجا         

! أم واهللا . فلم يلقين . إن جربيل كان وعدين أن يلقاين الليلة      (ه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا علي     . منذ اليوم 
مث وقع يف نفسه جرو كلب حتت . قال فظل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومه ذلك على ذلك) ما أخلفين 

قـد كنـت   (فقال له . فلما أمسى لقيه جربيل. مث أخذ بيده ماء فنضح مكانه    . فأمر به فأخرج  . فسطاط لنا 
فأصبح رسول اهللا صـلى     . ولكنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال  صورة        . أجل: قال)  أن تلقاين البارحة   وعدتين

حىت إنه يأمر بقتل كلب احلائط الصغري، ويترك كلب احلـائط           . اهللا عليه وسلم، يومئذ، فأمر بقتل الكالب      
  .الكبري
قال حيىي  ( وإسحاق بن إبراهيم     حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد          ) 2106 (- 83

سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا، عن ابن عباس؛ عن أيب            ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: وإسحاق
  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  صورة(طلحة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين يونس عـن ابـن      .  أخربنا ابن وهب   :قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2106 (- 84
  :مسعت أبا طلحة يقول: شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أنه مسع ابن عباس يقول

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  صورة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أخربنـا معمـر عـن    . ربنا عبدالرزاق أخ: قاال.  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       -) 2106(

  .الزهري، ذا اإلسناد، مثل حديث يونس، وذكره األخبار يف اإلسناد
حدثنا ليث عن بكري، عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالـد،             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2106 (- 85

  :عن أيب طلحة، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال
  ).إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة( عليه وسلم قال  إن رسول اهللا صلى اهللا
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قال فقلت لعبيداهللا اخلـوالين، ربيـب       . فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة      . مث اشتكى زيد بعد   : قال بسر 
أمل تـسمعه  : أمل خيربنا زيد عن الصور يوم األول؟ فقال عبيـداهللا      : ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  . إال رقما يف ثوب:حني قال
أخربين عمرو بن احلارث؛ أن بكري بن األشـج         . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أبو الطاهر  ) 2106 (- 86

حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أن زيد بن خالد اجلهين حدثه، ومع بسر عبيداهللا اخلوالين؛ أن أبا طلحـة                    
  ).كة بيتا فيه صورةال تدخل املالئ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  حدثه؛

أمل : فقلت لعبيـداهللا اخلـوالين    . فإذا حنن يف بيته بستر فيه تصاوير      . فعدناه. فمرض زيد بن خالد   : قال بسر 
  .قد ذكر ذلك. بلى: قال. ال: أمل تسمعه؟ قلت. إال رقما يف ثوب: إنه قال: حيدثنا يف التصاوير؟ قال

ر عن سهيل بن أيب صاحل، عن سعيد بن يسار،          أخربنا جري . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2106 (- 87
  :قال. أيب احلباب، موىل بين النجار، عن زيد بن خالد اجلهين، عن أيب طلحة األنصاري

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  متاثيل( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  إن هذا خيربين؛: قال فأتيت عائشة فقلت) 2107(

فهل مسعت رسول اهللا صلى     ) ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  متاثيل        ( صلى اهللا عليه وسلم قال        أن النيب 
فأخذت منطـا  . رأيته خرج يف غزاته. ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل . ال: اهللا عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت     

إن (وقال  .  هتكه أو قطعه   فجذبه حىت . فلما قدم فرأى النمط، عرفت الكراهية يف وجهه       . فسترته على الباب  
  .فلم يعب ذلك علي. قالت فقطعنا منه وسادتني وحشوما ليفا) اهللا مل يأمرنا أن نكسو احلجارة والطني

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود، عن عزرة، عن محيد ابـن  . حدثين زهري بن حرب  ) 2107 (- 88
  :قالت. عبدالرمحن، عن سعد بن هشام، عن عائشة

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . وكان الداخل إذا دخل استقبله    .  ستر فيه متثال طائر     كان لنا 
فكنا . وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير      : قالت) فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا     . حويل هذا (

  .نلبسها
: قال ابن املثىن  . ذا اإلسناد حدثنا ابن أيب عدي وعبداألعلى،      . حدثنيه حممد بن املثىن   ) 2107 (- 89

  . فلم يأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطعه- يريد عبداألعلى -وزاد فيه 
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيـه،        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2107 (- 90

  :عن عائشة، قالت
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. رت على بايب درنوكا فيه اخليـل ذوات األجنحـة  وقد ست.  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفر   
  .فأمرين فرتعته

حدثنا وكيـع، ـذا     . ح وحدثناه أبو كريب   . حدثنا عبدة .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2107(
  .قدم من سفر: وليس يف حديث عبدة. اإلسناد
 القاسـم ابـن     حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن      . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2107 (- 91

  :قالت. حممد، عن عائشة
مث تنـاول الـستر     . فتلون وجهه .  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة            

  ).إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون خبلق اهللا(مث قال . فهتكه
يونس عن ابن شهاب، عن القاسم ابـن        أخربين  . أخربنا ابن وهب  .  وحدثين حرملة بن حيىي    -) 2107(

  حممد؛ أن عائشة حدثته؛
مث أهـوى إىل    : غري أنه قال  . مبثل حديث إبراهيم ابن سعد    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها        

  .القرام فهتكه بيده
 ح  .مجيعا عن ابن عيينـة    . حدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2107 (- م   2

. أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد     . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      
  .من: مل يذكرا) إن أشد الناس عذابا(ويف حديثهما 

). واللفظ لـزهري  (مجيعا عن ابن عيينة     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2107 (- 92
  :ة عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه؛ أنه مسع عائشة تقولحدثنا سفيان بن عيين

فلما رآه هتكه وتلـون     .  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سترت سهوة يل بقرام فيه متاثيل              
  ).أشد الناس عذابا عند اهللا، يوم القيامة، الذين يضاهون خبلق اهللا! يا عائشة(وجهه وقال 
  .لنا منه وسادة أو وسادتنيفقطعناه فجع: قالت عائشة

. حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن القاسـم   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2107 (- 93
  مسعت القاسم حيدث عن عائشة؛: قال

أخريـه  (فقال  . ممدود إىل سهوة فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إليه          .  أنه كان هلا ثوب فيه تصاوير     
  .فأخرته فجعلته وسائد: قالت). عين
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ح وحدثناه إسحاق بـن     .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر           -) 2107(
  .مجيعا عن شعبة، ذا اإلسناد. أخربنا أبو عامر العقدي. إبراهيم
حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالرمحن بن القاسم، عـن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 2107 (- 94

  :قالت. يه، عن عائشةأب
  .فاختذت منه وسادتني. فنحاه.  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علي وقد سترت منطا فيه تصاوير

حدثنا عمرو ابن احلـارث؛ أن بكـريا        . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن معروف   ) 2107 (- 95
  صلى اهللا عليه وسلم؛حدثه؛ أن عبدالرمحن بن القاسم حدثه؛ أن أباه حدثه عن عائشة، زوج النيب 

فقال . فقطعته وسادتني : قالت. فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتعه       .  أا نصبت سترا فيه تصاوير    
: أفما مسعت أبا حممد يذكر أن عائشة قالت: رجل يف الس حينئذ، يقال له ربيعة بن عطاء، موىل بين زهرة        

  .لكين قد مسعته: قال. ال: يهما؟ قال ابن القاسمفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرتفق عل
  .يريد القاسم بن حممد

  قرأت على مالك عن نافع، عن القاسم بن حممد، عن عائشة؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2107 (- 96
. فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على البـاب فلـم يـدخل    .  أا اشترت منرقة فيها تصاوير    

فماذا أذنبـت؟   . أتوب إىل اهللا وإىل رسوله    ! يا رسول اهللا  : فقالت.  أو فعرفت، يف وجهه الكراهية     فعرفت،
. تقعد عليها وتوسـدها   . اشتريتها لك : فقالت) ما بال هذه النمرقة؟   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث قال  ) أحيوا ما خلقتم  : ويقال هلم . إن أصحاب هذه الصور يعذبون    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة(
. أخربنا الثقفي . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    .  وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد        -) 2107(

ح وحدثنا هارون بن    . حدثنا أيب عن جدي، عن أيوب     . ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد    . حدثنا أيوب 
حدثنا أبو سـلمة    . ح وحدثين أبو بكر بن إسحاق     . أخربين أسامة بن زيد   . حدثنا ابن وهب  . األيليسعيد  

كلهم عن نافع، عـن القاسـم، عـن         . أخربنا عبدالعزيز بن أخي املاجشون عن عبيداهللا بن عمر        . اخلزاعي
الت فأخذتـه  ق: وزاد يف حديث ابن أخي املاجشون. وبعضهم أمت حديثا له من بعض  . عائشة، ذا احلديث  

  .فكان يرتفق ما يف البيت. فجعلته مرفقتني
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حدثنا حيـىي   . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا علي بن مسهر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2108 (- 97
حدثنا عبيداهللا عن نافع؛ أن     . حدثنا أيب ). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . مجيعا عن عبيداهللا  ). وهو القطان (

  ه؛ابن عمر أخرب
أحيـوا مـا    : يقال هلم . الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).خلقتم
حدثنا إمساعيل،  . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال.  حدثنا أبو الربيع وأبو كامل     -) 2108(

عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن الـنيب     كلهم  . حدثنا الثقفي . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . يعين ابن علية  
  .مبثل حديث عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم

. ح وحدثين أبو سعيد األشـج     . حدثنا جرير عن األعمش   . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2109 (- 98
  :قال. روق، عن عبداهللاحدثنا األعمش عن أيب الضحى، عن مس. حدثنا وكيع

  .إن: ومل يذكر األشج) إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثناه  . كلهم عن أيب معاوية   .  وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب           -) 2109(

ويف رواية حيىي وأيب كريب عن أيب معاوية        . ذا اإلسناد كالمها عن األعمش،    . حدثنا سفيان . ابن أيب عمر  
  )إن من أشد أهل النار، يوم القيامة، عذابا، املصورون(

  .وحديث سفيان كحديث وكيع
حدثنا منصور عـن    . حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد   . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2109 (- م   2

  :قال. مسلم ابن صبيح
. هذا متاثيل مرمي  . ال. فقلت. هذا متاثيل كسرى  : فقال مسروق . متاثيل مرمي  كنت مع مسروق يف بيت فيه       

أشـد النـاس    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : أما إين مسعت عبداهللا بن مسعود يقول      : فقال مسروق 
  ).عذابا يوم القيامة املصورون

حـدثنا  . عبداألعلىقرأت على نصر بن علي اجلهضمي عن عبداألعلى بن          : قال مسلم ) 2110 (- 99
  :فقال. جاء رجل إىل ابن عباس: قال. حيىي بن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب احلسن

فدنا حىت وضـع    . ادن مين : مث قال . فدنا منه . ادن مين : فقال له . فأفتين فيها .  إين رجل أصور هذه الصور    
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه      مسع. أنبئك مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. يده على رأسه  
  ).جيعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه يف جهنم. كل مصور يف النار(وسلم يقول 
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  .فأقر به نصر بن علي. إن كنت البد فاعال، فاصنع الشجر وما ال نفس له: وقال
ـ          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2110 (- 100 ن حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أيب عروبة، ع

  :قال. النضر بن أنس بن مالك
حىت سأله رجل   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فجعل يفيت وال  يقول    .  كنت جالسا عند ابن عباس    

مسعت رسـول   : فقال ابن عباس  . فدنا الرجل . ادنه: فقال له ابن عباس   . إين رجل أصور هذه الصور    : فقال
ولـيس  .  الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامـة         من صور صورة يف   (اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

  ).بنافخ
حدثنا أيب عن قتادة،    . حدثنا معاذ ابن هشام   : قاال.  حدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن       -) 2110(

  .مبثله. فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عن النضر بن أنس؛ أن رجال أتى ابن عباس
. وألفاظهم متقاربة.  بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب   حدثنا أبو ) 2111 (- 101

فـرأى فيهـا    . دخلت مع أيب هريرة يف دار مروان      : قال. حدثنا ابن فضيل عن عمارة، عن أيب زرعة       : قالوا
  :فقال. تصاوير

 خلقا كخلقي؟   ومن أظلم ممن ذهب خيلق    : قال اهللا عز وجل   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).أو ليخلقوا شعرية. أو ليخلقوا حبة. فليخلقوا ذرة

  :قال. حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة.  وحدثنيه زهري بن حرب-) 2111(
قـال  : فقال. فرأى مصورا يصور يف الدار    : قال.  دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبىن باملدينة، لسعيد أو ملروان         

  ).أو ليخلقوا شعرية(ومل يذكر . مبثل. لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل، عن سهيل،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2112 (- 102

  :قال. عن أبيه، عن أيب هريرة

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه متاثيل أو تصاوير( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا . حدثنا بشر، يعين ابن مفضل    . حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2113 (- 103

  سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة؛

        واجلرس يف السفرواجلرس يف السفرواجلرس يف السفرواجلرس يف السفركراهة الكلب كراهة الكلب كراهة الكلب كراهة الكلب : : : :  باب باب باب باب----    27
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  ).ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال  جرس( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
). يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   .  قتيبة ح وحدثنا . حدثنا جرير .  وحدثين زهري بن حرب    -) 2113(

  .كالمها عن سهيل، ذا اإلسناد
حدثنا إمساعيل، يعنون ابن جعفـر،      : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2114 (- 104

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛

  ).اجلرس مزامري الشيطان( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عباد بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2115 (- 105

  متيم؛ أن أبا بشري األنصاري أخربه؛
 قال فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره           

ال يبقني يف رقبة بعري قـالدة مـن         (-والناس يف مبيتهم    :  قال عبداهللا بن أيب بكر حسبت أنه قال        -رسوال  
  ).وتر، أو قالدة، إال قطعت

  .أرى ذلك من العني: قال مالك
هر عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن  حدثنا علي بن مس   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2116 (- 106

  :قال. جابر
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضرب يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه

أخربنا حممـد  . ح وحدثنا عبد بن محيد. حدثنا حجاج بن حممد.  وحدثين هارون بن عبداهللا   -) 2116(
ـى رسـول اهللا     : ؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      أخربين أبو الزبري  : قال. كالمها عن ابن جريج   . ابن بكر 

  .مبثله. صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن       . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2117 (- 107
  جابر؛

        كراهة قالدة الوتر يف رقبة البعريكراهة قالدة الوتر يف رقبة البعريكراهة قالدة الوتر يف رقبة البعريكراهة قالدة الوتر يف رقبة البعري: : : :  باب باب باب باب----    28

        النهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيهالنهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيهالنهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيهالنهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيه: : : :  باب باب باب باب----    29
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  ).لعن اهللا الذي ومسه(فقال .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر عليه محار قد وسم يف وجهه
أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد ابن أيب        . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أمحد بن عيسى   ) 2118 (- 108

  :حبيب؛ أن ناعما، أبا عبداهللا، موىل أم سلمة حدثه؛ أنه مسع ابن عباس يقول
ال أمسه إال يف أقـصى      ! فواهللا: قال.  ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا موسوم الوجه فأنكر ذلك           

  .فأمر حبمار له فكوى يف جاعرتيه فهو أول من كوى اجلاعرتني. لوجهشيء من ا
. حدثين حممد بن أيب عدي عن ابن عون، عن حممد، عن أنس           . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2119 (- 109

  :قال
فال يصينب شيئا حىت تغدو به إىل رسول اهللا صـلى           . انظر هذا الغالم  ! يا أنس : يل ملا ولدت أم سليم قالت      

وهو يسم الظهر الذي قـدم      . وعليه مخيصة حويتية  . قال فغدوت فإذا هو يف احلائط     . اهللا عليه وسلم حينكه   
  .عليه يف الفتح

: قـال .  بن زيد حدثنا شعبة عن هشام   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2119 (- 110
  مسعت أنسا حيدث؛

فإذا النيب صـلى اهللا عليـه       : قال.  أن أمه حني ولدت، انطلقوا بالصيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حينكه            
  .يف آذاا: وأكثر علمي أنه قال: قال شعبة. وسلم يف مربد يسم غنما

: قال. ثين هشام بن زيد حد. حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . وحدثين زهري بن حرب   ) 2119 (- 111
يف : أحسبه قال : قال. دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما           : مسعت أنسا يقول  

  .آذاا
حدثنا حممـد   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا خالد بن احلارث   .  وحدثنيه حيىي بن حبيب    -) 2119(

  . مثلهكلهم عن شعبة، ذا اإلسناد،. وحيىي وعبدالرمحن
حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي، عن إسحاق بـن          . حدثنا هارون بن معروف   ) 2119 (- 112

  :قال. عبداهللا ابن أيب طلحة، عن أنس بن مالك
  .وهو يسم إبل الصدقة.  رأيت يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امليسم

        جواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري الوجه، وندبه يف نعم الزكاة واجلزيةجواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري الوجه، وندبه يف نعم الزكاة واجلزيةجواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري الوجه، وندبه يف نعم الزكاة واجلزيةجواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري الوجه، وندبه يف نعم الزكاة واجلزية: : : :  باب باب باب باب----    30
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أخربين عمرو بن   . عن عبيداهللا ) يعين ابن سعيد  (ثين حيىي   حد. حدثين زهري بن حرب   ) 2120 (- 113
  نافع عن أبيه، عن ابن عمر؛

حيلـق بعـض رأس     : وما القزع؟ قال  : قال قلت لنافع  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن القزع         
  .الصيب ويترك بعض

حـدثنا  : قاال. حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا أبو أسامة  .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2120(
  .وجعل التفسري، يف حديث أيب أسامة، من قول عبيداهللا. عبيداهللا، ذا اإلسناد

ح . حدثنا عمر بـن نـافع     . حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاين    . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2120 (- م   2
. مثله. بإسناد عبيداهللا . ن نافع حدثنا روح عن عمر ب    ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام   

  .وأحلقا التفسري يف احلديث
وحدثين حممد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن معمـر،          ) 2120 (- م   3

. حدثقنا محاد بن زيد عن عبدالرمحن السراج      . حدثنا أبو النعمان  . ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي    . عن أيوب 

  .بذلك. ن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمكلهم عن نافع، عن اب
حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابـن            . حدثين سويد بن سعيد   ) 2121 (- 114

  يسار، عن أيب سعيد اخلدري،
. مالنا بد من جمالسنا   ! يا رسول اهللا  : قالوا) لطرقاتإياكم واجللوس يف ا   ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

ومـا  : قالوا) فإذا أبيتم إال الس، فأعطوا الطريق حقه      (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نتحدث فيها 
  ).غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر(حقه؟ قال 

حدثنا ابن  . وحدثناه حممد بن رافع   . أخربنا عبدالعزيز بن حممد املدين    .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 2121(
  .كالمها عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد، مثله). يعين ابن سعد(أخربنا هشام . أيب فديك

        كراهة القزعكراهة القزعكراهة القزعكراهة القزع: : : :  باب باب باب باب----    31

        النهي عن اجللوس يف الطرقات، وإعطاء الطريق حقهالنهي عن اجللوس يف الطرقات، وإعطاء الطريق حقهالنهي عن اجللوس يف الطرقات، وإعطاء الطريق حقهالنهي عن اجللوس يف الطرقات، وإعطاء الطريق حقه: : : :  باب باب باب باب----    32
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أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنـذر،           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2122 (- 115
  :قالت. عن أمساء بنت أيب بكر

أصابتها حصبة فتمرق   . إن يل ابنة عريسا   ! يا رسول اهللا  :  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت        
  ).لة واملستوصلةلعن اهللا الواص(أفأصله؟ فقال . شعرها

ح وحدثنا  . حدثنا أيب وعبدة  . ح وحدثناه ابن منري   . حدثنا عبدة .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2122(
كلهم عن هشام بن    . أخربنا شعبة . أخربنا أسود بن عامر   . ح وحدثنا عمرو الناقد   . حدثنا وكيع . أبو كريب 

  .فتمرط شعرها: ا وشعبة يف حديثهماغري أن وكيع. عروة، ذا اإلسناد، حنو حديث أيب معاوية
حدثنا منصور عـن    . حدثنا وهيب . أخربنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2122 (- 116

  أمه، عن أمساء بنت أيب بكر؛
وزوجهـا  . فتمـرق شـعر رأسـها     . إين زوجت ابنيت  : فقالت.  أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .فنهاها! أفأصل؟ يا رسول اهللا. يستحسنها
ح وحدثنا أبو   . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2123 (- 117

مسعت احلسن بن   : قال. حدثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة، عن عمرو بن مرة          ). واللفظ له (بكر بن أيب شيبة     
  مسلم حيدث عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛

فسألوا رسول اهللا صـلى     . فأرادوا أن يصلوه  . ار تزوجت، وأا مرضت فتمرط شعرها      أن جارية من األنص   
  .اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ فلعن الواصلة واملستوصلة

أخربين احلسن بن . حدثنا زيد بن احلباب عن إبراهيم بن نافع. حدثين زهري بن حرب ) 2123 (- 118
  مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛

: فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالـت       . فاشتكت فتساقط شعرها  . رأة من األنصار زوجت ابنة هلا      أن ام 
  ).لعن الواصالت(أفأصل شعرها؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إن زوجها يريدها

 وقال حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع، ذا اإلسناد،.  وحدثنيه حممد بن حامت -) 2123(
  ).لعن املوصالت(

حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، : : : :  باب باب باب باب----    33
        اهللاهللاهللاهللاواملتفلجات، واملغريات خلق واملتفلجات، واملغريات خلق واملتفلجات، واملغريات خلق واملتفلجات، واملغريات خلق 
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ح وحدثنا زهري بن حرب وحممد ابـن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2124 (- 119
  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا) وهو القطان(حدثنا حيىي : قاال) واللفظ لزهري(املثىن 

  .وامشة واملستومشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن الواصلة واملستوصلة وال
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع، . حدثنا بشر بن املفضل.  وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن بزيع-) 2124(

  .مبثله. عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا جرير عن   ). واللفظ إلسحاق (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أيب شيبة         ) 2125 (- 120

  :قال. براهيم، عن علقمة، عن عبداهللامنصور، عن إ
قال فبلغ  .  لعن اهللا الوامشات واملستومشات، والنامصات واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا          

ما حديث بلغين عنـك؛     : فأتته فقالت . وكانت تقرأ القرآن  . أم يعقوب : يقال هلا . ذلك امرأة من بين أسد    
وما يل  : فقال عبداهللا .  واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا      أنك لعنت الوامشات واملستومشات   

لقد قرأت ما بني لوحي     : فقالت املرأة . ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وهو يف كتاب اهللا             
ه وما أتاكم الرسول فخـذو    {: قال اهللا عز وجل   . لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه    : املصحف فما وجدته فقال   

: قال. فإين أرى شيئا من هذا على امرأتك اآلن       : فقالت املرأة ]. 7/احلشر   /59[} وما اكم عنه فانتهوا   
أمـا  : فقال. ما رأيت شيئا: فجاءت إليه فقالت. قال فدخلت على امرأة عبداهللا فلم تر شيئا . اذهيب فانظري 

  .لو كان ذلك، مل جنامعها
. حدثنا سفيان ). وهو ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   : قاال. ار حدثنا حممد بن املثىن وابن بش      -) 2125(

كالمها عن منصور، يف هذا ). وهو ابن مهلهل  (حدثنا مفضل   . حدثنا حيىي بن آدم   . ح وحدثنا حممد بن رافع    
: ويف حـديث مفـضل    . الوامشات واملـستومشات  : غري أن يف حديث سفيان    . اإلسناد، مبعىن حديث جرير   

  .الوامشات واملوشومات
. حدثنا حممد بن جعفر   : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2125 (- م   2

مـن  . جمردا عن سائر القصة   . حدثنا شعبة عن منصور، ذا اإلسناد، احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            
  .ذكر أم يعقوب

حدثنا األعمش عن إبـراهيم،  ). ن حازميعين اب(حدثنا جرير   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2125 (- م   3
  .بنحو حديثهم. عن علقمة، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
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أخربنا ابن  . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثين احلسن بن علي احللواين وحممد بن رافع       ) 2126 (- 121
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. جريج

  .صلى اهللا عليه وسلم أن تصل املرأة برأسها شيئا زجر النيب 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2127 (- 122

بن عوف؛ أنه مسع معاوية بن أيب سفيان، عام حج، وهو على املنرب، وتناول قصة من شعر كانـت يف يـد                      
  :يقول. حرسي

إمنـا  (ويقـول   . لماؤكم؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذه           أين ع !  يا أهل املدينة  
  ).هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم

. أخربنا ابن وهـب . ح وحدثين حرملة بن حيىي. حدثنا سفيان بن عيينة.  حدثنا ابن أيب عمر    -) 2127(
مبثل حـديث   . كلهم عن الزهري  . نا معمر أخرب. أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . أخربين يونس 

  ).إمنا عذب بنو إسرائيل(غري أن يف حديث معمر . مالك
. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2127 (- 123

  :قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن املسيب. حدثنا حممد بن جعفر: قاال
إن رسول  . ما كنت أرى أن أحدا يفعله إال اليهود       : فقال. دم معاوية املدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر        ق

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه فسماه الزور
). وهو ابن هـشام   (أخربنا معاذ   : قاال. وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 2127 (- 124

  :ملسيب؛ أن معاوية قال ذات يومحدثين أيب عن قتادة، عن سعيد بن ا
وجاء رجل بعصا علـى     : قال. وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الزور         .  إنكم قد أحدثتم زي سوء    

  .يعين ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق: قال قتادة. أال وهذا الزور: قال معاوية. رأسها خرقة
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2128 (- 125

        ت املميالتت املميالتت املميالتت املميالتالنساء الكاسيات العاريات املائالالنساء الكاسيات العاريات املائالالنساء الكاسيات العاريات املائالالنساء الكاسيات العاريات املائال: : : :  باب باب باب باب----    34
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قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر        . صنفان من أهل النار مل أرمها     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
املائلة، ال يـدخلن    ونساء كاسيات عاريات، مميالت مائالت، رؤسهن كأسنمة البخت         . يضربون ا الناس  

  ).وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا. اجلنة، وال  جيدن رحيها
حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيـه،          . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2129 (- 126

  :عن عائشة؛ أن امرأة قالت
املتشبع مبـا مل    (إن زوجي أعطاين ما مل يعطين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              : أقول!  رسول اهللا   يا

  ).يعط، كالبس ثويب زور
  :حدثنا هشام عن فاطمة، عن أمساء. حدثنا عبدة. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 2130 (- 127

فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي        . يل ضرة إن  :  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت        
  ).املتشبع مبا مل يعط، كالبس ثويب زور(مبا مل يعطين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبـو   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أبو أسامة  .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2130(
  .كالمها عن هشام، ذا اإلسناد. معاوية

        النهي عن التزوير يف اللباس وغريه، والتشبع مبا مل يعطالنهي عن التزوير يف اللباس وغريه، والتشبع مبا مل يعطالنهي عن التزوير يف اللباس وغريه، والتشبع مبا مل يعطالنهي عن التزوير يف اللباس وغريه، والتشبع مبا مل يعط: : : :  باب باب باب باب----    35
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         كتاب اآلداب كتاب اآلداب كتاب اآلداب كتاب اآلداب----    38
وقال ابن أيب   . أخربنا: قال أبو كريب  (حدثين أبو كريب، حممد بن العالء وابن أيب عمر          ) 2131 (- 1

  :قال. عن محيد، عن أنس) يعنيان الفزاري(حدثنا مروان : واللفظ له، قاال) حدثنا: عمر
! يا رسول اهللا  : فقال. فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! يا أبا القاسم  : نادى رجل رجال بالبقيع    

  ).تسموا بامسي وال  تكنوا بكنييت(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إمنا دعوت فالنا. إين مل أعنك
ا عباد ابن عباد عن عبيداهللا ابن عمر        أخربن). وهو امللقب بسبالن  (حدثين إبراهيم بن زياد     ) 2132 (- 2

  :قال. حيدثان عن نافع، عن ابن عمر. مسعه منهما سنة أربع وأربعني ومائة. وأخيه عبداهللا
  ).إن أحب أمسائكم إىل اهللا عبداهللا وعبدالرمحن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: وقـال إسـحاق   . حدثنا:  عثمان قال(حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2133 (- 3
  :قال. جرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا) أخربنا

. ال ندعك تسمى باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : فقال له قومه  . فسماه حممدا .  ولد لرجل منا غالم   
فـسميته  . ولد يل غالم  !  يا رسول اهللا   :فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      . فانطلق بابنه حامله على ظهره    

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . ال ندعك تسمي باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : فقال يل قومي  . حممدا
  ).أقسم بينكم. فإمنا أنا قاسم. تسموا بامسي وال  تكتنوا بكنييت(عليه وسلم 

امل ابن أيب اجلعد، عن جابر ابـن        حدثنا عبثر عن حصني، عن س     . حدثنا هناد بن السرى   ) 2133 (- 4
  :قال. عبداهللا

قـال  . ال نكنيك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت تستأمره      : فقلنا. فسماه حممدا .  ولد لرجل منا غالم   
حىت تستأذن النيب صلى اهللا     . وإن قومي أبو أن يكنوين به     . إنه ولد يل غالم فسميته برسول اهللا      : فقال. فأتاه

  ).أقسم بينكم. فإمنا بعثت قامسا. وال  تكنوا بكنييت. مسوا بامسي(ال فق. عليه وسلم
عن حصني، ذا اإلسناد، ومل     ) يعين الطحان (حدثنا خالد   .  حدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي     -) 2133(

  ).أقسم بينكم. فإمنا بعثت قامسا(يذكر 

        النهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساءالنهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساءالنهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساءالنهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساء: : : :  باب باب باب باب----    1
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.  وحدثين أبو سعيد األشـج     ح. حدثنا وكيع عن األعمش   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2133 (- 5
  :قال. حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا. حدثنا وكيع

). أقسم بيـنكم . فإين أنا أبو القاسم . تسموا بامسي وال  تكنوا بكنييت     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وال تكتنوا(ويف رواية أيب بكر 

إمنا جعلت قامسـا    (وقال  . ثنا أبو معاوية عن األعمش، ذا اإلسناد      حد.  وحدثنا أبو كريب   -) 2133(
  ).أقسم بينكم

مسعت . حدثنا شعبة . حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2133 (- 6
  قتادة عن سامل، عن جابر بن عبداهللا؛
فقـال  . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله      . فأراد أن يسميه حممدا   .  أن رجال من األنصار ولد له غالم      

  ).مسوا بامسي وال  تكتنوا بكنييت. أحسنت األنصار(
كالمها عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 2133 (- 7

حـدثنا  . بن املثىن ح وحدثنا ا  ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . ح وحدثين حممد بن عمرو بن جبلة      . منصور
). يعين ابن جعفـر   (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . كالمها عن شعبة، عن حصني    . ابن أيب عدي  

كلهم عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا، عن الـنيب صـلى اهللا عليـه          . حدثنا شعبة عن سليمان   
حـدثنا  . أخربنا النضر بن مشيل   : االق. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وإسحاق بن منصور        . وسلم

مسعنا سامل بن أيب اجلعد عن جـابر بـن          : قالوا. شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصني بن عبدالرمحن       
ويف حديث النضر عـن     . بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل      . عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  :قال حصني. وزاد فيه حصني وسليمان: شعبة، قال
فإمنا أنا قاسـم أقـسم      (وقال سليمان   ). إمنا بعثت قامسا أقسم بينكم    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).بينكم
حدثنا سفيان ابن   : مجيعا عن سفيان قال عمرو    .  حدثنا عمرو الناقد وحممد بن عبداهللا بن منري        -) 2133(

  :حدثنا ابن املنكدر؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. عيينة
فأتى رسول اهللا صلى    . وال  ننعمك عينا   . ال نكنيك أبا القاسم   : فقلنا. فسماه القاسم .  ولد لرجل منا غالم   

  ).أسم ابنك عبدالرمحن(فقال . فذكر ذلك له. اهللا عليه وسلم
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. ح وحدثين علي بـن حجـر      ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 2133 (- م   2
مبثل حديث  . عن حممد بن املنكدر، عن جابر     . كالمها عن روح بن القاسم    ). ين ابن علية  يع(حدثنا إمساعيل   

  .وال  ننعمك عينا: غري أنه مل يذكر. ابن عيينة
حـدثنا  : قـالوا . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منري            ) 2134 (- 8

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. سفيان بن عيينة عن أيوب، عن حممد بن سريين
: ومل يقل. عن أيب هريرة: قال عمرو) تسموا بامسي وال  تكنوا بكنييت( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم       

  .مسعت
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو سعيد األشج وحممد بن املـثىن                  ) 2135 (- 9

 حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن               :قالوا). واللفظ البن منري  (العرتي  
  :قال. املغرية بن شعبة

فلمـا  . وموسى قبل عيسى بكذا وكـذا     . يا أخت هارون  : إنكم تقرؤن : فقالوا.  ملا قدمت جنران سألوين   
هم والصاحلني  إم كانوا يسمون بأنبيائ   (فقال  . قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألته عن ذلك          

  ).قبلهم
حدثنا معتمر ابن سليمان عن     : قال أبو بكر  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 2136 (- 10

بيه، عن  مسعت الركني حيدث عن أ    : قال. أخربنا املعتمر بن سليمان   : وقال حيىي . الركني، عن أبيه، عن مسرة    
  :قال) مسرة بن جندب

  .ورباح، ويسار، ونافع. أفلح:  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أمساء
حدثنا جرير عن الركني بن الربيع، عن أبيه، عن مسـرة بـن             . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2136 (- 11

  :قال. جندب
  ).م غالمك رباحا، وال  يسارا، وال  أفلح، وال  نافعاال تس( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا منصور عن هالل ابن يـساف،       . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2137 (- 12
  :قال. عن ربيع بن عميلة، عن مسرة بن جندب

        كراهة التسمية باألمساء القبيحة، وبنافع وحنوهكراهة التسمية باألمساء القبيحة، وبنافع وحنوهكراهة التسمية باألمساء القبيحة، وبنافع وحنوهكراهة التسمية باألمساء القبيحة، وبنافع وحنوه: : : :  باب باب باب باب----    2
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هللا، وال  إله إال اهللا،      سبحان اهللا، واحلمد    : أحب الكالم إىل اهللا أربع    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وال  تسمني غالمك يسارا، وال  رباحا، وال  جنيحا، وال  أفلح، فإنـك              . ال يضرك بأيهن بدأت   . واهللا أكرب 

  ).ال: فيقول. أمث هو؟ فال يكون: تقول
  .فال تزيدن علي. إمنا هن أربع

. حدثنا يزيد بن زريع. ح وحدثين أمية بن بسطام . أخربين جرير .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 2137(
حـدثنا  . حدثنا حممد ابن جعفر: قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار    ). وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   

وأما حديث . فأما حديث جرير وروح، فكمثل حديث زهري بقصته       . كلهم عن منصور، بإسناد زهري    . شعبة
  .األربعومل يذكر الكالم . شعبة فليس فيه إال ذكر تسمية الغالم

أخربين أبو الزبري؛   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح . حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2138 (- 13
  :أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

وبنحـو  .  أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وبربكة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع                
مث . مث قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ينه عن ذلك . ل شيئا فلم يق . مث رأيته سكت بعد عنها    . ذلك

  .مث تركه. أراد عمر أن ينهى عن ذلك
عيد وحممد بـن    حدثنا أمحد بن حنبل وزهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن س            ) 2139 (- 14
  أخربين نافع عن ابن عمر؛. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا: قالوا. بشار

  ).أنت مجيلة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري اسم عاصية، وقال 
  . عن- مكان أخربين -قال أمحد 

عـن  حدثنا محاد بـن سـلمة       . حدثنا احلسن بن موسى   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2139 (- 15
  عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر؛

  .فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيلة.  أن ابنة لعمر كانت يقال هلا عاصية
حدثنا سفيان عن حممد بـن      : قاال). واللفظ لعمرو (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 2140 (- 16

  :قال. عبدالرمحن، موىل آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس

        استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومهااستحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومهااستحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومهااستحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها: : : :  باب باب باب باب----    3
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خرج : وكان يكره أن يقال. فحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسها جويرية. ت جويرية امسها برة  كان
  .مسعت ابن عباس: ويف حديث ابن أيب عمر عن كريب قال. من عند برة

حدثنا حممد بـن    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن بشار           ) 2141 (- 17
ح وحدثنا عبيداهللا بـن     . مسعت أبا رافع حيدث عن أيب هريرة      . بة عن عطاء بن أيب ميمونة     حدثنا شع . جعفر
حدثنا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة، عن أيب رافع، عن أيب هريرة؛ أن زينب كان امسهـا    . حدثنا أيب . معاذ
الء دون ابـن    ولفظ احلديث هلؤ  . فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب       . نزكى نفسها : فقيل. برة

  .حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة: وقال ابن أيب شيبة. بشار
حدثنا أبو  . ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2142 (- 18
: قالـت . حدثتين زينب بنت أم سلمة    . حدثين حممد بن عمرو بن عطاء     . حدثنا الوليد بن كثري   : قاال. أسامة

  .فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب. ةكان امسي بر
  .فسماها زينب. ودخلت عليه زينب بنت جحش، وامسها برة: قالت
حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن        . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2142 (- 19

  :لمةفقالت يل زينب بنت أيب س. مسيت ابنيت برة: قال. حممد بن عمرو بن عطاء
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ومسيت برة .  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن هذا االسم          

  ).مسوها زينب(مب نسميها؟ قال : فقالوا) ال تزكوا أنفسكم، اهللا أعلم بأهل الرب منكم(
 واللفظ ألمحد   - عمرو األشعثي وأمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب شيبة            حدثنا سعيد بن  ) 2143 (- 20

سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب            ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال األشعثي  (-
  هريرة،

  )إن أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى ملك األمالك( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).ال مالك إال اهللا عز وجل(ة يف روايته زاد ابن أيب شيب

  .مثل شاهان شاه: قال سفيان: قال األشعثي
  .أوضع: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: وقال أمحد بن حنبل

        حترمي التسمي مبلك األمالك، ومبلك امللوكحترمي التسمي مبلك األمالك، ومبلك امللوكحترمي التسمي مبلك األمالك، ومبلك امللوكحترمي التسمي مبلك األمالك، ومبلك امللوك: : : :  باب باب باب باب----    4
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هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2143 (- 21
  :فذكر أحاديث منها. هللا عليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى ا
أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه، رجل كـان            ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).ال ملك إال اهللا. يسمى ملك األمالك
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس ابن مالك،           . حدثنا عبداألعلى بن محاد   ) 2144 (- 22
  :قال

اهللا ورسول اهللا صلى    .  ذهبت بعبداهللا بن أيب طلحة األنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ولد              
. فألقـاهن يف فيـه    . فناولته متـرات  . نعم: فقلت) هل معك متر؟  (فقال  . عليه وسلم يف عباءة يهنأ بعريا له      

حـب  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فجعل الصيب يتلمظه  . مث فغر فا الصيب فمجه يف فيه      . فالكهن
  .ومساه عبداهللا) األنصار التمر

أخربنا ابن عون عن ابن سـريين،       . حدثنا يزيد بن هارون   .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2144 (- 23
  :قال. عن أنس بن مالك

ما فعـل ابـين؟     : فلما رجع أبو طلحة قال    . فقبض الصيب . فخرج أبو طلحة  .  كان ابن أليب طلحة يشتكي    
ا وارو: فلما فـرغ قالـت    . مث أصاب منها  . فقربت إليه العشاء فتعشى   . هو أسكن مما كان   : قالت أم سليم  

. نعم: قال) أعرستم الليلة؟ (فقال  . فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه           . الصيب
. امحله حىت تأيت به النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : فقال يل أبو طلحة   . فولدت غالما ) بارك هلما ! اللهم(قال  

أمعـه  ( النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال         فأخذه. وبعثت معه بتمرات  . فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم      
فجعلـها يف يف    . مث أخذها من فيه   . فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم فمضغها      . مترات. نعم: قالوا) شيء؟
  .مث حنكه، ومساه عبداهللا. الصيب

حدثنا ابن عون عن حممد، عن أنس، ـذه         . حدثنا محاد بن مسعدة   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 2144 (
  . حنو حديث يزيدالقصة،

استحباب حتنيك املولود عند وال دته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم استحباب حتنيك املولود عند وال دته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم استحباب حتنيك املولود عند وال دته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم استحباب حتنيك املولود عند وال دته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم : : : :  باب باب باب باب----    5
        استحباب التسمية بعبداهللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالماستحباب التسمية بعبداهللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالماستحباب التسمية بعبداهللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالماستحباب التسمية بعبداهللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالموال دته، ووال دته، ووال دته، ووال دته، و
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حدثنا أبـو   : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب           ) 2145 (- 24
  :أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال

  .فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة. فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم.  ولد يل غالم
أخربين هـشام   ). يعين ابن إسحاق  (حدثنا شعيب   . موسى، أبو صاحل  حدثنا احلكم بن    ) 2146 (- 25

  :حدثين عروة بن الزبري وفاطمة بنت املنذر بن الزبري؛ أما قاال. بن عروة
فنفست بعبـداهللا   . فقدمت قباء .  خرجت أمساء بنت أيب بكر، حني هاجرت، وهي حبلى بعبداهللا بن الزبري           

فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  صلى اهللا عليه وسلم ليحنكه     مث خرجت حني نفست إىل رسول اهللا      . بقباء
. فمكثنا ساعة نلتمـسها قبـل أن جنـدها        : قال قالت عائشة  . مث دعا بتمرة  . وسلم منها فوضعه يف حجره    

: مث قالت أمساء  . فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . مث بصقها يف فيه   . فمضغها
مث جاء، وهو ابن سبع سنني أو مثان، ليبايع رسول اهللا صلى اهللا عليـه               .  عليه ومساه عبداهللا   مث مسحه وصلى  

  .مث بايعه. فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآه مقبال إليه. وأمره بذلك الزبري. وسلم
   أمساء؛حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن. حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء) 2146 (- 26

مث . فولدته بقباء . فرتلت بقباء . فأتيت املدينة . فخرجت وأنا متم  : قالت.  أا محلت، بعبداهللا بن الزبري، مبكة     
فكـان أول   . مث تفل يف فيه   . مث دعا بتمرة فمضغها   . أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه يف حجره         
وكان أول  . مث دعا له وبرك عليه    .  حنكه بالتمرة  مث. شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .مولود ولد يف اإلسالم
حدثنا خالد بن خملد عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة،            .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2146 (

  عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر؛
فذكر حنـو حـديث أيب      . لزبري أا هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي حبلى بعبداهللا ابن ا             

  .أسامة
عـن  ) يعين ابن عروة(حدثنا هشام  . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2147 (- 27

  أبيه، عن عائشة؛
  .فيربك عليهم، وحينكهم.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان

. نا أبو خالد األمحر عن هشام، عن أبيه، عن عائـشة          حدث. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2148 (- 28
  :قالت
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  .فعز علينا طلبها. فطلبنا مترة.  جئنا بعبداهللا بن الزبري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حينكه
حدثنا . حدثنا ابن أيب مرمي   : قاال. حدثين حممد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق        ) 2149 (- 29

  :قال. حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد).  غسانوهو ابن مطرف؛ أبو(حممد 
 أيت باملنذر ابن أيب أسيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني ولد، فوضعه النيب صلى اهللا عليه وسـلم              

فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل     . فلهى النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء بني يديه        . وأبو أسيد جالس  . على فخذه 
أين (فقال  . فاستفاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فأقلبوه.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم     من على فخذ رسول   

ولكـن  . ال(قال  ! يا رسول اهللا  . فالن: قال) ما امسه؟ (فقال  ! يا رسول اهللا  . أقلبناه: فقال أبو أسيد  ) الصيب؟
  .فسماه، يومئذ، املنذر) امسه املنذر

حدثنا أبو التياح، عـن  . حدثنا عبدالوارث. بن داود العتكي  حدثنا أبو الربيع، سليمان     ) 2150 (- 30
  :قال. أنس بن مالك

: أحسبه قال : قال. وكان يل أخ يقال له أبو عمري      .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا         
: قال). غري؟ما فعل الن  ! أبا عمري (فكان إذا جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرآه قال            : قال. كان فطيما 

  .فكان يلعب به
: قال. حدثنا أبو عوانة عن أيب عثمان، عن أنس بن مالك         . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 2151 (- 31

  ).يابين(قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا يزيد بن   : قاال). واللفظ البن أيب عمر   (وابن أيب عمر    حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       ) 2152 (- 32

  :قال. هارون عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة
ومـا  ! أي بـين  (فقـال يل    .  ما سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه              

هو أهون على اهللا    (قال  . إم يزعمون أن معه أار املاء وجبال اخلبز       : قال قلت ) ينصبك منه؟ إنه لن يضرك    
  ).من ذلك

. ح وحدثنا سريج بـن يـونس      . حدثنا وكيع : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري        -) 2152 (
. حدثنا أبو أسـامة   . ح وحدثين حممد بن رافع    . أخربنا جرير . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا هشيم 

        يا بين، واستحبابه للمالطفةيا بين، واستحبابه للمالطفةيا بين، واستحبابه للمالطفةيا بين، واستحبابه للمالطفة: : : : جواز قوله لغري ابنهجواز قوله لغري ابنهجواز قوله لغري ابنهجواز قوله لغري ابنه: : : :  باب باب باب باب----    6
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أي (لهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد، وليس يف حديث أحد منهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمغـرية                   ك

  .إال يف حديث يزيد وحده) بين
يزيد بـن   ! حدثنا، واهللا . حدثنا سفيان بن عيينة   . حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد      ) 2153 (- 33

  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. حصيفة عن بسر بن سعيد
إن عمـر   : ما شأنك؟ قال  : قلنا. فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا     .  كنت جالسا باملدينة يف جملس األنصار     

إين : ما منعك أن تأتينا؟ فقلـت     : فرجعت فقال . فأتيت بابه فسلمت ثالثا فلم يرد علي      . أرسل إيل أن آتيه   
إذا (وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          . فرجعت. ا علي فلم يردو . فسلمت على بابك ثالثا   . أتيت

  .وإال أوجعتك. أقم عليه البينة: فقال عمر). استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له، فلريجع
  .فاذهب به: قال. أنا أصغر القوم: قلت: قال أبو سعيد. ال يقوم معه إال أصغر القوم: فقال أيب بن كعب

. حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة، ذا اإلسناد       : قاال. سعيد وابن أيب عمر    حدثنا قتيبة بن     -) 2153(
  .فقمت معه، فذهبت إىل عمر، فشهدت: قال أبو سعيد: وزاد ابن أيب عمر يف حديثه

حدثين عمرو بن احلارث عن بكري بـن        . أخربين عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2153 (- 34
  :نه مسع أبا سعيد اخلدري يقولاألشج؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أ
هل مسع  ! أنشدكم اهللا : فقال. فأتى أبو موسى األشعري مغضبا حىت وقف      .  كنا يف جملس عند أيب بن كعب      

  ).وإال فارجع. فإن أذن لك. االستئذان ثالث(أحد منكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
مث جئته  . فلم يؤذن يل فرجعت   . مس ثالث مرات  استأذنت على عمر بن اخلطاب أ     : وما ذاك؟ قال  : قال أيب 

قد مسعناك وحنن حينئذ على     : قال. مث انصرفت . فأخربته؛ أين جئت أمس فسلمت ثالثا     . اليوم فدخلت عليه  
: قـال . استأذنت، كما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : فلو ما استأذنت حىت يؤذن لك؟ قال      . شغل
  .تأتني مبن يشهد لك على هذاأو ل. ألوجعن ظهرك وبطنك! فواهللا

: فقلت. فقمت حىت أتيت عمر   ! يا أبا سعيد  . قم. ال يقوم معك إال أحدثنا سنا     ! فواهللا: فقال أيب بن كعب   
  .قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا

        االستئذاناالستئذاناالستئذاناالستئذان: : : :  باب باب باب باب----    7
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حدثنا سعيد بن يزيـد     ). يعين ابن مفضل  (حدثنا بسر   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2153 (- 35
  أيب نضرة، عن أيب سعيد؛عن 

مث اسـتأذن   . ثنتان: فقال عمر . مث استأذن الثانية  . فقال عمر واحدة  . فاستأذن.  أن أبا موسى أتى باب عمر     
إن كان هذا شيئا حفظته من رسول اهللا صلى اهللا          : فقال. مث انصرف فأتبعه فرده   . ثالث: فقال عمر . الثالثة

أمل تعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه        : فأتانا فقال : أبو سعيد قال  . وإال، فألجعلنك عظة  . عليه وسلم فها  
أتاكم أخوكم املـسلم قـد أفـزع،        : قال فقلت . فجعلوا يضحكون : قال) االستئذان ثالث؟ (وسلم قال   

  .هذا أبو سعيد: فقال. فأتاه. تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك يف هذه العقوبة
حدثنا شعبة عن أيب مـسلمة،  . حدثنا حممد بن جعفر: االق.  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار   -) 2153(

حدثنا شعبة عن اجلريري . حدثنا شبابة. ح وحدثنا أمحد بن احلسن بن خراش     . عن أيب نضرة، عن أيب سعيد     
مبعىن حديث بشر بـن     . مسعناه حيدث عن أيب سعيد اخلدري     : كالمها عن أيب نضرة، قاال    . وسعيد بن يزيد  

  .مفضل عن أيب مسلمة
حدثنا عطاء عن   . حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن ابن جريج       . وحدثين حممد بن حامت   ) 2153 (- 36

  عبيد بن عمري؛
أمل تسمع صوت عبداهللا بن : فقال عمر. فرجع. فكأنه وجده مشغوال.  أن أبا موسى استأذن على عمر ثالثا 

لتقيمن على هـذا  : قال. نؤمر ذاإنا كنا : قال. ما محلك على ما صنعت: فقال. فدعي له. ائذنوا له . قيس
فقام أبـو   . ال يشهد لك على هذا إال أصغرنا      : فقالوا. فخرج فانطلق إىل جملس من األنصار     . بينة أو ألفعلن  

أهلاين عنـه   . خفي علي هذا من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فقال عمر . كنا نؤمر ذا  : سعيد فقال 
  .الصفق باألسواق

يعين (حدثنا النضر   . ح وحدثنا حسني بن حريث    . حدثنا أبو عاصم  . حممد بن بشار   حدثنا   -) 2153 (
أهلاين عنه الصفق   : ومل يذكر يف حديث النضر    . حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، حنوه     : قاال مجيعا ) ابن مشيل 
  .باألسواق
بن حيـىي   أخربنا طلحة ا  . حدثنا الفضل بن موسى   . حدثنا حسني بن حريث، أبو عمار     ) 2154 (- 37

  :عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري، قال
السالم : فقال. فلم يأذن له. هذا عبداهللا بن قيس. السالم عليكم:  جاء أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب فقال    

فجـاء  . ردوا علـي  . ردوا علي : فقال. مث انصرف . هذا األشعري . السالم عليكم . هذا أبو موسى  . عليكم
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االسـتئذان  (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : قال. ردك؟ كنا يف شغل   ما  ! يا أبا موسى  : فقال
  .فذهب أبو موسى. وإال فعلت وفعلت. لتأتيين على هذا ببينة: قال). فإن أذن لك، وإال فارجع. ثالث

. وهفلما أن جاء بالعشي وجـد     . وإن مل جيد بينة فلم جتدوه     . إن وجد بينة جتدوه عند املنرب عشية      : قال عمر 
مـا  ! يا أبا الطفيـل   : قال. عدل: قال. أيب بن كعب  . نعم: ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال    ! يا أبا موسى  : قال

فال تكونن عذابا علـى     ! مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك يا ابن اخلطاب           : يقول هذا؟ قال  
  .فأحببت أن أتثبت. إمنا مسعت شيئا! سبحان اهللا: قال. أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا علي بن هشام عن طلحة بن حيىي، ـذا          .  وحدثناه عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان        -) 2154(
. نعم: آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال          ! يا أبا املنذر  : فقال: اإلسناد، غري أنه قال   

: ومل يذكر من قول عمـر     .  صلى اهللا عليه وسلم    عذابا على أصحاب رسول اهللا    ! فال تكن، يا ابن اخلطاب    

  .سبحان اهللا، وما بعده
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن شعبة، عن حممـد بـن           . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2155 (- 38

  .املنكدر، عن جابر بن عبداهللا
: قال. أنا: قلت) من هذا؟ (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فدعوت. يه وسلم أتيت النيب صلى اهللا عل    :  قال

  !!).أنا، أنا(فخرج وهو يقول 
. أخربنـا : قال حيىي  (- واللفظ أليب بكر     -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 2155 (- 39

  :قال.  عبداهللاوكيع عن شعبة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر ابن) حدثنا: وقال أبو بكر
فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . أنا: فقلت) من هذا؟ : (فقال.  استأذنت على النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  !!).أنا، أنا(
ح وحدثنا حممد ابن    . حدثنا النضر بن مشيل وأبو عامر العقدي      .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 2155(

. كلهم عن شعبة، ذا اإلسـناد     . حدثنا ز . رمحن بن بشر  ح وحدثين عبدال  . حدثين وهب بن جرير   . املثىن
  .كأنه كره ذلك: ويف حديثهم

        كراهة قول املستأذن أنا، إذا قيل من هذاكراهة قول املستأذن أنا، إذا قيل من هذاكراهة قول املستأذن أنا، إذا قيل من هذاكراهة قول املستأذن أنا، إذا قيل من هذا: : : :  باب باب باب باب----    8
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ح وحـدثنا   ). واللفظ ليحىي (أخربنا الليث   : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 2156 (- 40
  عدي أخربه؛حدثنا ليث عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد السا. قتيبة بن سعيد

ومع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         .  أن رجال اطلع يف جحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
لو أعلم أنك تنتظرين لطعنـت بـه يف   (فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      . مدرى حيك به رأسه   

  ).ل البصرإمنا جعل اإلذن من أج(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) عينك
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن سهل بن        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2156 (- 41

  سعد األنصاري أخربه؛
ومع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   .  أن رجال اطلع من جحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

إمنا . لو أعلم أنك تنظر، طعنت به يف عينك   ( وسلم   فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه      . مدرى يرجل به رأسه   
  ).جعل اهللا اإلذن من أجل البصر

: قـالوا . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر             ) 2156 (- م   41
ـ . حدثنا معمر . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . ح وحدثنا أبو كامل اجلحدري    . حدثنا سفيان بن عيينة    ا كالمه

  .حنو حديث الليث ويونس. عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 واللفظ لـيحىي    -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كامل، فضيل بن حسني وقتيبة ابن سعيد             ) 2157 (- 42

 أنس بن   محاد بن زيد عن عبيداهللا ابن أيب بكر، عن        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-وأيب كامل   
  مالك؛

فكأين أنظـر إىل    . فقام إليه مبشقص أو مشاقص    .  أن رجال اطلع من بعض حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خيتله ليطعنه

  حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثين زهري بن حرب) 2158 (- 43
  ).من اطلع يف بيت قوم بغري إذم، فقد حل هلم أن يفقؤا عينه(ل قا.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛. حدثنا ابن أيب عمر) 2158 (- 44
لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن فخذفته حبصاة، ففقأت عينه، ما            ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).حكان عليك من جنا

        حترمي النظر يف بيت غريهحترمي النظر يف بيت غريهحترمي النظر يف بيت غريهحترمي النظر يف بيت غريه: : : :  باب باب باب باب----    9
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حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثين قتيبة بن سعيد   ) 2159 (- 45
أخربنا يونس عن عمرو بن     . حدثنا هشيم . ح وحدثين زهري بن حرب    . كالمها عن يونس  . إمساعيل بن علية  

  :قال. سعيد، عن أيب زرعة، عن جرير بن عبداهللا
  .فأمرين أن أصرف بصري. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجاءة سألت رس

. .  و:��9" إ��"ق �� إ��اه�� و:��9" إ��"ق �� إ��اه��--) ) 21592159((
���Pا�E� "C�EQأ���Pا�E� "C�EQق. . أ"��أEQ�C" أEQ�C" : : وA"ل إ��"قوA"ل إ

Rوآ�Rن. . وآ�"�J�آUه�" �� GH� ،BC�Tا آUه�" �� GH� ،BC�Tا . . :��9" ��J"ن:��9" 
��8
��"د، F��8ا
��"د، Fا..  

         كتاب السالم كتاب السالم كتاب السالم كتاب السالم----    39
. ح وحدثين حممد بن مـرزوق     . حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج     . حدثين عقبة بن مكرم   ) 2160 (- 1

أخربين زياد؛ أن ثابتا، موىل عبدالرمحن بن زيد أخربه؛ أنه مسع أبا هريـرة              . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح 
  :يقول

على القاعـد، والقليـل علـى       يسلم الراكب على املاشي، واملاشي      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".الكثري
حدثنا عثمان بـن    . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2161 (- 2

ـ    : قال أبو طلحة  : قال. حكيم عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أبيه           . دثكنا قعودا باألفنية نتح

        نظر الفجأةنظر الفجأةنظر الفجأةنظر الفجأة: : : :  باب باب باب باب----    10

        .... باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثري باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثري باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثري باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثري----1    

        .... باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم----    2    
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ما لكم وـالس الـصعدات؟ اجتنبـوا جمـالس          "فقال  . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام علينا        
غض البـصر،   : فأدوا حقها . إما ال "قال  . قعدنا نتذاكر ونتحدث  . إمنا قعدنا لغري ما باس    : فقلنا" الصعدات

  ".ورد السالم، وحسن الكالم
 بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار،           حدثنا حفص . حدثنا سويد بن سعيد   ) 2121 (- 3

! يا رسول اهللا  : قالوا". إياكم واجللوس بالطرقات  "عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
إذا أبيتم إال الس، فأعطوا الطريق      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها      

  ".غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر"وما حقه؟ قال : قالوا" حقه
حدثنا . ح وحدثنا حممد بن رافع. حدثنا عبدالعزيز بن حممد املدين . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2121 (-م  -3

  .كالمها عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد). يعين ابن سعد(ابن أيب فديك عن هشام 
أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب، عن ابن املسيب؛           . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2162 (- 4

ح وحدثنا عبد بـن  ". حق املسلم على املسلم مخس"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن أبا هريرة قال 
قال رسـول اهللا    : قال. الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة      أخربنا معمر عن    . أخربنا عبدالرزاق . محيد

رد السالم، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة : مخس جتب للمسلم على أخيه  "صلى اهللا عليه وسلم     
  ".املريض، واتباع اجلنائز

  . هريرةوأسنده مرة عن ابن املسيب عن أيب. كان معمر يرسل هذا احلديث عن الزهري: قال عبدالرزاق
عـن  ) وهو ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2162 (- 5

: قيل" حق املسلم على املسلم ست    "العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               
وإذا عطس  . وإذا استنصحك فانصح له   . وإذا دعاك فأجبه  . إذا لقيته فسلم عليه   "قال  ! ما هن؟ يا رسول اهللا    

  "وإذا مات فاتبعه. فحمد اهللا فسمته وإذا مرض فعده

         باب من حق املسلم للمسلم رد السالم باب من حق املسلم للمسلم رد السالم باب من حق املسلم للمسلم رد السالم باب من حق املسلم للمسلم رد السالم----    3    
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مسعت أنسا يقول قـال     : قال. أخربنا هشيم عن عبيداهللا بن أيب بكر      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2163 (- 6
أخربنا عبيداهللا بن أيب بكر عن      . حدثنا هشيم . ح وحدثين إمساعيل بن سامل    .  وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه    

وعليكم : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا     "جده أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
."  
ين ابـن   يع(حدثنا خالد   . ح وحدثين حيىي بن حبيب    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   )  2163 (- 7

حدثنا حممـد بـن     : قاال) واللفظ هلما (ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار        . حدثنا شعبة : قاال). احلارث
  مسعت قتادة حيدث عن أنس؛: قال. حدثنا شعبة. جعفر

.  أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن أهل الكتاب يـسلمون علينـا                   
  ".وعليكم : قولوا"م؟ قال فكيف نرد عليه

قـال   (- واللفظ ليحىي بن حيىي      -حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2164 (- 8
عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابـن        ) وهو ابن جعفر  (إمساعيل  ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: حيىي بن حيىي  
. السام عليكم: إن اليهود إذا سلموا عليكم، يقول أحدهم"م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  :  عمر يقول 

  ".عليك : فقل
حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن عبداهللا بن دينار، عـن ابـن         . وحدثين زهري بن حرب   ) 2164 (- 9

  ".وعليك: فقولوا"غري أنه قال . مبثله. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سفيان بن عيينة عن   : قاال). واللفظ لزهري (هري بن حرب    وحدثين عمرو الناقد وز   ) 2165 (- 10

: استأذن رهط من اليهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا     : قالت. الزهري، عن عروة، عن عائشة    
إن ! يا عائشة "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بل عليكم السام واللعنة   : فقالت عائشة . السام عليكم 

  ".وعليكم: قد قلت"أمل تسمع ما قالوا؟ قال : قالت" ب الرفق يف األمر كلهاهللا حي
مجيعا عن يعقوب بن إبـراهيم بـن        . حدثنا حسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 2165 (-م  -10
كالمها عن الزهري،   . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا أيب عن صاحل   . سعد

  .ومل يذكروا الواو" عليكم: قد قلت"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديثهما مجيعا. سنادذا اإل

         باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم----) ) ) ) 4 ( ( ( (
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم، عـن مـسروق، عـن           . حدثنا أبو كريب  ) 2165 (- 11
قـال  ! لقاسـم يا أبا ا  . السام عليك : فقالوا. أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أناس من اليهود        : قالت. عائشة

ال ! يا عائشة "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بل عليكم السام والذام   : قلت: قالت عائشة " وعليكم"
  ".وعليكم: أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت"ما مسعت ما قالوا؟ فقال : فقالت" تكوين فاحشة

حدثنا األعمش، ذا اإلسناد غري     . دأخربنا يعلى بن عبي   . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2165 (-م  -11
فإن اهللا ال حيب    ! يا عائشة . مه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ففطنت م عائشة فسبتهم   : أنه قال 

] 8/اادلة/58[} وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا       {: فأنزل اهللا عز وجل   : وزاد". الفحش والتفحش 
  .إىل آخر اآلية

قال : قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. ثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      حد) 2166 (- 12
سلم ناس من يهود على رسول اهللا صـلى اهللا  : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول     : ابن جريج 

مع ما قالوا؟   أمل تس : فقالت عائشة، وغضبت  " وعليكم"فقال  ! يا أبا القاسم  . السام عليك : عليه وسلم فقالوا  
  ".وإنا جناب عليهم وال جيابون علينا. فرددت عليهم. قد مسعت. بلى"قال 
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2167 (- 13

  هريرة؛
ذا لقيتم أحدهم يف طريق فإ. ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ".فاضطروه إىل أضيقه
ح وحدثنا أبو بكر بن     . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2167 (-م  -13

كلهم عـن   .حدثنا جرير . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا وكيع عن سفيان   : قاال. أيب شيبة وأبو كريب   
يف أهـل   : ويف حديث ابن جعفر عن شعبة قال      ". ذا لقيتم اليهود  إ"ويف حديث وكيع    . سهيل، ذا اإلسناد  

  .ومل يسم أحدا من املشركني" إذا لقيتموهم"ويف حديث جرير . الكتاب
  أخربنا هشيم عن سيار، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 2168 (- 14

  . صلى اهللا عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم أن رسول اهللا

         باب استحباب السالم على الصبيان باب استحباب السالم على الصبيان باب استحباب السالم على الصبيان باب استحباب السالم على الصبيان----) ) ) ) 5 ( ( ( (
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  .أخربنا سيار، ذا اإلسناد. أخربنا هشيم. وحدثنيه إمساعيل بن سامل) 2168 (-م -14
حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثين عمرو بن علي وحممد بن الوليد      ) 2168 (-15
  :قال. سيار

فمـر  . وحدث ثابت؛ أنه كان ميشي مع أنـس       . يان فسلم عليهم  فمر بصب .  كنت أمشي مع ثابت البناين    
وحدث أنس؛ أنه كان ميشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر بصبيان فـسلم                . بصبيان فسلم عليهم  

  .عليهم
). واللفظ لقتيبـة  (كالمها عن عبدالواحد    . حدثنا أبو كامل اجلحدري وقتيبة بن سعيد      ) 2169 (- 16

مسعت عبدالرمحن بـن    : قال. حدثنا إبراهيم بن سويد   . حدثنا احلسن بن عبيداهللا   . حدثنا عبدالواحد بن زياد   
إذنك على أن يرفع احلجاب، "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  مسعت ابن مسعود يقول   : قال. يزيد

  ".وأن تستمع سوادي، حىت أاك
قـال  (وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم               ) 2169 (-م  -16

  .عبداهللا بن إدريس عن احلسن بن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: إسحاق
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيـه،        : قاال. بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     حدثنا أبو   ) 2170 (- 17

وكانت امرأة جـسيمة    . خرجت سودة، بعد ما ضرب عليها احلجاب، لتقضي حاجتها        : قالت. عن عائشة 
مـا ختفـني    ! واهللا! يا سودة : فقال. فرآها عمر بن اخلطاب   . ال ختفى على من يعرفها    . تفرع النساء جسما  

وإنـه  . فانكفأت راجعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف بـييت        : قالت. ي كيف خترجني  فانظر. علينا
قالـت  . كـذا وكـذا   : فقال يل عمر  . إين خرجت ! يا رسول اهللا  : فدخلت فقالت . ليتعشى ويف يده عرق   

  ".إنه قد أذن لكن أن خترجن حلاجتكن"فقال . مث رفع عنه وإن العرق يف يده ما وضعه. فأوحي إليه
  .يعين الرباز: فقال هشام: زاد أبو بكر يف حديثه. يفرع النساء جسمها: رواية أيب بكرويف 

         باب جواز جعل اإلذن رفع حجاب، أو حنوه من العالمات باب جواز جعل اإلذن رفع حجاب، أو حنوه من العالمات باب جواز جعل اإلذن رفع حجاب، أو حنوه من العالمات باب جواز جعل اإلذن رفع حجاب، أو حنوه من العالمات----) ) ) ) 6 ( ( ( (

         باب إباحة اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان باب إباحة اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان باب إباحة اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان باب إباحة اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان----    7    
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وكانـت  : حدثنا هشام، ذا اإلسناد، وقـال     . حدثنا ابن منري  . وحدثناه أبو كريب  ) 2170 (-م  -17
  .وإنه ليتعشى: قال. امرأة يفرع الناس جسمها

  .بن مسهر عن هشام، ذا اإلسنادحدثنا علي . وحدثنيه سويد بن سعيد) 2170 (- 2م -17
حدثين عقيل بن خالد عن     . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2170 (- 18

ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛ أن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كن خيرجن بالليل،                   
:  بن اخلطاب يقول لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        وكان عمر . إذا تربزن، إىل املناصع وهو صعيد أفيح      

فخرجت سودة بنت زمعـة، زوج الـنيب        . فلم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل        . احجب نساءك 
! يا سـودة  . أال قد عرفناك  : فناداها عمر . وكانت امرأة طويلة  . صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الليايل، عشاء       

  .حرصا على أن يرتل احلجاب
  .فأنزل اهللا عز وجل احلجاب: قالت عائشة

حدثنا أيب عن صاحل، عـن      . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . حدثنا عمرو الناقد  ) 2170 (-م  -18

  .ابن شهاب، ذا اإلسناد، حنوه
هشيم ) حدثنا: وقال ابن حجر  . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعلي بن حجر        ) 2171 (- 19

أخربنا أبو الزبري . حدثنا هشيم : قاال. ح وحدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب       . عن أيب الزبري، عن جابر    
  : قال. عن جابر

  ".إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم. أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا الليث عن يزيد بن . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث.  حدثنا قتيبة بن سعيد  )2172 (- 20

  أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر؛
يا رسـول   : فقال رجل من األنصار   " إياكم والدخول على النساء   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".احلمو املوت"أفرأيت احلمو؟ قال ! اهللا
أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث والليث بن سـعد    . وحدثين أبو طاهر  ) 2172 (- م-20

  .وحيوة بن شريح وغريهم؛ أن يزيد بن أيب حبيب حدثهم، ذا اإلسناد، مثله

         باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها----) ) ) ) 8 ( ( ( (
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احلمـو أخ  : ومسعت الليث بن سعد يقول    : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 2172 (- 21
  .ابن العم وحنوه. أقارب الزوجوما أشبهه من . الزوج
ح وحـدثين أبـو     . أخربين عمرو . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 2173 (- 22

أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبدالرمحن بن جـبري                  . الطاهر
  حدثه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص حدثه؛

. فدخل أبو بكر الصديق، وهي حتته يومئذ، فـرآهم        . ين هاشم دخلوا على أمساء بنت عميس       أن نفرا من ب   
فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . مل أر إال خريا   : فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال        . فكره ذلك 
ال يـدخلن   " فقال   مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب         ". إن اهللا قد برأها من ذلك     "عليه وسلم   

  ".رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إال ومعه رجل أو اثنان
ناين، عن أنـس؛  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت الب . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2174 (- 23

هذه زوجيت ! يا فالن"فقال . فجاء. فمر به رجل فدعاه. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مع إحدى نسائه    
إن "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك       ! يا رسول اهللا  : فقال" فالنة

  ".الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم
. أخربنا عبدالرزاق : قاال) وتقاربا يف اللفظ  (دثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        وح) 2175 (- 24

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قالت. أخربنا معمر عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن صفية بنت حيي           
ر أسامة بـن    وكان مسكنها يف دا   . فقام معي ليقلبين  . مث قمت ألنقلب  . فحدثته. فأتيته أزوره ليال  . معتكفا

فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم   . فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم أسرعا       . فمر رجالن من األنصار   . زيد
إن الشيطان جيري من اإلنسان     "قال  ! يا رسول اهللا  ! سبحان اهللا : فقاال" إا صفية بنت حيي   . على رسلكما "

  ".شيئا" الأو ق" وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شرا. جمرى الدم
. أخربنا شعيب عن الزهري   . أخربنا أبو اليمان  . وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2175 (- 25

أخربنا علي بن احلسني؛ أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أا جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه                    

: : : :  باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو حمرما له، أن يقول باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو حمرما له، أن يقول باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو حمرما له، أن يقول باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو حمرما له، أن يقول----) ) ) ) 9 ( ( ( (
        ....ليدفع ظن السوء بهليدفع ظن السوء بهليدفع ظن السوء بهليدفع ظن السوء به. . . . هذه فالنةهذه فالنةهذه فالنةهذه فالنة
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. مث قامت تنقلب. فتحدثت عنده ساعة. ن رمضانوسلم تزوره، يف اعتكافه يف املسجد، يف العشر األواخر م         
فقال النيب صلى اهللا عليـه      : غري أنه قال  . مث ذكر مبعىن حديث معمر    . وقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يقلبها      

  ".جيري"ومل يقل " إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم"وسلم 
حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب                 ) 2176 (- 26

طلحة؛ أن أباه مرة، موىل عقيل بن أيب طالب، أخربه عن أيب واقد الليثي؛ أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                      
ثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        فأقبل ا . إذ أقبل نفر ثالثة   . وسلم بينما هو جالس يف املسجد والناس معه       

فأما أحدمها فرأى فرجه يف احللقـة       . قال فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسلم وذهب واحد  
فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وأما الثالث فأدبر ذاهبا   . وأما اآلخر فجلس خلفهم   . فجلس فيها 

وأما اآلخر فاستحيا، فاسـتحيا اهللا      . أما أحدهم فأوى إىل اهللا، فآواه اهللا      أال أخربكم عن النفر الثالثة؟      "قال  
  ".وأما اآلخر فأعرض، فأعرض اهللا عنه. منه
ح ). وهو ابـن شـداد    (حدثنا حرب   . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا أمحد بن املنذر   ) 2176 (-م  -26

 حيىي بن أيب كثري؛ أن إسحاق بن        حدثنا: قاال مجيعا . حدثنا أبان . أخربنا حبان . وحدثين إسحاق بن منصور   

  .مبثله يف املعىن. عبداهللا بن أيب طلحة حدثه يف هذا اإلسناد
أخربنا الليـث   . ح وحدثين حممد بن رمح املهاجر     . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2177 (- 27

ال يقيمن أحدكم الرجل من جملسه، مث جيلـس         "مر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         عن نافع، عن ابن ع    
  ".فيه
ح وحدثنا  . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا عبداهللا بن منري   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2177 (- 28

كلـهم  ).  الثقفي يعين(حدثنا عبدالوهاب   . ح وحدثنا ابن املثىن   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   . زهري بن حرب  
: حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة وابن منري قالوا        ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . عن عبيداهللا 

        ءهمءهمءهمءهم باب من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإال ورا باب من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإال ورا باب من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإال ورا باب من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإال ورا----) ) ) ) 10 ( ( ( (

         باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه----) ) ) ) 11 ( ( ( (
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ال يقيم الرجل الرجل من مقعده      "حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               
  ".ولكن تفسحوا وتوسعوا. مث جيلس فيه

ح وحدثين حيىي بن    . حدثنا أيوب . حدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل    ) 2177 (-م  -28
ح وحدثين حممد   . كالمها عن ابن جريج   . ح وحدثين حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق      . حدثنا روح . حبيب

عمر، عن النيب   كلهم عن نافع، عن ابن      ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . بن رافع 
وزاد يف " ولكـن تفـسحوا وتوسـعوا    "ومل يذكروا يف احلديث     . مبثل حديث الليث  . صلى اهللا عليه وسلم   

  .يف يوم اجلمعة وغريها: يف يوم اجلمعة؟ قال: قلت. حديث ابن جريج
حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2177 (- 29
  مر؛ابن ع

وكان ابن عمر، إذا قام لـه       " ال يقيمن أحدكم أخاه مث جيلس يف جملسه       " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .رجل عن جملسه، مل جيلس فيه

  .أخربنا معمر، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عبدالرزاق. وحدثناه عبد بن محيد) 2177 (-م -29
عن ) وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . سن بن أعني  حدثنا احل . وحدثنا سلمة بن شبيب   ) 2178 (- 30

مث ليخـالف   . ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة     "أيب الزبري، عن جابر،  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

  ".افسحوا: ولكن يقول. إىل مقعده فيقعد فيه
يعين ابن  (حدثنا عبدالعزيز   : وقال قتيبة أيضا  . أخربنا أبو عوانة  . بن سعيد وحدثنا قتيبة   ) 2179 (- 31
إذا قـام   "كالمها عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال                   ). حممد

  ".من قام من جملسه مث رجع إليه، فهو أحق به"ويف حديث أيب عوانة ". أحدكم
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2180 (- 32

ح وحدثنا أبو كريـب     . كلهم عن هشام  . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا جرير . إبراهيم

         باب إذا قام من جملسه مث عاد، فهو أحق به باب إذا قام من جملسه مث عاد، فهو أحق به باب إذا قام من جملسه مث عاد، فهو أحق به باب إذا قام من جملسه مث عاد، فهو أحق به----) ) ) ) 12 ( ( ( (

        دخول على النساء األجانبدخول على النساء األجانبدخول على النساء األجانبدخول على النساء األجانب باب منع املخنث من ال باب منع املخنث من ال باب منع املخنث من ال باب منع املخنث من ال----13    
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ن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛ أن خمنثا          حدثنا هشام عن أبيه، ع    . حدثنا ابن منري  ). واللفظ هذا (أيضا  
إن فتح  ! يا عبداهللا بن أيب أمية    : فقال ألخي أم سلمة   . كان عندها ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيت         
قال فسمعه رسول اهللا    . فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان    . اهللا عليكم الطائف غدا، فإين أدلك على بنت غيالن        

  ".ال يدخل هؤالء عليكم"م فقال صلى اهللا عليه وسل
أخربنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عـن عـروة، عـن       . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2181 (- 33

. فكانوا يعدونه من غري أوىل اإلربة.  كان يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خمنث      :قالت. عائشة
إذا أقبلت أقبلـت    : قال. وهو ينعت امرأة  . بعض نسائه قال فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما وهو عند           

ال يدخلن  . أال أرى هذا يعرف ما ههنا     "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وإذا أدبرت أدبرت بثمان   . بأربع

  .قالت فحجبوه" عليكن
أخربين أيب عن . حدثنا أبو أسامة عن هشام. أبو كريب اهلمداين  حدثنا حممد بن العالء،     ) 2182 (- 34

: قالت.  تزوجين الزبري وماله يف األرض من مال وال مملوك وال شيء، غري فرسه              :قالت. أمساء بنت أيب بكر   
فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي املاء، وأخرز غربـه،               

وكنت أنقل  : قالت. وكن نسوة صدق  . وكان خيبز يل جارات من األنصار     .  أكن أحسن أخبز   ومل. وأعجن
: وهي على ثلثي فرسخ قالت    . النوى، من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي             

عاين مث  فـد . فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه          . فجئت يوما والنوى على رأسي    
حلملك النوى على رأسـك     ! واهللا: فقال. قالت فاستحييت وعرفت غريتك   . ليحملين خلفه " إخ! إخ"قال  

فكأمنـا  . حىت أرسل إيل أبو بكر، بعد ذلك، خبادم، فكفتين سياسة الفـرس           : قالت. أشد من ركوبك معه   
  .أعتقتين
وب، عن ابن أيب مليكـة؛ أن       حدثنا محاد بن زيد عن أي     . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 2182 (- 35

  :أمساء قالت

         باب جواز إرداف املرأة األجنبية، إذا أعيت، يف الطريق باب جواز إرداف املرأة األجنبية، إذا أعيت، يف الطريق باب جواز إرداف املرأة األجنبية، إذا أعيت، يف الطريق باب جواز إرداف املرأة األجنبية، إذا أعيت، يف الطريق----    14
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فلم يكن من اخلدمة شيء أشد علي مـن         . وكنت أسوسه . وكان له فرس  .  كنت أخدم الزبري خدمة البيت    
جاء النيب صلى اهللا عليـه      . قال مث إا أصابت خادما    . كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه     . سياسة الفرس 

  .فألقت عين مؤنته. اسة الفرسكفتين سي: فقالت. وسلم سيب فأعطاها خادما
إين إن رخصت لـك     : قالت. أردت أن أبيع يف ظل دارك     . إين رجل فقري  ! يا أم عبداهللا  : فجاءين رجل فقال  

إين رجل فقري أردت أن أبيع يف       ! يا أم عبداهللا  : فجاء فقال . فتعال فاطلب إيل، والزبري شاهد    . أىب ذاك الزبري  
مالك أن متنعي رجال فقريا يبيع؟ فكان يبيع إىل         : داري؟ فقال هلا الزبري   مالك باملدينة إال    : فقالت. ظل دارك 

  .إين قد تصدقت ا: قالت. هبيها يل: فقال. فدخل علي الزبري ومثنها يف حجري. فبعته اجلارية. أن كسب
   على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛قرأت: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2138 (- 36

  ".إذا كان ثالثة، فال يتناجى اثنان دون واحد" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا حممد بن بشر وابن منري     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2138 (-م  -36

كلـهم عـن    ). وهو ابن سعيد  (حدثنا حيىي   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد       . حدثنا أيب 
حدثنا محاد  : ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قاال      . ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد        . عبيداهللا

كـل  . مسعت أيوب بن موسى   : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا ابن املثىن   . عن أيوب 
  .مبعىن حديث مالك. ن النيب صلى اهللا عليه وسلمهؤالء عن نافع، عن ابن عمر، ع

ح . حدثنا أبو األحوص عن منصور    : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري قاال         ) 2184 (- 37
. أخربنا: قال إسحاق  (- واللفظ لزهري  -وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم            

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال. صور، عن أيب وائل، عن عبداهللا     جرير عن من  ) حدثنا: وقال اآلخران 
  ".من أجل أن حيزنه. حىت ختتلطوا بالناس. إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر"وسلم 
 - واللفظ لـيحىي     -وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو كريب              ) 2184 (- 38

قـال  :  قـال . أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا       ) حدثنا: وقال اآلخرون . اأخربن: قال حيىي (
  ".فإن ذلك حيزنه. إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

         باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، بغري رضاه باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، بغري رضاه باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، بغري رضاه باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، بغري رضاه----15    
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. ح وحدثنا ابـن أيب عمـر      . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2184 (-م  -38

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد.  سفيانحدثنا
وهو ابن عبداهللا   (حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد      . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2185 (- 39

ليه عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا ع           ) بن أسامة بن اهلاد   
  :وسلم أا قالت

. ومن كل داء يشفيك   . باسم اهللا يربيك  : قال.  كان إذا اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقاه جربيل          
  .وشر كل ذي عني. ومن شر حاسد إذا حسد

حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أيب      . حدثنا عبدالوارث . حدثنا بشر بن هالل الصواف    ) 2186 (- 40
: قال" نعم"اشتكيك؟ فقال   ! يا حممد :  أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         نضرة، عن أيب سعيد؛   

  .باسم اهللا أرقيك. من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك. من كل شيء يؤذيك. باسم اهللا أرقيك
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2187 (- 41

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : فذكر أحاديث منها  . دثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ح
  ".العني حق"وسلم 
قـال  (وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأمحد بن خـراش             ) 2188 (- 42

حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيـه،        : وقال. مسلم بن إبراهيم  ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: عبداهللا
  عن ابن عباس،

ولو كان شيء سابق القدر سبقته العـني وإذا استغـسلتم           . العني حق " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".فاغسلوا
  :قالت. حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أبو كريب) 2189 (- 43

         باب الطب واملرض والرقى باب الطب واملرض والرقى باب الطب واملرض والرقى باب الطب واملرض والرقى----    16    
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حـىت  : قالت. لبيد بن األعصم  : يقال له .  صلى اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بين زريق          سحر رسول اهللا  
حىت إذا كان ذات يوم، أو ذات       . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خييل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله             

 أن اهللا أفتـاين فيمـا   أشعرت! يا عائشة"مث قال . مث دعا. مث دعا. ليلة، دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فقال الذي عند رأسي للذي عند      . استفتيته فيه؟ جاءين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي          

لبيد بن  : من طبه؟ قال  : قال. مطبوب: ما وجع الرجل؟ قال   : رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي       
يف بئـر   : فأين هو؟ قال  : قال. لعة ذكر قال وجب ط  . يف مشط ومشاطه  : يف آي شيء؟ قال   : قال. األعصم

  ".ذي أروان
لكأن ماءهـا   ! واهللا! يا عائشة "مث قال   . فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من أصحابه          : قالت

  ".ولكأن خنلها رؤوس الشياطني. نقاعة احلناء
.  وكرهت أن أثري على الناس شرا      .أما أنا فقد عافاين اهللا    . ال"أفال أحرقته؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت 

  ".فأمرت ا فدفنت
  :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أو أسامة. حدثنا أبو كريب) 2189 (-م -44

: وقال فيـه . وساق أبو كريب احلديث بقصته، حنو حديث ابن منري   .  سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
! يـا رسـول اهللا    : قلت: وقالت. فنظر إليها وعليها خنل   . إىل البئر فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فأمرت ا فدفنت" أفال أحرقته؟ ومل يذكر: ومل يقل. فأخرجه
حدثنا شعبة عن هـشام بـن   . حدثنا خالد بن احلارث. حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2190 (- 45

  زيد، عن أنس؛
فجيء ا إىل رسول اهللا     . فأكل منها . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة       أن امرأة يهودية أتت رسول      

قال " علي"قال أو قال    " ما كان اهللا ليسلطك على ذاك     " قال. أردت ألقتلك : فسأهلا عن ذلك؟ فقالت   . ص
  .فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال" ال"أال نقتلها؟ قال : قالوا

         باب السم باب السم باب السم باب السم----    18    
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مسعت هشام بـن    . حدثنا شعبة . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 2190 (-م  -45
مث أتت به رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . مسعت أنس بن مالك حيدث؛ أن يهودية جعلت مسا يف حلم          . زيد

  .بنحو حديث خالد. وسلم
 واللفظ -وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق(ن إبراهيم  حدثنا زهري بن حرب وإسحاق ب     ) 2191 (- 46
كان رسول اهللا صلى    : قالت. جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة         ) حدثنا: -له  

. واشف أنت الشايف  . رب الناس . أذهب الباس "مث قال   . اهللا عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه        
  "ال يغادر سقماشفاء . ال شفاء إال شفاؤك

فانتزع يده من   . فلما مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثقل، أخذت بيده ألصنع به حنو ما كان يصنع                
  ".اغفر يل واجعلين مع الرفيق األعلى! اللهم"مث قال . يدي
  .فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى: قالت
: قاال. بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     وحدثنا أبو   . أخربنا هشيم . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2191 (-م  -46

حدثنا ابـن أيب    . ح وحدثنا ابن بشار   . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين بشر بن خالد    . حدثنا أبو معاوية  
وهـو  (حدثنا حيـىي    : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو بكر بن خالد          . كالمها عن شعبة  . عدي

  .سناد جريربإ. كل هؤالء عن األعمش. عن سفيان) القطان
وقال يف عقب حديث حيىي     . مسحه بيمينه : قال ويف حديث الثوري   . مسحه بيده : يف حديث هشيم وشعبة   
  .بنحوه. قال فحدثت به منصورا فحدثين عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة: عن سفيان عن األعمش

 مسروق، عن   حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن إبراهيم، عن       . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2191 (- 47
  عائشة؛ 

. اشفه أنت الشايف. رب الناس. أذهب الباس" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول            
  ".شفاء ال يغادر سقما. ال شفاء إال شفاؤك

حدثنا جرير عن منصور، عن أيب      : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2191 (- 48
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتى املريض يدعو لـه             :  قالت. وق، عن عائشة  الضحى، عن مسر  

         باب استحباب رقية املريض باب استحباب رقية املريض باب استحباب رقية املريض باب استحباب رقية املريض----19    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1184 

ويف رواية  . شفاء ال يغادر سقما   . ال شفاء إال شفاؤك   . واشف أنت الشايف  . رب الناس . أذهب الباس "قال  
  ".وأنت الشايف"وقال . فدعا له: أيب بكر
داهللا بن موسى عن إسرائيل، عن منصور، عن        حدثنا عبي . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 2191 (-م  -48

مبثـل  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : قالت. إبراهيم؛ ومسلم بن صبيح عن مسروق، عن عائشة       
  .حديث أيب عوانة وجرير

. حدثنا ابن منري  : قاال). واللفظ أليب كريب  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2191 (- 49
. أذهب الباس "يه، عن عائشة؛  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرقي ذه الرقية                حدثنا هشام عن أب   

  ".ال كاشف له إال أنت. بيدك الشفاء. رب الناس
أخربنا عيسى  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب  ) 2191 (-م  -49

  .كالمها عن هشام، ذا اإلسناد، مثله. بن يونس
حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة، : قاال. حدثين سريج بن يونس وحيىي بن أيوب      ) 2192 (- 50

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهلـه، نفـث عليـه                 : قالت. عن أبيه، عن عائشة   
ألا كانت أعظم بركة . علت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسهفلما مرض مرضه الذي مات فيه، ج . باملعوذات
  .مبعوذات: ويف رواية حيىي بن أيوب. من يدي
  قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2192 (- 51

 اشتد وجعه كنـت     فلما. وينفث.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات            
  .رجاء بركتها. وأمسح عنه بيده. أقرأ عليه
ح وحدثنا عبد بن    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : وحدثين أبو الطاهر وحرملة قاال    ) 2192 (- 51
ح وحدثنا عقبـة    . حدثنا روح . ح وحدثين حممد بن عبداهللا بن منري      . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . محيد

كلهم عن  . أخربين زياد . كالمها عن ابن جريج   . حدثنا أبو عاصمِ  : عثمان النوفلي قاال  بن مكرم وأمحد بن     
. إال يف حديث مالـك    . رجاء بركتها : وليس يف حديث أحد منهم    . حنو حديثه . بإسناد مالك . ابن شهاب 

         باب رقية املريض باملعوذات والنفث باب رقية املريض باملعوذات والنفث باب رقية املريض باملعوذات والنفث باب رقية املريض باملعوذات والنفث----    20    
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ح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعوذات، ومس             : ويف حديث يونس وزياد   

  .عنه بيده
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن عبـدالرمحن بـن      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2193 (- 52

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل بيت         : سألت عائشة عن الرقية؟ فقالت    : قال. األسود، عن أبيه  
  .صار، يف الرقية، من كل ذي محةمن األن
. أخربنا هشيم عن مغرية، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائـشة          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2193 (- 53
  .رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل بيت من األنصار، يف الرقية، من احلمة: قالت
 - واللفظ البن أيب عمـر     - عمر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن أيب          ) 2194 (- 54
  حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛: قالوا

قال .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح                  
. تربة أرضـنا  . م اهللا باس"ووضع سفيان سبابته باألرض مث رفعها       . النيب صلى اهللا عليه وسلم بإصبعه هكذا      

  ".ليشفى سقيمنا"وقال زهري " يشفى"قال ابن أيب شيبة ". بإذن ربنا. ليشفى به سقيمنا. بريقه بعضنا
. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2195 (- 55

حدثنا معبد بن خالد عن ابن .  عن مسعرحممد بن بشر) حدثنا: - واللفظ هلما   -وقال أبو بكر وأبو كريب      
  شداد، عن عائشة؛

  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العني
حدثنا سفيان عن معبد بن خالد، عن       . حدثنا أيب : قال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2195 (- 5 6

  . صلى اهللا عليه وسلم يأمرين أن استرقي من العنيكان رسول اهللا : قالت. عبداهللا بن شداد، عن عائشة
أخربنا أبو خيثمة عن عاصم األحول، عن يوسف بن عبـداهللا،           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2196 (- 57

  .رخص يف احلمة والنملة والعني: قال. عن أنس بن مالك، يف الرقى

         باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة  باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة  باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة  باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة ----    21    
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ح وحدثين زهـري بـن      . يانحدثنا حيىي بن آدم عن سف     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2196 (- 58
كالمها عن عاصم، عن يوسـف بـن        ). وهو ابن صاحل  (حدثنا حسن   . حدثنا محيد بن عبدالرمحن   . حرب

  :قال. عبداهللا، عن أنس
يوسـف  : ويف حديث سفيان  .  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرقية من العني، واحلمة، والنملة            

  .بن عبداهللا بن احلارث
حدثين حممد بـن الوليـد   . حدثنا حممد بن حرب. ين أبو الربيع، سليمان بن داود حدث) 2197 (- 59

الزبيدي عن الزهري، عن عروة ابن الزبري، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه                    
  وسلم؛

سـلم، رأى    أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال جلارية، يف بيت أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليـه و                  
  .يعين بوجهها صفرة" فاسترقوا هلا. ا نظرة"بوجهها سفعة فقال 

وأخـربين أبـو    : قال. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج     . حدثين عقبة بن مكرم العمي    ) 2198 (- 60
وقال ألمساء  . رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم آلل حزم يف رقية احلية          : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      

قال . ولكن العني تسرع إليهم   . ال: قالت" ما يل أرى أجسام بين أخي ضارعة تصيبهم احلاجة        "ت عميس   بن
  ".ارقيهم"فقال . فعرضت عليه: قالت" ارقيهم"

أخربين أبو الزبري؛ أنه    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين حممد بن حامت   ) 2199 (- 61
  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف رقية احلية لبين عمروأرخص ا: مسع جابر بن عبداهللا يقول

وحنن جلوس مع رسول اهللا صـلى       . لدغت رجال منا عقرب   : ومسعت جابر بن عبداهللا يقول    : قال أبو الزبري  
  ".من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"أرقي؟ قال ! يا رسول اهللا: اهللا عليه وسلم فقال رجل

. حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثلـه      . حدثنا أيب . حيىي األموي وحدثين سعيد بن    ) 2199 (-م  -61
  . أرقي: ومل يقل! أرقيه يا رسول اهللا: فقال رجل من القوم: غري أنه قال

حدثنا وكيع عن األعمش، عـن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2199 (- 62
فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن          . ن العقرب كان يل خال يرقي م    : قال. أيب سفيان، عن جابر   

من استطاع منكم "فقال  . وأنا أرقي من العقرب   . إنك يت عن الرقى   ! يا رسول اهللا  : قال فأتاه فقال  . الرقى
  ".أن ينفع أخاه فليفعل

  .حدثنا جرير عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله: قال. وحدثناه عثمان بن أيب شيبة) 2199 (- م 62
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  :قال. حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر. حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو كريب) 2199 (- 63
فجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرقى        

قـال فعرضـوها    . ن الرقى وإنك يت ع  . يا رسول اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقي ا من العقرب          : فقالوا

  ". من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ما أرى بأسا"فقال . عليه
أخربين معاوية بن صاحل عن عبدالرمحن بن جبري،        . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2200 (- 64

يا رسول اهللا كيـف تـرى يف        : فقلنا. كنا نرقي يف اجلاهلية   : قال. عن أبيه، عن عوف بن مالك األشجعي      

  ".ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك. اعرضوا على رقاكم"ذلك؟ فقال 
 سعيد أخربنا هشيم عن أيب بشر، عن أيب املتوكل، عن أيب        . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2201 (- 65

  اخلدري؛
. فمروا حبي مـن أحيـاء العـرب       .  أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يف سفر            

: فقال رجل منهم  . هل فيكم راق؟ فإن سيد احلي لديغ أو مصاب        : فقالوا هلم . فاستضافوهم فلم يضيفوهم  
حىت أذكر ذلك   : وقال. فأىب أن يقبلها  . فأعطي قطيعا من غنم   . فربأ الرجل . فأتاه فرقاه بفاحتة الكتاب   . نعم

مـا  . واهللا. يا رسول اهللا  : فقال. فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له        . للنيب صلى اهللا عليه وسلم    
واضـربوا يل بـسهم     . خذوا منهم "مث قال   ". وما أدراك أا رقية؟   "فتبسم وقال   . رقيت إال بفاحتة الكتاب   

  ".معكم
كالمها عن غندر، حممد بن جعفر، عـن        . مد بن بشار وأبو بكر بن نافع      حدثنا حم ) 2201 (-م  -65

  . فربأ الرجل. فجعل يقرأ أم القرآن، وجيمع بزاقه، ويتفل: وقال يف احلديث. شعبة، عن أيب بشر، ذا اإلسناد
أخربنا هشام بن حسان عن حممد . حدثنا يزيد بن هارون  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2201 (- 66

إن سيد  : فأتتنا امرأة فقالت  . نزلنا مرتال : قال.  سريين، عن أخيه، معبد بن سريين، عن أيب سعيد اخلدري          بن
فرقاه بفاحتة الكتـاب    . ما كنا نظنه حيسن رقية    . فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا       . احلي سليم، لدغ  

         باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك  باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك  باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك  باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك ----    22    

         باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار----    23    
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ال : قال فقلت . رقيته إال بفاحتة الكتاب   ما  : أكنت حتسن رقية؟ فقال   : فقلنا. فأعطوه غنما، وسقونا لبنا   . فربأ
مـا  "فقال  . فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا له ذلك        . حتركوها حىت نأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ".كان يدريه أا رقية؟ اقسموا واضربوا يل بسهم معكم
. ذا اإلسناد، حنـوه   حدثنا هشام،   . حدثنا وهب بن جرير   . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2201 (-م  -66

  .ما كنا نأبنه برقية. فقام معها رجل منا: غري أنه قال
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2203 (- 67

أيب العاص الثقفي؛ أنه شكا إىل رسول اهللا صـلى اهللا  أخربين نافع بن جبري بن مطعم عن عثمان بن    . شهاب
ضع يدك على الذي    "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . عليه وسلم وجعا، جيده يف جسده منذ أسلم       

  ".أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: وقل، سبع مرات. باسم اهللا، ثالثا: وقل. تأمل من جسدك
  حدثنا عبداألعلى عن سعيد اجلريري، عن أيب العالء؛. حدثنا حيىي بن خلف الباهلي) 2203 (- 68

إن الشيطان قد حال بيين وبني      . يا رسول اهللا  :  أن عثمان بن أيب العاص أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال           
فـإذا  . ذاك شيطان يقال له خـرتب     "هللا عليه وسلم    فقال رسول اهللا صلى ا    . يلبسها علي . صاليت وقراءيت 

  .ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين: فقال" واتفل على يسارك ثالثا. أحسسته فتعوذ باهللا منه
حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    . حدثنا سامل بن نوح   . حدثناه حممد بن املثىن   ) 2203 (-م  -68

الء، عن عثمان بن أيب العاص؛ أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم     كالمها عن اجلريري، عن أيب الع     . أبو أسامة 
  .ثالثة: بن نوح. ومل يذكر يف حديث سامل. فذكر مبثله

. أخربنا سفيان عن سعيد اجلريـري     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 2203 (- 2م  -68
مث ذكر مبثـل  . يا رسول اهللا: قلت:  قال.حدثنا يزيد بن عبداهللا بن الشخري عن عثمان بن أيب العاص الثقفي    

  .حديثهم

         باب استحباب وضع يده على موضع األمل، مع الدعاء باب استحباب وضع يده على موضع األمل، مع الدعاء باب استحباب وضع يده على موضع األمل، مع الدعاء باب استحباب وضع يده على موضع األمل، مع الدعاء----    24    

        طان الوسوسة يف الصالةطان الوسوسة يف الصالةطان الوسوسة يف الصالةطان الوسوسة يف الصالة باب التعوذ من شي باب التعوذ من شي باب التعوذ من شي باب التعوذ من شي----    25    
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. حدثنا ابـن وهـب    : قالوا. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأمحد بن عيسى        ) 2204 (- 69
 اهللا عن عبدربه بن سعيد، عن أيب الزبري، عن جابر، عن رسول اهللا صـلى        ) وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   

  عليه وسلم؛
  ". فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل. لكل داء دواء" أنه قال 
أخربين عمرو؛ أن بكريا . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر     ) 2205 (- 70

فإين .  حىت حتتجم  ال أبرح : حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أن جابر بن عبداهللا عاد املقنع مث قال               
  ".إن فيه شفاء"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا عبدالرمحن بن سليمان عن عاصـم       . حدثين أيب . حدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 2205 (- 71
مـا  : فقـال . ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا. جاءنا جابر بن عبداهللا، يف أهلنا: قال. بن عمر بن قتادة 

. ما تصنع باحلجام؟ يا أبا عبداهللا     : فقال له . يا غالم ائتين حبجام   : فقال. خراج يب قد شق علي    : التشتكي؟ ق 
فلما . إن الذباب ليصيبين، أو يصيبين الثوب، فيؤذيين، ويشق علي        . واهللا: قال. أريد أن أعلق فيه حمجما    : قال

إن كان يف شيء من أدويـتكم       "ل  إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو        : رأى تربمه من ذلك قال    
وما أحب  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        " خري، ففي شرطه حمجم، أو شربة من عسل، أو لدغة بنار          

  .قال فجاء حبجام فشرطه، فذهب عنه ما جيد" أن أكتوي
أخربنا الليـث عـن أيب   . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد ) 2206 (- 72

فأمر النيب صلى اهللا عليه . لزبري، عن جابر؛ أن أم سلمة استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلجامة ا
  .وسلم أبا طبية أن حيجمها

  . كان أخاها من الرضاعة، أو غالما مل حيتلم: حسبت أنه قال: قال
: - واللفـظ لـه      -ىي  قال حي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب            ) 2207 (- 73

بعث رسـول اهللا    : قال. أبو معاوية عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا
  .مث كواه عليه. فقطع منه عرقا. صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بن كعب طبيبا

أخربنـا  . ح وحدثين إسحاق بن منصور    . حدثنا جرير . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2207 (-م  -73
  .فقطع منه عرقا: ومل يذكروا. ذا اإلسناد, كالمها عن األعمش. أخربنا سفيان. عبدالرمحن

        واستحباب التداويواستحباب التداويواستحباب التداويواستحباب التداوي. . . .  باب لكل داء دواء باب لكل داء دواء باب لكل داء دواء باب لكل داء دواء----    26    
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مسعت سـليمان  : قال. عن شعبة) يعين ابن جعفر(حدثنا حممد   . وحدثين بشر بن خالد   ) 2207 (- 74
فكواه رسول  . لهرمى أيب يوم األحزاب على أكح     : مسعت جابر بن عبداهللا قال    : مسعت أبا سفيان قال   : قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. ح وحدثنا حيىي بن حيىي. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري.حدثنا أمحد بن يونس ) 2208 (- 75

قال فحسمه النيب صلى اهللا     . رمي سعد بن معاذ يف أكحله     : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       
  .مت فحسمه الثانيةمث ور. عليه وسلم بيده مبشقص

حدثنا . حدثنا وهيب . حدثنا حبان بن هالل   . حدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 1202 (- 76
. وأعطى احلجـام أجـره    . عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم              

  واستعط
وقـال أبـو    . حدثنا وكيع :  أبو بكر  قال(وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 1577 (- 77

مسعت أنس بـن  : قال. عن مسعر، عن عمرو بن عامر األنصاري) أخربنا وكيع: -له   واللفظ–كريب 
  . احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان ال يظلم أحدا أجره: مالك يقول

. عن عبيداهللا ) ابن سعيد وهو  (حدثنا حيىي   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2209 (- 78
  ".فابردوها باملاء. احلمى من فيح جهنم: " أخربين نافع عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. حدثنا أيب حممد بن بشر    . وحدثنا ابن منري  ) 2209 (-م  -78
 عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم             حدثنا عبيداهللا : عبداهللا بن منري وحممد بن بشر قاال      

  ".فابردوها باملاء. إن شدة احلمى من فيح جهنم"قال 
ح وحدثنا حممد بن    . حدثين مالك . أخربنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2209 (- 79
افع، عن ابن عمر؛  أن رسول       كالمها عن ن  ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . رافع

  ".فأطفؤها باملاء. احلمى من فيح جهنم"اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ح وحـدثين   . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم     ) 2209 (- 80

يه، عن ابن عمر؛  حدثنا شعبة عن عمر بن حممد بن زيد، عن أب. حدثنا روح). واللفظ له(هارون بن عبداهللا  
  ".فأطفؤها باملاء. احلمى من فيح جهنم"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيـه، عـن          : قاال. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب      ) 2210 (- 81
  ."فابردوها باملاء. احلمى من فيح جهنم"عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
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مجيعا عن  . أخربنا خالد بن احلارث وعبدة بن سليمان      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2210 (-م  -81
  . هشام، ذا اإلسناد، مثله

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمـة، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2211 (- 82
  أمساء؛

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وتقول. به يف جيبها  فتدعو باملاء فتص  .  أا كانت تؤتى باملرأة املوعوكة    
  ".إا من فيح جهنم"وقال " ابردوها باملاء"قال 
ويف حديث . حدثنا ابن منري وأبو أسامة عن هشام، ذا اإلسناد     . وحدثناه أبو كريب  ) 2211 (-م  -82

: قال أبو أمحد  ". ا من فيح جهنم   أ"ومل يذكر يف حديث أيب أسامة       . صبت املاء بينها وبني جيبها    : ابن منري 
  .حدثنا أبو أسامة، ذا اإلسناد. حدثنا احلسن بن بشر: قال إبراهيم

حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق، عن عبايـة بـن            . حدثنا هناد بن السري   ) 2212 (- 83
  . رفاعة، عن جده رافع بن خديج

  ".فابردوها باملاء. مى فور من جهنمإن احل"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :  قال
: قـالوا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن حامت وأبو بكر بن نافع               ) 2212 (- 84

مسعـت  : حدثين رافع بن خديج قال. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة          
ومل يذكر أبـو بكـر      " فابردوها عنكم باملاء  . مى من فور جهنم   احل"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  . أخربين رافع بن خديج: قال: وقال" عنكم"
حدثين موسى بن أيب عائـشة      . حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثين حممد بن حامت   ) 2213 (- 85

فأشـار أن ال    . ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه        لددن: قالت. عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن عائشة     
فإنـه مل   . غـري العبـاس   . ال يبقى أحد منكم إال لد     "فلما أفاق قال    . كراهية املريض للدواء  : فقلنا. تلدوين

  " يشهدكم

         باب كراهة التداوي باللدود باب كراهة التداوي باللدود باب كراهة التداوي باللدود باب كراهة التداوي باللدود----    27    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1192 

يبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابـن        حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب ش         ) 287 (- 86
سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا       ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي  (- واللفظ لزهري  -عمر

  :قالت. بن عبداهللا، عن أم قيس بنت حمصن، أخت عكاشة بن حمصن
  .فدعا مباء فرشه.  عليهفبال.  دخلت بابن يل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأكل الطعام

عالمـه تـدغرن    "فقـال   . قد أعلقت عليه من العذرة    . ودخلت عليه بابن يل   : قالت) 2214 (- 86
يسعط من العذرة،   . منها ذات احلنب  . فإن فبه سبعة أشفيه   . أوالدكن ذا العالق؟ عليكن ذا العود اهلندي      

  ".ويلد من ذات اجلنب
أخربين يونس بن يزيد؛ أن ابـن شـهاب         . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2214 (- 87

 وكانت من املهاجرات    -أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعد؛ أن أم قيس بنت حمسن              : أخربه قال 
األول الاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن حمصن، أحد بين أسد بن خزمية                   

 أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا مل يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليـه          أخربتين أا :  قال -
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت" أعلقت غمزت فهي ختاف أن يكون به عذرة: قال يونس(من العذرة 

ن فبـه سـبعة     فإ) يعين به الكست  (عالمه تدغرن أوالدكن ذا اإلعالق؟ عليكم ذا العود اهلندي          "وسلم  
  ".منها ذات اجلنب. أشفية

فـدعا  . وأخربتين أن ابنها، ذاك، بال يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             :  قال عبيداهللا  -) 287(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء فنضحه على بوله ومل يغسله غسال
أخربين أبو  . أخربنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب      . ن املهاجر حدثنا حممد بن رمح ب    ) 2215 (- 88

سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة أخربمها؛ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  .الشونيز: واحلبة السوداء. املوت: والسام". إال السام. إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء"

أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب،        : قاال. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة   ) 2215 (-م  -88
ح وحدثنا أبو بكـر بـن أيب شـيبة    . عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    

         باب التداوي بالعود اهلندي، وهو الكست باب التداوي بالعود اهلندي، وهو الكست باب التداوي بالعود اهلندي، وهو الكست باب التداوي بالعود اهلندي، وهو الكست----    28    

         باب التداوي باحلبة السوداء باب التداوي باحلبة السوداء باب التداوي باحلبة السوداء باب التداوي باحلبة السوداء----    29    
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. ح وحدثنا عبد بـن محيـد      . حدثنا سفيان بن عيينة   : قالوا. وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر       
أخربنـا  . أخربنا أبـو اليمـان    . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق 

مبثـل حـديث    . كلهم عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              . شعيب
  .الشونيز: ومل يقل. احلبة السوداء: ويف حديث سفيان ويونس. عقيل
وهـو ابـن   (حدثنا إمساعيل : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر       ) 2215 (- 89
ما من داء، إال يف احلبة      "عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                ) جعفر

  ".إال السام. السوداء منه شفاء
حدثين عقيل بن   . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2216 (- 90

خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا كانت، إذا مات امليـت                    
صـنع  مث  .  أمرت بربمة من تلبينة فطبخت     -من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، مث تفرقن إال أهلها وخاصتها           

التلبينـة  "فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . كلن منها: مث قالت. فصبت التلبينة عليها  . ثريد

  ".تذهب بعض احلزن. جممة لفؤاد املريض
.  جعفر حدثنا حممد بن  : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2217 (- 91

جاء رجل إىل النيب صـلى اهللا عليـه         : قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد اخلدري          
مث جـاءه   . فسقاه" اسقه عسال "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . إن أخي استطلق بطنه   : وسلم فقال 

" اسـقه عـسال   "مث جاء الرابعة فقال     . فقال له ثالث مرات   . إين سقينه عسال فلم يزده إال استطالقا      : فقال
وكـذب بطـن   . صدق اهللا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . لقد سقيته فلم يزده إال استطالقا     : فقال

  .فسقاه فربأ" أخيك

         باب التلبينة جممة لفؤاد املريض باب التلبينة جممة لفؤاد املريض باب التلبينة جممة لفؤاد املريض باب التلبينة جممة لفؤاد املريض----    30    

         باب التداوي بسقي العسل باب التداوي بسقي العسل باب التداوي بسقي العسل باب التداوي بسقي العسل----    31    
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عن سعيد، عن قتادة،    ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . وحدثنيه عمرو بن زرارة   ) 2217 (-م  -91
إن أخـي   : ن أيب سعيد اخلدري؛ أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال             عن أيب املتوكل الناجي، ع    

  .مبعىن حديث شعبة" اسقه عسال"فقال له . عرب بطنه
قرأت على مالك عن حممد بن املنكدر وأيب النضر، مـوىل           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2218 (- 92

  اهللا عن عامر بن عمر بن عبيد
ماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : سعد بن أيب وقاص، عن أبيه؛ أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد           

الطاعون رجز أو عذاب أرسل علـى بـين    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : يف الطاعون؟ فقال أسامة   
وإذا وقع بأرض وأنتم ـا، فـال   .  تقدموا عليهفإذا مسعتم به بأرض، فال. إسرائيل، أو على من كان قبلكم 

  ".خترجوا فرارا منه
  ".ال خيرجكم إال فرار منه"وقال أبو النضر 

ونسبه ابن قعنب (أخربنا املغرية : حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قاال ) 2218 (- 93
قال : بن أيب وقاص، عن أسامة بن زيد قال     عن أيب النضر، عن عامر بن سعد        ) ابن عبدالرمحن القرشي  : فقال

فإذا مسعتم بـه،    . ابتلى اهللا عز وجل به ناسا من عباده       . الطاعون آية الرجز  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".وإذا وقع بأرض وأنتم ا، فال، تفروا منه. فال تدخلوا عليه

  .وقتيبة حنوه. هذا حديث القعنيب
حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر، عـن        . حدثنا أيب . بداهللا بن منري  وحدثنا حممد بن ع   ) 2218 (- 94

  .عامر بن سعد، عن أسامة
إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم، أو على بـين             "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال

  ".وإذا كان بأرض، فال تدخلوها. فإذا كان بأرض، فال خترجوا منها فرارا منه. إسرائيل
أخربين عمرو بن دينار؛    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . حدثين حممد بن حامت   ) 2218 (- 95

  أن عامر بن سعد أخربه؛

         باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها----    32    
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قال رسول اهللا صلى    . أنا أخربك عنه  :  أن رجال سأل سعد بن أيب وقاص عن الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد            
فإذا مسعتم  . ة من بين إسرائيل، أو ناس كانوا قبلكم       هو عذاب أو رجز أرسله اهللا على طائف       "اهللا عليه وسلم    

  ".وإذا دخلها عليكم، فال خترجوا منها فرارا. به بأرض، فال تدخلوها عليه
وهـو ابـن   (حدثنا محاد : وحدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قاال  ) 2218 (-م  -95
كالمها عن عمرو بن دينار بإسـناد ابـن         . ن عيينة حدثنا سفيان ب  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ). زيد

  .حنو حديثه. جريج
أخـربين  . أخربنا ابن وهـب  : قاال. حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو وحرملة بن حيىي        ) 2218 (- 96

  أخربين . يونس عن ابن شهاب
ع أو الـسقم    إن هذا الوج  "عامر بن سعد عن أسامة بن زيد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال                 

فمن مسع به بـأرض،     . فيذهب املرة ويأيت األخرى   . مث بقي بعد باألرض   . رجز عذب به بعض األمم قبلكم     
  ".ومن وقع بأرض وهو ا، فال خيرجنه الفرار منه. فال يقدمن عليه

حدثنا معمر عن   ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . وحدثناه أبو كامل اجلحدري   ) 2218 (-م  -96
  .حنو حديثه. بإسناد يونس. الزهري
  :قال. حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن حبيب. حدثنا حممد بن املثىن) 2218 (- 97

إن رسول اهللا صـلى اهللا      : فقال يل عطاء بن يسار وغريه     .  كنا باملدينة فبلغين أن الطاعون قد وقع بالكوفة       
قـال  "  بلغك أنه وقع بأرض، فال تدخلـها وإذا. إذا كنت بأرض فوقع ا، فال خترج منها"عليه وسلم قال  

قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد      . غائب: قال فأتيته فقالوا  . عن عامر بن سعد حيدث به     : عمن؟ قالوا : قلت
إن هذا الوجع "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    : شهدت أسامة حيدث سعدا قال    : فسألته؟ فقال 

وإذا . فإذا كان بأرض وأنتم ا، فال خترجوا منـها .  أناس من قبلكمرجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به     
  ".بلغكم أنه بأرض، فال تدخلوها

  .نعم: آنت مسعت أسامة حيدث سعدا وهو ال ينكر؟ قال: فقلت إلبراهيم: قال حبيب
كر غري أنه مل يـذ    . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 2218 (-م  -97

  .قصة عطاء بن يسار يف أول احلديث
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حدثنا وكيع عن سفيان، عن حبيب، عن إبراهيم        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2218 (- 2م  -97
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قالوا. بن سعد، عن سعد بن مالك وخزمية بن ثابت وأسامة بن زيد           

  .مبعىن حديث شعبة
كالمها عـن جريـر، عـن       . ان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم      وحدثنا عثم ) 2218 (- 3م  -97

كان أسامة بـن زيـد وسـعد جالـسني          : األعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد ابن أيب وقاص قال          
  .بنحو حديثهم. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقاال. يتحدثان
عن الشيباين، عن حبيب بن     ) حانيعين الط (أخربنا خالد   . وحدثنيه وهب بن بقية   ) 2218 (- 4م  -97

  .بنحو حديثهم. أيب ثابت، عن إبراهيم بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبداحلميد بن         : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2219 (- 98

  ن احلارث بن نوفل، عن عبداهللا بن عباس؛عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب، عن عبداهللا بن عبداهللا ب
أبـو عبيـدة بـن اجلـراح        . حىت إذا كان بسرغ لقيه أهل األجناد      .  أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام      

  .فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام. وأصحابه
 وقـع   ادع يل املهاجرين األولني فدعوم، فاستشارهم وأخربهم أن الوباء قـد          : فقال عمر : قال ابن عباس  

معك بقية النـاس    : وقال بعضهم . قد خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه       : فقال بعضهم . فاختلفوا. بالشام
مث . ارتفعـوا عـين  : فقال. وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

: فقـال . اختلفوا كـاختالفهم  و. فسلكوا سبيل املهاجرين  . فاستشارهم. ادع يل األنصار فدعوم له    : قال
فدعوم فلم خيتلف عليه    . ادع يل من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح          : مث قال . ارتفعوا عين 

إين مصبح علـى    : فنادى عمر يف الناس   . نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء        : فقالوا. رجالن
! لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة     : أفرارا من قدر اهللا؟ فقال عمر     : فقال أبو عبيدة ابن اجلراح    . ظهر فأصبحوا عليه  

أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديـا لـه          . نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا      . نعم) وكان عمر يكره خالفه   (
إحدامها خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر اهللا، وإن رعيـت اجلدبـة                . عدوتان

إن عندي من هـذا     : فقال. ؟ قال فجاء عبدالرمحن بن عوف، وكان متغيبا يف بعض حاجته          رعيتها بقدر اهللا  
وإذا وقع بأرض   . إذا مسعتم به بأرض، فال تقدموا عليه      "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . علما

  ".وأنتم ا، فال خترجوا فرارا منه
  .قال فحمد اهللا عمر بن اخلطاب مث انصرف
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. حـدثنا : قال ابن رافع  ( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبداهللا بن محيد            )2219 (- 99
: وزاد يف حديث معمـر    . أخربنا معمر، ذا اإلسناد، حنو حديث مالك      . عبدالرزاق) أخربنا: وقال اآلخران 

قـال  . إذاقال فـسر  . نعم: أرأيت أنه لو رعى اجلدبة وترك اخلصبة أكنت معجزه؟ قال        : قال وقال له أيضا   
  .هذا املرتل إن شاء اهللا: هذا احملل أو قال: فقال. فسار حىت أتى املدينة

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  : وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قاال      ) 2219 (-م  -99
  .عبداهللا بن عبداهللا: ومل يقل. إن عبداهللا بن احلارث حدثه: غري أنه قال. شهاب ذا اإلسناد

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبداهللا بن عـامر           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2219 (- 100
  بن ربيعة؛

فأخربه عبدالرمحن بن عـوف؛ أن      . فلما جاء سرغ بلغة أن الوباء قد وقع بالشام        .  أن عمر خرج إىل الشام    
وإذا وقع بأرض وأنتم ا، فـال       . هإذا مسعتم به بأرض، فال تقدموا علي      "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        

  .فرجع عمر بن اخلطاب من سرغ" خترجوا فرارا منه

  .أن عمر إمنا انصرف بالناس من حديث عبدالرمحن بن عوف! وعن ابن شهاب عن سامل بن عبداهللا
. أخربنا ابن وهـب   : قاال) واللفظ أليب الطاهر  (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 2220 (- 101

فحدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، حني قال رسول اهللا صلى             : قال ابن شهاب  . أخربين يونس 
ون يف الرمـل    فما بال اإلبل تك   . يا رسول اهللا  : فقال أعرايب ". ال عدوى وال صفر وال هامة     "اهللا عليه وسلم    

  ".فمن أعدى األول؟"كأا الظباء، فيجيء البعري األجرب فيدخل فيها فيجرا كلها؟ قال 
وهو ابن إبراهيم بـن     (حدثنا يعقوب   : قاال. وحدثين حممد بن حامت وحسن احللواين     ) 2220 (- 102

  :أبا هريرة قالأخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وغريه؛ أن . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب) سعد
يا رسـول   : فقال أعرايب " ال عدوى وال طرية وال صفر وال هامة       " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  .مبثل حديث يونس. اهللا

 باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، وال يورد ممرض على  باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، وال يورد ممرض على  باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، وال يورد ممرض على  باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، وال يورد ممرض على ----    33    
        مصحمصحمصحمصح
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. أخربنا أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري      . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2220 (- 103
ال عدوى فقام أعرايب    "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : ا هريرة قال  أخربين سنان بن أيب سنان الدؤيل؛ أن أب       

حدثين السائب بن يزيد ابن أخت منر؛ أن        : وعن شعيب عن الزهري قال    . فذكر مبثل حديث يونس وصاحل    
  ".ال عدوى وال صفر وال هامة"النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين يونس . أخربنا ابن وهب: قاال)  اللفظوتقاربا يف(وحدثين أبو الطاهر وحرملة    ) 2221 (- 104
  عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن بن عوف حدثه؛

ال "وحيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال           " ال عدوى " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".يورد ممرض على مصح 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث صمت أبو هريرة بعد كان أبو هريرة حيدثهما كلتيهما عن  : قال أبو سلمة  
وهو (قال فقال احلارث بن أيب ذباب       " أن ال يورد ممرض على مصح     "وأقام على   " ال عدوى "ذلك عن قوله    

. قد سـكت عنـه  . حتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر    . قد كنت أمسعك، يا أبا هريرة     ): ابن عم أيب هريرة   
ال يورد "وقال . فأىب أبو هريرة أن يعرف ذلك" ال عدوى"صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا    : كنت تقول 

أتدري : فقال للحارث . فما رآه احلارث يف ذلك حىت غضب أبو هريرة فرطن باحلبشية          " ممرض على مصح  
لقد كان أبو هريرة حيدثنا؛ أن      . ولعمري: أبو سلمة : قال. أبيت: قلت: قال أبو هريرة  . ال: ماذا قلت؟ قال  

  فال أدرى أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولني اآلخر؟" ال عدوى"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وقـال  . حـدثين : قال عبـد (حدثين حممد بن حامت وحسن احللواين وعبد بن محيد    ) 2221 (- 105
أخربين أبو  .  حدثين أيب عن صاحل، عن ابن شهاب       - يعنون ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: اآلخران

وحيدث " ال عدوى"سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة؛ حيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
  .مبثل حديث يونس" ال يورد املمرض على املصح"مع ذلك 
حدثنا شـعيب عـن     . أخربنا أبو اليمان  . حدثناه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2221 (-م  -105

  .اإلسناد، حنوهالزهري ذا 
عن ) يعنون ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2220 (- 106

ال عدوى وال هامة وال نـوء وال        "العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               
  ".صفر
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ح وحدثنا حيىي بـن  . نا أبو الزبري عن جابر    حدث. حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2222 (- 107
ال عـدوى وال  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . حيىي

  "طرية وال غول
حدثنا ). وهو التستري (حدثنا يزيد   . حدثنا ز . وحدثين عبداهللا بن هاشم بن حيان     ) 2222 (- 108

  ".ال عدوى وال غول وال صفر"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. برأبو الزبري عن جا
أخربين أبو الزبري؛   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين حممد بن حامت   ) 2222 (- 109

". ال عدوى وال صـفر وال غـول       "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        : أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول     
: فقيـل جلـابر   . الصفر البطن : فقال أبو الزبري  " وال صفر "أبا الزبري يذكر؛ أن جابرا فسر هلم قوله         ومسعت  

  .هذه الغول اليت تغول: قال أبو الزبري. قال ومل يفسر الغول. كان يقال دواب البطن: كيف؟ قال
أخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن       . دثنا عبدالرزاق ح. وحدثنا عبد بن محيد   ) 2223 (- 110

يـا  : قيل" ال طرية وخريها الفأل"مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : عبداهللا بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال     
  ".الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم" وما الفأل؟ قال! رسول اهللا
حدثين عقيل بـن    . حدثين أيب عن جدي   . ليثوحدثين عبدامللك بن شعيب بن ال     ) 2223 (-م  -110
كالمها عن الزهـري،    . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . خالد

  .ذا اإلسناد، مثله
مسعت : قال: ويف حديث شعيب  . مسعت: ومل يقل . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ويف حديث عقيل  

  .عليه وسلم كما قال معمرالنيب صلى اهللا 
  حدثنا قتادة عن أنس؛ . حدثنا مهام بن حيىي. حدثنا هداب بن خالد) 2224 (- 111

  ".الكلمة احلسنة، والكلمة الطيبة: ويعجبين الفأل. ال عدوى وال طرية" أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا شعبة؛ مسعت   . نا حممد بن جعفر   أخرب: قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2224 (- 112

" ويعجبين الفـأل  . ال عدوى وال طرية   "قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  "الكلمة الطيبة"وما الفأل؟ قال : قال قيل

         باب الطرية والفأل، ويكون فيه من الشؤم باب الطرية والفأل، ويكون فيه من الشؤم باب الطرية والفأل، ويكون فيه من الشؤم باب الطرية والفأل، ويكون فيه من الشؤم----    34
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حدثنا . حدثنا عبدالعزيز بن خمتار   . حدثين معلى بن أسد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2223 (- 113
ال عـدوى  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : قال. حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة      . ىي بن عتيق  حي

  ".وال طرية وأحب الفأل الصاحل
أخربنا هشام بن حسان عن حممد بن       . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثين زهري بن حرب   ) 2223 (- 114

وأحـب  . ال عدوى وال هامة وال طرية     "عليه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا      : قال. سريين، عن أيب هريرة   
  ".الفأل الصاحل

. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا مالك بن أنس   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2225 (- 115
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محزة وسامل، ابين عبداهللا بن عمر، عن عبداهللا بـن عمـر؛ أن                    : قال

  ".الشؤم يف الدار واملرأة والفرس"ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع
أخربين يونس عن ابـن  . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2225 (- 116

شهاب، عن محزة وسامل، ابين عبداهللا بن عمر، عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                    
  ".املرأة والفرس والدار: لشؤم يف ثالثةال عدوى وال طرية وإمنا ا"

حدثنا سفيان عن الزهري، عن سامل ومحزة، ابين عبـداهللا،          . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2225 (-م  -116
ح وحدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد وزهري بن حـرب عـن             . عن أبيهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

حـدثنا  . ح وحدثنا عمرو الناقد   . لنيب صلى اهللا عليه وسلم    سفيان، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن ا        
حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، عن سامل ومحزة، ابين عبداهللا بن عمـر،   . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    

. ح وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سـعد         . عن عبداهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         
أخربنا بشر بـن املفـضل عـن        . ح وحدثناه حيىي بن حيىي    . دثين عقيل بن خالد   ح. حدثين أيب عن جدي   

كلهم . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . عبدالرمحن بن إسحاق  
ال يـذكر   . مبثل حديث مالك  . يف الشؤم . عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

  .العدوى والطرية، غري يونس بن يزيد: حد منهم يف حديث ابن عمرأ
حدثنا شعبة عن عمر بن     . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم     ) 2225 (- 117

إن يكن من الشؤم    "حممد بن زيد؛ أنه مسع أباه حيدث عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال                   
  ".لفرس واملرأة والدارشيء حق، ففي ا
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حدثنا شعبة، ذا اإلسـناد،     . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 2225 (-م  -117
  .حق: ومل يقل. مثله

حـدثين  . أخربنا سليمان بن بالل   . حدثنا ابن أيب مرمي   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2225 (- 118
  ن أبيه؛عتبة بن مسلم عن محزة بن عبد اهللا بن عمر، ع

  ".إن الشؤم يف شيء، ففي الفرس واملسكن واملرأة" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. حدثنا مالك عن أيب حازم، عن سهل بن سعد        . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2226 (- 119

  : قال
  . الشؤميعين" إن كان، ففي املرأة والفرس واملسكن" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا هشام بن سعد عن     . حدثنا الفضل بن دكني   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2226 (-م  -119
  .مبثله. أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. أخربنا عبداهللا بن احلارث عن ابـن جـريج        . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2227 (- 120
  ؛أخربين أبو الزبري

إن كان يف شيء، ففـي الربـع واخلـادم          "قال  .  أنه مسع جابرا خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ".والفرس
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 537 (- 121

  !قلت يا رسول اهللا: قال.  بن عوف، عن معاوية بن احلكم السلميشهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن
ذاك "قـال   . كنا نتطري : قال قلت " فال تأتوا الكهان  "قال  . كنا نأيت الكهان  . أمورا كنا نصنعها يف اجلاهلية    

  ".شيء جيده أحدكم يف نفسه، فال يصدنكم
ح . حدثنا الليث عن عقيل   ). يعين ابن املثىن  (حدثين حجني   . وحدثين حممد بن رافع   ) 537 (-م  -121

ح وحدثنا أبو بكر بن أيب . أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق: قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد     
. أخربنا إسحاق بن عيـسى    . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ابن أيب ذئب   . حدثنا شبابة بن سوار   . شيبة

         باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان----    35    
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غري أن مالكا يف حديثـه ذكـر        . اد، مثل معىن حديث يونس    كلهم عن الزهري، ذا اإلسن    . أخربنا مالك 
  .وليس فيه ذكر الكهان. الطرية
وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثنا حممد بن الصباح وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 537 (- 2م  -121

. حـدثنا األوزاعـي   . أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . عن حجاج الصواف  ) علية
مها عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن احلكم السلمي،                    كال

وزاد يف حديث حيىي بن أيب    . مبعىن حديث الزهري عن أيب سلمة، عن معاوية       . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ".فق خطه فذاكفمن وا. كان نيب من األنبياء خيط"ومنا رجال خيطون قال : قلت: كثري قال
أخربنا معمر عن الزهري، عن حيـىي بـن         . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2228 (- 122

إن الكهان كانوا حيدثوننا بالشيء فنجده      ! يا رسول اهللا  : قلت: قالت. عروة بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة      
  ".ويزيد فيها مائة كذبة. خيطفها اجلين فيقذفها يف أذن وليه. تلك الكلمة احلق"قال . حقا

عن ) وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2228 (- 123
سأل أناس رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قالت عائشة : أخربين حيىي بن عروة؛ أنه مسع عروة يقول       . الزهري

فـإم  ! يا رسـول اهللا   : قالوا" ليسوا بشيء "لم  وسلم عن الكهان؟ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس          
. تلك الكلمة من اجلن خيطفها اجلين     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حيدثون أحيانا الشيء يكون حقا    
  ".فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة

أخربين حممد بن عمرو عـن ابـن        . وهبأخربنا عبداهللا بن    : وحدثين أبو الطاهر  ) 2228 (-م  -123
  .جريج، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، حنو رواية معقل عن الزهري

: وقال عبد. حدثنا يعقوب : قال حسن (حدثنا حسن بن على احللواين وعبد بن محيد         ) 2229 (- 124
؛ أن  حدثين علي بـن حـسني     . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ). حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد     

أخربين رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من األنصار؛ أم بينمـا هـم                : قال. عبداهللا بن عباس  
فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . جلوس ليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمي بنجم فاستنار       

كنا نقول ولد الليلـة رجـل       .  ورسوله أعلم  اهللا: قالوا" ماذا كنتم تقولون يف اجلاهلية، إذا رمي مبثل هذا؟        "
. فإا ال يرمى ا ملوت أحد وال حلياتـه        "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ومات رجل عظيم  . عظيم

حىت يبلغ  . مث سبح أهل السماء الذين يلوم     . ولكن ربنا، تبارك وتعاىل امسه، إذا قضى أمرا سبح محلة العرش          
ماذا قال ربكم؟ فيخـربوم     : مث قال الذين يلون محلة العرش حلملة العرش       . ء الدنيا التسبيح أهل هذه السما   
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فتخطف اجلن السمع . حىت يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا. قال فيستخرب بعض أهل السماوات بعضا . ماذا قال 
  ".زيدونولكنهم يقرفون فيه وي. فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ويرمون به. فيقذفون إىل أوليائهم

ح . حدثنا أبو عمرو األوزاعـي    . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 2229 (-م  -124
ح وحدثين سلمة بن شـبيب حـدثنا        . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة   

عن : غري أن يونس قال   . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد    ). يعين ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . احلسن بن أعني  
  .عبداهللا بن عباس

ولكـن  "ويف حديث األوزاعـي     .  أخربين رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار           
: وقال اهللا "وزاد يف حديث يونس     ". ولكنهم يرقون فيه ويزيدون   "ويف حديث يونس    ". يقرفون فيه ويزيدون  

ويف حديث معقل كمـا     ] 23/سبأ  / 34". [} ربكم قالوا احلق   حىت إذا فزع عن قلوم قالوا ماذا قال       {
  ".ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون"قال األوزاعي 

عن عبيداهللا، عن نـافع،     ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2230 (- 125
  عن صفية، عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم،

  ".من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة"قال .  وسلم عن النيب صلى اهللا عليه
حدثنا شـريك   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا هشيم . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2231 (- 126

  :قال. بن عبداهللا وهشيم بن بشري عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه

  ".إنا قد بايعناك فارجع"فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم .  كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم
ح وحدثنا  . حدثنا عبدة بن سليمان وابن منري عن هشام       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2232 (- 127

  :قالت. ائشةحدثنا هشام عن أبيه، عن ع. حدثنا عبدة. أبو كريب
  .فإنه يلتمس البصر ويصيب احلبل.  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل ذي الطفيتني

         باب اجتناب اذوم وحنوه باب اجتناب اذوم وحنوه باب اجتناب اذوم وحنوه باب اجتناب اذوم وحنوه----    36    

         باب قتل احليات وغريها باب قتل احليات وغريها باب قتل احليات وغريها باب قتل احليات وغريها----    37    
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أخربنا هشام، ذا اإلسناد، وقال     . أخربنا أبو معاوية  . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2232 (-م  -127
  .األبتر وذو الطفيتني

يان بن عيينة عن الزهري، عن سامل، عـن         حدثنا سف . وحدثين عمرو بن حممد الناقد    ) 2233 (- 128
  أبيه، 

فإما يستسقطان احلبـل ويلتمـسان      . اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبتر    " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".البصر

فأبصره أبو لبابة بن عبداملنذر أو يزيد بن اخلطاب، وهو يطـارد      . قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها       
  .ه قد ي عن ذوات البيوتإن: فقال. حية

أخربين . حدثنا حممد بن حرب عن الزيدي، عن الزهري       . وحدثنا حاجب بن الوليد   ) 2233 (- 129
  .سامل بن عبداهللا عن ابن عمر

اقتلوا احليات والكالب واقتلـوا ذا      "يقول  .  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بقتل الكالب          
  ".يلتمسان البصر ويستسقطان احلباىلالطفيتني واألبتر فإما 

  .ونرى ذلك من مسيهما، واهللا أعلم: قال الزهري
فبينا أنا أطارد حية، يوما، مـن ذوات        . فلبثت ال أترك حية أراها إال قتلتها      : قال عبداهللا بن عمر   : قال سامل 

إن رسـول اهللا    : فقلت! يا عبداهللا . مهال: فقال. وأنا أطاردها . البيوت، مر يب زيد بن اخلطاب أو أبو لبابة        
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن ذوات البيوت: قال. صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتلهن

. ح وحدثنا عبد بن محيد    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2233 (- 130
كلهم عن  . حدثنا أيب عن صاحل   . ثنا يعقوب حد. ح وحدثنا حسن احللواين   . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق 

إنه قد  : فقاال. حىت رآين أبو لبابة ابن عبداملنذر وزيد بن اخلطاب        : الزهري، ذا اإلسناد، غري أن صاحلا قال      
  .ى عن ذوات البيوت

  .ذا الطفيتني و األبتر "ومل يقل " اقتلوا احليات"ويف حديث يونس 
حدثنا ) واللفظ له (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . أخربنا الليث . وحدثين حممد بن رمح   ) 2233 (- 131

فوجد الغلمة جلـد    . ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا يف داره، يستقرب به إىل املسجد                 
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن         . ال تقتلوه : فقال أبو لبابة  . التمسوه فاقتلوه : فقال عبداهللا . جان

  .قتل اجلنان اليت يف البيوت
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كان ابن عمـر    : قال. حدثنا نافع . حدثنا جرير بن حازم   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2233 (- 132
  حىت حدثنا أبو لبابة بن عبداملنذر البدري؛. يقتل احليات كلهن

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل جنان البيوت، فأمسك
أخربين نافع؛ أنه مسـع  . عن عبيداهللا) وهو القطان(حدثنا حيىي . د بن املثىن حدثنا حمم ) 2233 (- 133

  أبا لبابة خيرب ابن عمر؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان

حدثنا عبيداهللا عـن    . حدثنا أنس بن عياض   . وحدثناه إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2233 (- 134
ح وحدثين عبداهللا بن حممـد بـن        .  أيب لبابة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        نافع، عن عبداهللا بن عمر، عن     

  حدثنا جويرية عن نافع، عن عبداهللا؛ أن أبا لبابة أخربه؛. أمساء الضبعي
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان اليت يف البيوت

مسعت حيىي بن سـعيد  : قال). يعين الثقفي(حدثنا عبدالوهاب   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2233 (- 135
  أخربين نافع؛: يقول

 فبينما عبداهللا بن عمر جالسا      - وكان مسكنه بقباء فانتقل إىل املدينة        - أن أبا لبابة بن عبداملنذر األنصاري       
ريـد  ي(إنه قد ي عنهن     : فقال أبو لبابة  . فأرادوا قتلها . معه يفتح خوخة له، إذا هم حبية من عوامر البيوت         

  .مها اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أوالد النساء: وقيل. وأمر بقتل األبتر وذي الطفيتني) عوامر البيوت
وهو عنـدنا   (حدثنا إمساعيل   . أخربنا حممد بن جهضم   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2233 (- 136

  :عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال) ابن جعفر
قال أبو لبابـة    . اتبعوا هذا اجلان فاقتلوه   : فقال. فرأى وبيض جان  .  له  كان عبداهللا بن عمر يوما عند هدم      

إال األبتـر   . إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان اليت تكون يف البيوت               : األنصاري
  .فإما اللذان خيطفان البصر ويتتبعان ما يف بطون النساء. وذا الطفيتني

  حدثين أسامة؛ أن نافعا حدثه؛. حدثنا ابن وهب. ارون بن سعيد األيليوحدثنا ه) 2233 (-م -136
بنحو حديث الليث .  أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند األطم الذي عند دار عمر بن اخلطاب، يرصد حية         

  .بن سعد
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 -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسـحاق بـن إبـراهيم     ) 2234 (- 137
أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم،      ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي وإسحاق   (- ليحىي   واللفظ

  :قال. عن األسود، عن عبداهللا
فنحن نأخذها من فيـه     . }واملرسالت عرفا {: وقد أنزلت عليه  .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غار        

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . فسبقتنا. درناها لنقتلها فابت" اقتلوها"فقال  . إذ خرجت علينا حية   . رطبة
  "وقاها اهللا شركم كما وقاكم شرها"وسلم 
حدثنا جرير عن األعمش، يف     : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2234 (-م  -137

  .هذا اإلسناد، مبثله
حدثنا األعمش عن إبـراهيم،     ). يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . وحدثنا أبو كريب  ) 2235 (- 138

  عن األسود، عن عبداهللا؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر حمرما بقتل حية مبىن

حدثين إبراهيم عن األسود،    . حدثنا األعمش . حدثنا أيب .  وحدثنا عمر بن حفص بن غياث      -) 2234(
  :قال. عن عبداهللا

  .مبثل حديث جرير وأيب معاوية. ار بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غ
أخربين مالك . أخربنا عبداهللا بن وهب. وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح     ) 2236 (- 139

  موىل هشام بن زهرة؛. أخربين أبو السائب). وهو عندنا موىل ابن أفلح(بن أنس عن صيفي 
فسمعت . جلست أنتظره حىت يقضي صالته    ف. قال فوجدته يصلي  .  أنه دخل على أيب سعيد اخلدري يف بيته       

فلما . فجلست. أن اجلس : فأشار إىل . فوثبت ألقتلها . فالتفت فإذا حية  . حتريكا يف عراجني يف ناحية البيت     
كان فيه فىت منا حديث عهـد       : فقال. نعم: فقال أترى هذا البيت؟ فقلت    . انصرف أشار إىل بيت يف الدار     

فكان ذلك الفىت يستأذن رسـول اهللا       .  اهللا عليه وسلم إىل اخلندق     قال فخرجنا مع رسول اهللا صلى     . بعرس
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    . فاستأذنه يوما . صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهار فريجع إىل أهله        

. مث رجع فإذا امرأته بني البابني قائمة      . فأخذ الرجل سالحه  " فإين أخشى عليك قريظة   . خذ عليك سالحك  "
اكفف عليك رحمك، وادخل البيت حىت تنظر مـا   : فقالت له . وأصابته غرية . أهوى إليها الرمح ليطعنها به    ف

مث خـرج   . فأهوى إليها بالرمح فانتظمها بـه     . فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش      . الذي أخرجين 
فىت؟ قال فجئنا إىل رسول اهللا احلية أم ال. فما يدري أيهما كان أسرع موتا. فاضطربت عليه . فركزه يف الدار  
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إن باملدينة جنا   "مث قال   " استغفروا لصاحبكم "فقال  . ادع اهللا حيييه لنا   : وقلنا. صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا له     
  ".فإمنا هو شيطان. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثالثة أيام. قد أسلموا
مسعـت  : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير بن حازم     . بن رافع وحدثين حممد   ) 2236 (- 140

  : قال- وهو عندنا أبو السائب -أمساء بن عبيد حيدث عن رجل يقال له السائب 
وسـاق  . فنظرنا فإذا حيـة . فبينما حنن جلوس إذ مسعنا حتت سريره حركة    .  دخلنا على أيب سعيد اخلدري    

إن هلـذه   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . قال فيه و. احلديث بقصته حنو حديث مالك عن صيفي      
وقـال هلـم    ". فإنه كافر . فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثالثا فإن ذهب، وإال فاقتلوه          . البيوت عوامر 

  ".اذهبوا فادفنوا صاحبكم"
يب حدثين صيفي عن أ   . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن      . وحدثنا زهري بن حرب   ) 2236 (- 141

  :مسعته قال: قال. السائب، عن أيب سعيد اخلدري
فمن رأى شيئا من هذه العوامر      . إن باملدينة نفرا من اجلن قد أسلموا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فإنه شيطان. فإن بدا له بعد فليقتله. فليؤذنه ثالثا
قـال  (يب شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمـر            حدثنا أبو بكر بن أ    ) 2237 (-142
سفيان بن عيينة عن عبداحلميد بن جبري بن شيبة، عن سعيد بـن             ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: إسحاق

  املسيب، عن أم شريك؛ 
  . أمر: ويف حديث ابن أيب شيبة.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرها بقتل األوزاغ

ح وحدثين حممد بن أمحد     . أخربين ابن جريج  . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 2237 (-143
أخربنا حممد بن بكر أخربنـا ابـن        . ح حدثنا عبد بن محيد    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح . بن أيب خلف  

  أخربين عبداحلميد بن جبري بن شيبة؛ أن سعيد بن املسيب أخربه؛ أن أم شريك أخربته؛ . جريج
وأم شريك إحدى نساء بين عامر بن       . فأمر بقتلها . ا استأمرت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قتل الوزغان          أ

  . وحديث ابن وهب قريب منه. اتفق لفظ حديث ابن أيب خلف وعبد بن محيد. لؤي

        باب استحباب قتل الوزغباب استحباب قتل الوزغباب استحباب قتل الوزغباب استحباب قتل الوزغ) ) ) ) 38 ( ( ( (
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أخربنا معمر عـن    . أخربنا عبدالرزاق : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قاال       ) 2238 (-144
  ري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ الزه

  . ومساه فويسقا.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الوزغ
أخربين يونس عن الزهري، عن     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2239 (-145

  عروة ، عن عائشة؛ 
  . ومل أمسعه أمر بقتله: قالت: لةزاد حرم) . الفويسق( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للوزغ 

. أخربنا خالد بن عبداهللا عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريـرة           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2240 (-146
  : قال

ومـن قتلـها يف     . من قتل وزغة يف أول ضربة فله كذا وكذا حسنة         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
لـدون  . وإن قتلها يف الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة        . ألوىللدون ا .الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة     

  "الثانية
ح . حدثنا جرير . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2240 (-147

حدثنا وكيـع عـن     . ح وحدثنا أبو كريب   ). يعين ابن زكرياء  (حدثنا إمساعيل   . وحدثنا حممد بن الصباح   
مبعىن حديث خالد عـن     . ن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            كلهم ع . سفيان
  فإن يف حديثه . إال جريرا وحده. سهيل

  ".ويف الثالثة دون ذلك. ويف الثانية دون ذلك. من قتل وزغا يف أول ضربة كتبت له مائة حسنة "
حـدثتين  . عن سهيل ) عين ابن زكرياء  ي(حدثنا إمساعيل   . وحدثنا حممد بن الصباح   ) 2240 (-م-147

  :أخيت عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال

   "ةيف أول ضربة سبعني حسن "
أخربين يونس عـن ابـن      . أخربنا ابن وهب  : حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قاال      ) 2241 (-148

  أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهاب، عن سعيد بن املسيب و

        باب النهي عن قتل النمل باب النهي عن قتل النمل باب النهي عن قتل النمل باب النهي عن قتل النمل ) ) ) ) 39 ( ( ( (
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أيف أن قرصتك منلة أهلكت أمة : فأوحى اهللا إليه. فأمر بقرية النمل فأحرقت .  أن منلة قرصت نبيا من األنبياء     
  .من األمم تسبح؟

عن أيب الزناد، عن    ) حلزامييعين ابن عبدالرمحن ا   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2241 (-149
  األعرج، عن أيب هريرة؛ 

فأمر جبهازه فأخرج مـن     . فلدغته منلة . نزل نيب من األنبياء حتت شجرة     " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  "فهال منلة واحدة: فأوحى اهللا إليه. مث أمر ا فأحرقت. حتتها
هذا ما  :  أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال       .حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2241 (-150

  : حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها
فأمر جبهازه فأخرج   . فلدغته منلة . نزل نيب من األنبياء حتت شجرة     "  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  " . فهال منلة واحدة:  إليهقال فأوحى اهللا. وأمر ا فأحرقت يف النار. من حتتها
حدثنا جويرية بن أمساء عـن نـافع عـن          . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 2242 (-151

  عبداهللا؛ 
ال هي . عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  " . وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض. إذ حبستها ها،أطعمتها وسقت
حدثنا عبداألعلى عن عبيداهللا بن عمر، عن نافع        . وحدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 2242 (-م-151

  . مبثل معناه. وعن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عن ابن عمر
داهللا وعبداهللا بن جعفر عن معن بن عيسى، عن مالك،          وحدثناه هارون بن عب   ) 2242 (-2-م-151

  .بذلك. عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبدة عن هشام، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسـول اهللا             . وحدثنا أبو كريب  ) 2243 (-152

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
  " . تتركها تأكل من خشاش األرض عذبت امرأة يف هرة مل تطعمها ومل تسقها ومل "

        باب حترمي قتل اهلرة باب حترمي قتل اهلرة باب حترمي قتل اهلرة باب حترمي قتل اهلرة ) ) ) ) 40 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1210 

حدثنا خالد بن   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو كريب  ) 2243 (-م-152
  ". حشرات األرض"ويف حديث أيب معاوية ".ربطتها"ويف حديثهما . حدثنا هشام، ذا اإلسناد. احلارث

) حـدثنا : وقـال ابـن رافـع     . أخربنا: ل عبد قا( وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد         1-م)2243(
وحدثين محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة، عن رسـول اهللا           : قال الزهري : قال. أخربنا معمر . عبدالرزاق

  .مبعىن حديث هشام بن عروة. صلى اهللا عليه وسلم
يب هريرة،  أخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أ       . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثنا حممد بن رافع    2-م)2243(

  . حنو حديثهم. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن مسي موىل أيب بكر، عن                 ) 2244 (-153

  :أيب صاحل السمان، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فإذا كلب يلـهث    . مث خرج   . فوجد بئرا فرتل فيها فشرب    . بطريق، اشتد عليه العطش   بينما رجل ميشي     "

فرتل البئـر   . لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مين          : فقال الرجل . يأكل الثرى من العطش   
وإن لنا  !قالوا يا رسول اهللا     " فغفر له   . فسقى الكلب فشكر اهللا له    . فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي       

  " .يف كل كبد رطبة أجر" يف هذه البهائم ألجرا؟ فقال
حدثنا أبو خالد األمحر عن هشام، عن حممد، عـن أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2245 (-154
  هريرة، 

. قد أدلع لسانه من الطش    . أن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  "   له مبوقها فغفر هلافرتعت
وحدثين أبو الطاهر أخربنا عبداهللا بن وهب أخربين جرير بن حـازم عـن أيـوب                ) 2245 (-155

  :قال. السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة
إذ رأته بغي من بغايا     . بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فرتعت مزقها، فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر هلا به. ئيلبين إسرا

        باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها ) ) ) ) 41 ( ( ( (
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        كتاب األلفاظ من األدب وغريهاكتاب األلفاظ من األدب وغريهاكتاب األلفاظ من األدب وغريهاكتاب األلفاظ من األدب وغريها    ----40
. أخربنا ابن وهـب   : قاال. وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح وحرملة بن حيىي          ) 2246 (-1

  :قال أبو هريرة : قال. رمحنأخربين أبو سلمة بن عبدال. حدثين يونس عن ابن شهاب
بيـدي  . وأنا الدهر . يسب ابن آدم الدهر   : قال اهللا عز وجل   "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  " .الليل والنهار
: قـال إسـحاق  (م وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر ـواللفظ البن أيب عمرـ  )2246 (-2

  ان عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة؛ سفي) حدثنا: وقال ابن أيب عمر. أخربنا
أقلب . وأنا الدهر . يسب الدهر . يؤذيين ابن آدم  : قال اهللا عز وجل   "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  " .الليل والنهار
أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن        . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2246 (-3

  :قال. رةأيب هري
فـال يقـولن   ! يؤذيين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر: قال اهللا عز وجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  " .فإذا شئت قبضتهما. فإين أنا الدهر أقلب ليله واره! يا خيبة الدهر: أحدكم
  عن أيب هريرة؛ حدثنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب الزناد، عن األعرج . حدثنا قتيبة) 2246 (-4

  " . فإن ااهللا هو الدهر! يا خيبة الدهر: ال يقولن أحدكم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب            . وحدثين زهري بن حرب   ) 2246 (-5

  صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فإن اهللا هو الدهر. ال تسبوا الدهر" قال

        باب النهي عن سب الدهر باب النهي عن سب الدهر باب النهي عن سب الدهر باب النهي عن سب الدهر ) ) ) ) 1 ( ( ( (
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أخربنا معمر عن أيوب، عن ابن سـريين،        . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حجاج بن الشاعر     ) 2247 (-6
  عن أيب هريرة قال 

: وال يقولن أحدكم للعنب   . فإن اهللا هو الدهر   . ال يسب أحدكم الدهر   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". ملسلمفإن الكرم الرجل ا. الكرم
حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عـن أيب         : قاال. حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2247 (-7

  هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  " . فإن الكرم قلب املؤمن. كرم: ال تقولوا" قال 
ن الـنيب   حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة ع          . حدثنا زهري بن حرب   ) 2247 (-8

  صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فإن الكرم الرجل املسلم. ال تسموا العنب الكرم" قال 
حدثنا ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج،        . حدثنا علي بن حفص   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2247 (-9

  :عن أيب هريرة، قال
  " .لب املؤمنفإمنا الكرم ق. الكرم: ال يقولن أحدكم"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا ما حدثنا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا ابن رافع  ) 2247 (-10
  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فذكر أحاديث منها.أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ."إمنا الكرم الرجل املسلم. ال يقولن أحدكم، للعنب، الكرم "
عن شعبة، عن مساك بن حرب،      ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثنا علي بن خشرم   ) 2248 (-11

  .عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ) .يعين العنب" (احلبلة: ولكن قولوا . الكرم: ال تقولوا" قال 
مسعـت  : قال  .نا شعبة عن مساك     حدث. وحدثنيه زهري بن حرب حدثنا عثمان بن عمر       ) 2248 (-12

  علقمة بن وائل عن أبيه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  " .العنب و احلبلة : ولكن قولوا . الكرم: ال تقولوا " قال 

        باب حكم إطالق لفظة العبد و األمة و املوىل و السيد باب حكم إطالق لفظة العبد و األمة و املوىل و السيد باب حكم إطالق لفظة العبد و األمة و املوىل و السيد باب حكم إطالق لفظة العبد و األمة و املوىل و السيد )  )  )  )  3 ( ( ( (

        باب كراهة تسمية العنب كرماباب كراهة تسمية العنب كرماباب كراهة تسمية العنب كرماباب كراهة تسمية العنب كرما) ) ) ) 2 ( ( ( (
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عن ) و هو ابن جعفر   (ثنا إمساعيل   حد:قالوا  . حدثنا حيىي بن أيوب و قتيبة و ابن حجر          )  2249 (-13
  العالء ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

غالمـي و   : ولكن ليقـل  . وكل نسائكم إماء اهللا   . كلكم عبيداهللا . ال يقولن أحدكم عبدي و أميت     " قال  
  ".جارييت وفتاي و فتايت

  :  األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالحدثنا جرير عن. وحدثين زهري بن حرب) 2249 (-14
فتاي وال يقل : ولكن ليقل. عبدي فكلكم عبيداهللا: ال يقولن أحدكم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم   

  " . سيدي : ولكن ليقل. ريب: العبد
بـو  ح وحدثنا أ  . حدثنا أبو معاوية  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2248 (-م-14

  : ويف حديثهما. كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا وكيع. سعيد األشج
  ". فإن موالكم اهللا عز وجل"وزاد يف حديث أيب معاوية ". موالي: وال يقل العبد لسيده "

هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2248 (-15
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : فذكر أحاديث منها  . ريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         حدثنا أبو ه  

  وسلم 
وال . موالي. وليقل سيدي . ريب: وال يقل أحدكم  . وضئ ربك . أطعم ربك . اسق ربك : ال يقل أحدكم   "

  ".غالمي. فتايت. فتاي: وليقل. أميت. عبدي:يقل أحدكم
كريب، حممـد بـن      ح وحدثنا أبو  .بن عيينة  حدثناسفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2250 (-16

  :كالمها عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت . حدثنا أبو أسامة. العالء 
هـذا  ". ولكن ليقل لقست نفـسي    . ال يقولن أحدكم خبثت نفسي    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".لكن"ومل يذكر . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو بكر.  أيب كريبحديث
  .حدثنا أبو معاوية، ذا اإلسناد. وحدثنا أبو كريب) 2250 (-م-16
أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . قاال أخربنا ابن وهب   . وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2251   (-17

  عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه؛ 

         خبثت نفسي  خبثت نفسي  خبثت نفسي  خبثت نفسي ::::باب كراهة قول اإلنسانباب كراهة قول اإلنسانباب كراهة قول اإلنسانباب كراهة قول اإلنسان) ) ) ) 4 ( ( ( (
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  ".لقست نفسي: خبثت نفسي وليقل: ال يقل أحدكم " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثين خليد بن جعفر عن أيب      . حدثنا أبو أسامة عن شعبة    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2252 (-18

  .خلدرينضرة، عن أيب سعيد ا
. كانت امرأة، من بين إسرائيل، قصرية متشي مـع امـرأتني طـويلتني            " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

فمرت بني  . وهو أطيب الطيب  . مث حشته مسكاً  . فاختذت رجلني من خشب وخامتاً من ذهب مغلق مطبق        
  .ونفض شعبة يده"فقالت بيدها هكذا . فلم يعرفوها. املرأتني
. حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة، عن خليد بن جعفر واملـستمر           . نا عمرو الناقد  حدث) 2252 (-19
  مسعنا أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري؛ : قاال

واملـسك أطيـب    . حشت خامتها مسكاً  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر امرأة من بين إسرائيل           
  . الطيب
حـدثنا  : قال أبو بكر. كالمها عن املقرئ.  بن حرب  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري      ) 2253 (-20

حدثين عبيداهللا بن أيب جعفر عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب          . أبو عبدالرمحن املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب       
  : هريرة، قال

  ". فإنه خفيف احململ طيب الريح. من عرض عليه رحيان فال يرده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال . حدثنا: قال أمحد (حدثين هارون بن سعيد األيلي وأبو طاهر وأمحد بن عيسى           ) 2254(   -21

  : قال. أخربين خمرمة عن أبيه، عن نافع. ابن وهب) أخربنا: اآلخران
هكذا كان يـستجمر    : مث قال . وبكافور يطرحه مع األلوة   .  كان ابن عمر إذا استجمر باأللوة، غري مطراة       

  . وسلمرسول صلى اهللا عليه 

        وكراهة رد الرحيان والطيبوكراهة رد الرحيان والطيبوكراهة رد الرحيان والطيبوكراهة رد الرحيان والطيب. . . . باب استعمال املسك، وأنه أطيب الطيبباب استعمال املسك، وأنه أطيب الطيبباب استعمال املسك، وأنه أطيب الطيبباب استعمال املسك، وأنه أطيب الطيب) ) ) ) 5 ( ( ( (
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         كتاب الشعر كتاب الشعر كتاب الشعر كتاب الشعر----    41
حدثنا سفيان  : قال ابن أيب عمر   . كالمها عن ابن عيينة   . حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2255 (-1

  . عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر بن الشريد، عن أبيه
"  ؟ هل معك من شعر أمية بن أيب الصلت شـيئاً         "فقال  . ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً       :  قال  
  . حىت أنشدته مائة بيت" هيه"فقال . مث أنشدته بيتا" هيه"فقال . فأنشدته بيتا" هيه"قال . نعم: قلت
مجيعا عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة،        . وحدثنيه زهري بن حرب وأمحد بن عبدة      ) 2255 (-م-1

  . أو يعقوب بن عاصم عن الشريد. عن عمرو بن الشريد
  .فذكر مبثله.  صلى اهللا عليه وسلم خلفهأردفين رسول اهللا:  قال
حدثنا . ح وحدثين زهري بن حرب    . أخربنا املعتمر بن سليمان   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2255 (-2-م-1

  : قال. كالمها عن عبداهللا بن عبدالرمحن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. عبدالرمحن بن مهدي
". إن كاد ليـسلم   "قال  : وزاد. مبثل حديث إبراهيم بن ميسرة    . لم استنشدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

  ".فلقد كاد يسلم يف شعره"ويف حديث ابن مهدي قال 
قال ابـن  . مجيعا عن شريك. حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي ) 2256 (-2

  أخربنا شريك عن عبدامللك بن عمري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، : حجر
أال كل شيء ما خـال اهللا       : أشعر كلمة تكلمت ا العرب كلمة لبيد      "قال  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  " باطل
. حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن عبدامللك بن عمري        . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2256 (-3

  : قال. حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة
. أال كل شيء ما خال اهللا باطل      : أصدق كلمة قاهلا شاعر، كلمة لبيد     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم
حدثنا سفيان عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن أيب سلمة بن            . وحدثين ابن أيب عمر   ) 2256 (-4

  عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ 
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وكـاد  . أال كل شيء ما خال اهللا باطل      :  قاله الشاعر  أصدق بيت " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  " ابن أيب الصلت أن يسلم

حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري، عن أيب . حدثنا حممد بن جعفر . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2256 (-5
  سلمة، عن أيب هريرة 

  " ما خال اهللا باطلأال كل شيء :  أصدق بيت قالته الشعراء"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا حيىي بن زكرياء عن إسرائيل، عن عبدامللك بن عمري، عن أيب            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2256 (-6

  : مسعت أبا هريرة يقول: قالت. سلمة بن عبدالرمحن
أال كل شيء ما خال     : إن أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد      " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  "  باطلاهللا
  . ما زاد على ذلك 

حدثنا أبو  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا حفص وأبو معاوية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2257 (-7
  .كالمها عن األعمش. معاوية

  : قال.حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو سعيد األشج
  ". ألن ميتلئ جوف الرجل قيحا يريه، خريا من أن ميتلئ شعرا"م  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  ".يريه"إال أن حفصا مل يقل : قال أبو بكر
حدثنا شعبة عن قتادة    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2258 (-8

  ،عن يونس بن جبري، عن حممد بن سعد، عن سعد، 
  ".ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، خري من أن ميتلئ شعرا"قال . ه وسلم عن النيب صلى اهللا علي

حدثنا ليث عن ابن اهلاد، عن حينس، موىل مصعب بن الزبري،   . حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي    ) 2259 (-9
  :قال. عن أيب سعيد اخلدري

 فقال رسول اهللا صلى اهللا      . بينا حنن نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد              
" خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، ألن ميتلئ جوف رجل قيحا، خري له من أن ميتلئ شعرا               "عليه وسلم   

.  
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حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن علقمة بن مرثـد،           . حدثين زهري بن حرب   ) 2260 (-10
   أبيه؛ عن سليمان بن بريدة، عن

  ".من لعب بالنردشري، فكأمنا صبغ  يده يف حلم خرتير ودمه" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

        باب حترمي اللعب بالنردشري باب حترمي اللعب بالنردشري باب حترمي اللعب بالنردشري باب حترمي اللعب بالنردشري ) ) ) ) 1 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1218 

  

         كتاب الرؤيا كتاب الرؤيا كتاب الرؤيا كتاب الرؤيا----    42
واللفظ البن  (مجيعا عن ابن عيينة     . حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر        ) 2261 (-1

. غري أين ال أزمـل    . كنت أرى الرؤيا أعرى منها    قال  . حدثنا سفيان عن الزهري، عن أيب سلمة      ).أيب عمر 
  : فقال. فذكرت ذلك له. حىت لقيت أبا قتادة

فإذا حلم أحدكم حلمـا     . واحللم من الشيطان  . الرؤيا من اهللا  "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".فإا لن تضره. وليتعوذ باهللا من شرها. يكرهه فلينفث عن يساره ثالثا

حدثنا سفيان عن حممد بن عبـدالرمحن، مـوىل آل طلحـة،            . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2261 (-م  -1
  وعبدربه وحيىي، ابين سعيد، وحممد بن عمرو بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب قتادة،

. كنت أرى الرؤيا أعرى منـها     : ومل يذكر يف حديثهم قول أيب سلمة      .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله      
  . ملغري أين ال أز

ح وحدثنا إسحاق بـن     . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2261 (-2-م-1
ولـيس يف   . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد    . أخربنا معمر . قاال أخربنا عبدالرزاق  . إبراهيم وعبد بن محيد   

  . أعرى منها: حديثهما
  ".ومه، ثالث مراتفليبصق على يساره، حني يهب من ن"وزاد يف حديث يونس 

قال . عن حيىي بن سعيد   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   .حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2261 (-2
  :مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن يقول

. واحللم من الـشيطان   . الرؤيا من اهللا  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  مسعت أبا قتادة يقول   
فقال " فإا لن تضره  . وليتعوذ باهللا من شرها   . ا يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات      فإذا رأى أحدكم شيئ   

  .فما هو إال أن مسعت ذا احلديث، فما أباليها. إن كنت ألرى الرؤيا أثقل علي من جبل
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . وحدثناه قتيبة وحممد بن رمح عن الليث بن سعد        )  2261 (-م-2

كلهم عن حيـىي بـن      . حدثنا عبداهللا بن منري   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ). يعين الثقفي  (عبدالوهاب
وليس يف حديث الليـث     . فإن كنت ألرى الرؤيا   : قال أبو سلمة  : ويف حديث الثقفي  . سعيد، ذا اإلسناد  

  . وابن منري قول أيب سلمة إىل آخر احلديث
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  ". ول عن جنبه الذي كان عليهوليتح" وزاد ابن رمح يف رواية هذا احلديث 
أخربين عمرو بن احلارث عن عبدربه بـن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 2261 (-3

  الرمحن، عن أيب قتادة،  سعيد، عن أيب سلمة بن عبد
فمن رأى . والرؤيا السوء من الشيطان. الرؤيا الصاحلة من اهللا   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

فإن رأى رؤيا   . وال خيرب ا أحدا   . رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ من الشيطان، ال تضره           
  ". وال خيرب إال من حيب. حسنة فليبشر

. قاال حدثنا حممد بن جعفر    . حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي وأمحد بن عبداهللا بن احلكم          ) 2261 (-4
  نحدثنا شعبة عن عبدربه ب
وأنا كنت ألرى الرؤيا : فقال. قال فلقيت أبا قتادة. إن كنت ألرى الرؤيا مترضين: سعيد، عن أيب سلمة قال

  . فتمرضين
فإذا رأى أحدكم ما حيب فـال       . الرؤيا الصاحلة من اهللا   " حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

وال حيدث ا   . ه ثالثا، وليتعوذ من شر الشيطان       وإن رأى ما يكره فليتفل عن يسار      . حيدث ا إال من حيب    
  ".أحدا فإا لن تضره

أخربنا الليث عن أيب الزبري، عن      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2262 (-5
  جابر، 

ـ   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال           . اإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يـساره ثالث
  ". وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا

حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب السختياين، عن حممد        . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2263 (-6
  بن سريين، عن أيب هريرة، 

وأصـدقكم رؤيـا    . بإذا اقترب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكـذ        : "قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
فرؤيا الصاحلة بـشرى  : ورؤيا املسلم جزء من مخسة وأربعني جزءا من النبوة والرؤيا ثالثة         . أصدقكم حديثا 

. فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليـصل       . ورؤيا مما حيدث املرء نفسه    . ورؤيا حتزين من الشيطان   . من اهللا 
فال أدري هو يف احلديث أم قاله " والقيد ثبات يف الدين. وأحب القيد أكره الغل "قال  ". وال حيدث ا الناس   

  . ابن سريين
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أخربنا معمر عن أيوب، ذا اإلسناد، وقال       . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 2263 (-م-6
  والقيد ثبات يف الدين. فيعجبين القيد وأكره الغل: قال أبو هريرة :يف احلديث

  ".رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة"م  وقال النيب صلى اهللا عليه وسل
حدثنا أيوب وهشام عن حممد، عن      ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع  ) 2263 (-2-م-6

  . ومل يذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم. وساق احلديث. إذا اقترب الزمان: قال. أيب هريرة
حدثنا أيب عن قتادة، عن حممد      . أخربنا معاذ بن هشام   .  إبراهيم وحدثناه إسحاق بن  ) 2263 (-3-م-6

  بن سريين، عن أيب هريرة،
الرؤيـا  "ومل يذكر   . إىل متام الكالم  . وأكره الغل : وأدرج يف احلديث قوله   .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ".جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة
ح وحدثين زهري   . حدثنا حممد بن جعفر وأبو داود     : قاال. رحدثنا حممد بن املثىن وابن بشا     ) 2264 (-7

حـدثنا  ). واللفظ له (كلهم عن شعبة ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ         . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . بن حرب 
  : قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت. أيب

  ".من جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوةرؤيا املؤ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا شعبة عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك،         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2264 (-م-7

  . مثل ذلك. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ـ        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2263 (-8 ن أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، ع

  :قال. أيب هريرة
  ".إن رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. ح وحدثنا ابن منـري    . أخربنا علي بن مسهر عن األعمش     . وحدثنا إمساعيل بن اخلليل   ) 2263 (-م-8
  :حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال. حدثنا أيب

الرؤيا الصاحلة  "ويف حديث ابن مسهر     ". رؤيا املسلم يراها أو ترى له     " اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 
  ".جزء من ستة وأربعني من النبوة

: مسعت أيب يقـول   : قال. أخربنا عبداهللا بن حيىي بن أيب كثري      . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2263 (-2-م-8
  حدثنا أيب سلمة عن أيب هريرة، 

  ".رؤيا الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة"لى اهللا عليه وسلم قال عن رسول اهللا ص
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ح ). يعين ابن املبـارك   (حدثنا علي   . حدثنا عثمان بن عمر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2263 (-3-م-8
ري، كالمها عن حيىي بن أيب كـث      ). يعين ابن شداد  (حدثنا حرب   . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا أمحد بن املنذر   

  .ذا اإلسناد
حدثنا معمر بن مهام بن منبـه، عـن أيب          . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2263 (-4-م-8

  هريرة، 
  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث عبداهللا بن حيىي بن أيب كثري عن أبيه

: قاال مجيعا . حدثنا أيب . ريح وحدثنا ابن من   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2265 (-9
  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال

  ". الرؤيا الصاحلة جزء من سبعني جزءا من النبوة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .قاال حدثنا حيىي عن عبيداهللا، ذا اإلسناد. و حدثناه ابن املثىن وعبيداهللا بن سعيد) 2263 (-م-9
حدثنا ابـن أيب    . ح وحدثنا ابن رافع   . وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 2263 (-2-م-9

  : ويف حديث الليث.كالمها عن نافع، ذا اإلسناد). يعين ابن عثمان(أخربنا الضحاك . فديك

  ".جزء من سبعني جزء من النبوة"حسبت أن ابن عمر قال :  قال نافع
حدثنا أيـوب   ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي      ) 2266 (-10

  :قال. وهشام عن حممد، عن أيب هريرة
  ".من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2266 (-11
  :حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال

. أو لكأمنا رآين يف اليقظة    . من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة      "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ". ال يتمثل الشيطان يب

  : قال أبو قتادة:  وقال فقال أبو سلمة)2267 (-11
  ". من رآين فقد رأى احلق" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        """"من رآين يف املنام فقد رآينمن رآين يف املنام فقد رآينمن رآين يف املنام فقد رآينمن رآين يف املنام فقد رآين""""م م م م باب قول النيب عليه الصالة والسالباب قول النيب عليه الصالة والسالباب قول النيب عليه الصالة والسالباب قول النيب عليه الصالة والسال) ) ) ) 1 ( ( ( (



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1222 

حدثنا . حدثنا ابن أخي الزهري   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2267 (-م-11
  فذكر احلديثني مجيعا. عمي

  . مثل حديث يونس. سواء. بإسناديهما
أخربنا الليث عن أيب الـزبري،    . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . نا قتيبة بن سعيد   وحدث) 2268 (-12

  عن جابر؛ 
إنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثـل يف        . من رآين يف النوم فقد رآين     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".إذا حلم أحدكم فال خيرب أحدا بتلعب الشيطان به يف املنام"وقال ". صوريت
حدثين أبو الزبري؛ أنه    . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح . وحدثين حممد بن حامت   )  2268 (-13

  : مسع جابر بن عبداهللا يقول

  ".فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب. من رآين يف النوم فقد رآين" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا الليث عن أيب الـزبري،      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2268 (-14

  عن جابر، 
. فأنا أتبعـه  . إين حلمت أن رأسي قطع    :  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال ألعرايب جاءه فقال           

  ".  يف املنامال خترب بتلعب الشيطان بك"فزجره النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  . حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة) 2268 (-15
رأيت يف املنام كأن رأسـي ضـرب        ! يا رسول اهللا  : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        :  قال

ال حتـدث النـاس بتلعـب       "يب  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألعرا       . فتدحرج فاشتددت على أثره   
  ".الشيطان بك يف منامك

  ".ال حيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف منامه"مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد، خيطب فقال : وقال
حدثنا وكيع عن األعمش، عـن      : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2268 (-16

  . أيب سفيان، عن جابر

        باب ال خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام باب ال خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام باب ال خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام باب ال خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام ) ) ) ) 2 ( ( ( (
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: قـال . رأيت يف املنام كأن رأسي قطع     ! يا رسول اهللا  : ء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        جا:  قال
ويف ". فال حيدث به النـاس    . إذا لعب الشيطان بأحدكم يف منامه     "فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال        

  . ومل يذكر الشيطان" إذا لعب بأحدكم"رواية أيب بكر 
أخربين الزهـري عـن     . حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي     . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2269( -17

. عبيداهللا بن عبداهللا؛ أن ابن عباس أو أبا هريرة كان حيدث؛ أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                    
بـن شـهاب؛ أن     أخربين يونس عـن ا    . أخربنا ابن وهب  ). واللفظ له (ح وحدثين حرملة بن حيىي التجييب       

  عبيداهللا بن عتبة أخربه؛ أن ابن عباس كان حيدث؛ 
يا رسول اهللا إين أرى الليلة ظلـة تنطـف الـسمن            :  أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

وأرى سببا واصـال مـن الـسماء إىل         . فاملستكثر واملستقل . فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم    . والعسل
مث أخذ به رجـل     . مث أخذ به رجل آخر فعال     . مث أخذ به من بعدك فعال     . ذت به فعلوت  فأراك أخ . األرض

قال رسول  . واهللا لتدعين فألعربا  . يا رسول اهللا بأيب أنت    : قال أبو بكر  . مث وصل له فعال   . آخر فانقطع به  
نطـف مـن الـسمن      وأما الذي ي  . أما الظلة فظلة اإلسالم   : قال أبو بكر  " اعربها"اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وأما السبب  . وأما ما يتكفف الناس من ذلك فاملستكثر من القرآن واملستقل         . حالوته ولينه . والعسل فالقرآن 
تأخذ به فيعليك اهللا به مث يأخذ به رجل من بعـدك            . الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه        

. به رجل آخر فينقطع به مث يوصل له فيعلـو بـه           مث يأخذ   . مث يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به       . فيعلو به 
أصـبت بعـضا    "فأخربين يا رسول اهللا بأيب أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

  " ال تقسم"فواهللا يا رسول اهللا لتحدثين ما الذي أخطأت؟ قال : قال" وأخطأت بعضا
 الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابـن         حدثنا سفيان عن  . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 2269 (-م  -17
  قال . عباس

يا رسول اهللا إين رأيت هذه الليلة يف املنـام          : فقال.  جاء رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم منصرفه من أحد         
  . مبعىن حديث يونس. ظلة تنطف السمن والعسل

            باب يف تأويل الرؤياباب يف تأويل الرؤياباب يف تأويل الرؤياباب يف تأويل الرؤيا) ) ) ) 3 ( ( ( (
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 عن الزهـري، عـن      أخربنا معمر . حدثنا عبدالرزاق . وحدثناه حممد بن رافع   ) 2269 (- 2-م-17
عن ابـن  : كان معمر أحيانا يقول: قال عبدالرزاق. عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس أو أيب هريرة        

  عن أيب هريرة؛ : وأحيانا يقول. عباس
  .مبعىن حديثهم. إين أرى الليلة ظلة:  أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

حدثنا سـليمان،   . حدثنا حممد بن كثري   . اهللا بن عبدالرمحن الدارمي   وحدثنا عبد ) 2269 (-3-م-17
وهو ابن كثري، عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان        

. يا رسول اهللا رأيت ظلة    : قال فجاء رجل فقال   " من رأى منكم رؤيا فليقصها أعربها له      "مما يقول ألصحابه    

  . نحو حديثهمب
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس بن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2270 (-18

  : مالك، قال
فأتينـا  . رأيت ذات ليلة، فيما يرى النائم، كأنا يف دار عقبة بن رافع           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وأن ديننا قد طاب. فأولت الرفعة لنا يف الدنيا والعاقبة يف اآلخرة. طب من رطب ابن طاببر
حدثنا صخر بن جويرية عـن نـافع؛ أن         . أخربين أيب . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2271 (-19

  عبداهللا بن عمر حدثه؛ 
فجذبين رجالن أحدمها أكرب مـن      . أراين يف املنام أتسوك بسواك    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  فناولت السواك . اآلخر
  ". فدفعته إىل األكرب. فقيل يل كرب. األصغر منهما

وتقاربـا يف   (حدثنا أبو عامر، عبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب، حممد بن العـالء              ) 2272 (-20
   حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، جده، عن أيب موسى،: قاال). اللفظ

فذهب وهلي إىل   . رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
فإذا هو . فانقطع صدره. ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا  . فإذا هي املدينة يثرب   . أا اليمامة أو هجر   

فإذا هو ما جاء اهللا به مـن الفـتح          . مث هززته أخرى فعاد أحسن ما كان      . ما أصيب من املؤمنني يوم أحد     

        باب رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم باب رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم باب رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم باب رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ) ) 4 ( ( ( (
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وإذا اخلري ما جاء    . فإذا هم النفر من املؤمنني يوم أحد      . ورأيت فيها أيضا بقرا، واهللا خري     . واجتماع املؤمنني 
  ". اهللا به من اخلري بعد، وثواب الصدق الذي أتانا اهللا بعد، يوم بدر

أخربنا شعيب عن عبـداهللا بـن أيب        . انحدثنا أبو اليم  . حدثين حممد بن سهل التميمي    ) 2273 (-21
  : قال. حدثنا نافع بن جبري عن ابن عباس. حسني

إن جعل يل حممد األمر من  : فجعل يقول .  قدم مسيلمة الكذاب على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، املدينة          
ثابت بن قـيس بـن      فأقبل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه         . فقدمها يف بشر كثري من قومه     . بعده تبعته 

لو سألتين  "قال  . حىت وقف على مسيلمة يف أصحابه     . ويف يد النيب صلى اهللا عليه وسلم قطعة جريدة        . مشاس
وإين ألراك الذي أريت فيك     . ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا   . ولن أتعدى أمر اهللا فيك    . هذه القطعة ما أعطيتكها   

  . مث انصرف عنه" وهذا ثابت جييبك عين. ما أريت
إنك أرى الذي أريت فيك  "فسألت عن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : فقال ابن عباس  ) 2274 (-21

بينا أنا نائم رأيت يف يدي سوارين مـن         : "فأخربين أبو هريرة؛  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          " ما رأيت 
هما كذابني خيرجـان مـن      فأولت. فنفختهما فطارا . فأوحي إيل يف املنام أن انفخهما     . فأمهين شأما . ذهب
  ". واآلخر مسيلمة صاحب اليمامة. فكان أحدمها العنسي، صاحب صنعاء. بعدي
هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2274 (-22

  : فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فوضع يف يدي أسـوارين مـن       . بينا أنا نائم أتيت خزائن األرض     "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وقال رسو 

: فأولتهما الكذابني اللذين أنا بينهما    . فنفختهما فذهبا . فأوحي إيل أن انفخهما   . فكربا علي وأمهاين  . ذهب
  ". صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة

حدثنا أيب عن أيب رجاء العطاردي، عن       . يرحدثنا وهب بن جر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2275 (-23
  : قال. مسرة بن جندب

هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا      " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال              
  ".؟
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         كتاب الفضائل كتاب الفضائل كتاب الفضائل كتاب الفضائل----43
قال ابـن   . مجيعا عن الوليد  . حدثنا حممد بن مهران الرازي وحممد بن عبدالرمحن بن سهم         ) 2276 (-1

  : حدثنا األوزاعي عن أيب عمار، شداد؛ أنه مسع واثلة بن األسقع يقول. حدثنا الوليد بن مسلم: مهران
صطفى قريشا مـن  وا. إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ". واصطفاين من بين هاشم. واصطفى من قريش بين هاشم. كنانة
حـدثين  . حدثنا حيىي بن أيب بكري عن إبراهيم بن طهمـان         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2277 (-2

  :قال . مساك بن حرب عن جابر بن مسرة
إين ألعرفـه   .  علي قبل أن أبعث    إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلم     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".اآلن
حدثين أبو  . عن األوزاعي ) يعين ابن زياد  (حدثنا هقل   . حدثين احلكم بن موسى، أبو صاحل     ) 2278 (-3

  :حدثين أبو هريرة قال.حدثين عبداهللا بن فروخ. عمار

  ". وأول شافع وأول مشفع. وأول من ينشق عنه القرب.  ولد آدم يوم القيامةأنا سيد" قال رسول اهللا 
حدثنا ثابت عن ). يعين ابن زيد(حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي ) 2279(_ 4

  أنس؛ 
فحزرت ما بني الـستني     . فجعل القوم يتوضئون  . قدح رحراح  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا مباء فأيت ب         

  . فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابعه: قال. إىل الثمانني

        باب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتسليم احلجر عليه قبل النبوةباب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتسليم احلجر عليه قبل النبوةباب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتسليم احلجر عليه قبل النبوةباب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتسليم احلجر عليه قبل النبوة) ) ) ) 1 ( ( ( (

        باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق ) ) ) ) 2 ( ( ( (

        باب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم) ) ) ) 3 ( ( ( (
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. ح وحدثين أبو الطاهر   . حدثنا مالك . حدثنا معن . وحدثين إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2279 (-5
  : لحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قالأخربنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب ط

فـأيت  .  رأيت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، وحانت صالة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم جيـدوه                
وأمـر  . فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اإلناء يده          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضوء      

  . فتوضأ الناس حىت توضؤا من عند آخرهم. ينبع من حتت أصابعهفرأيت املاء : قال. الناس أن يتوضئوا منه 
حـدثنا  . حدثين أيب عن قتادة   ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 2279 (-6

  أنس بن مالك؛ 
. ءدعا بقدح فيـه مـا  ) والزوراء باملدينة عند السوق واملسجد فيما مثه: قال( أن نيب اهللا وأصحابه بالزوراء   

: قال! كم كانوا؟ يا أبا محزة    : قال قلت . فتوضأ مجيع أصحابه  . فجعل ينبع من بني أصابعه    . فوضع كفه فيه  
  .كانوا زهاء الثالمثائة

  حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس؛ . حدثنا حممد بن جعفر. وحدثنا حممد بن املثىن) 2279 (-7
  . مث ذكر حنو حديث هشام. أو قدر ما يواري أصابعه. هفأيت بإناء ماء ال يغمر أصابع.  أن النيب كان بالزوراء

  حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر؛ . حدثنا احلسن بن أعني. وحدثين سلمة بن شبيب) 2280 (-8
ولـيس  . فيأتيها بنوها فيسألون األدم   .  أن أم مالك كانت دي للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف عكة هلا مسنا             

فما زال يقيم هلا    . فتجد فيه مسنا  .  الذي كانت دي فيه للنيب صلى اهللا عليه وسلم         فتعمد إىل . عندهم شيء 
لو تركتيها مـا    "قال  . نعم: قالت" عصرتيها؟"فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        . أدم بيتها حىت عصرته   

  ".زال قائما
   الزبري، عن جابر؛ حدثنا معقل عن أيب. حدثنا احلسن بن أعني. وحدثين سلمة بن شبيب) 2281 (-9

فما زال الرجل يأكـل منـه   . فأطعمه شطر وسق شعري.  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستطعمه   
  ". لومل تكله ألكلتم منه، ولقام لكم"فقال . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. حىت كاله. وامرأته وضيفهما

وهـو ابـن    (حدثنا مالك   . دثنا أبو علي احلنفي   ح. حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 706 (-10
  . أن معاذ بن جبل أخربه. عن أيب الزبري املكي؛ أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخربه) أنس

فصلى الظهر والعصر   . فكان جيمع الصالة  .  قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام غزوة تبوك           
مث . مث خرج فصلى الظهر والعـصر مجيعـا   .  كان يوما أخر الصالة    حىت إذا . واملغرب والعشاء مجيعا  . مجيعا

. إنكم ستأتون غدا، إن شاء اهللا، عني تبوك       "مث قال   . فصلى املغرب والعشاء مجيعا   . دخل مث خرج بعد ذلك      
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فجئناهـا وقـد    " فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئا حىت آيت         . وإنكم لن تأتوها حىت يضحى النهار     
قال فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . والعني مثل الشراك تبض بشيء من ماء      . رجالنسبقنا إليها   

فسبهما النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال هلما مـا شـاء اهللا أن              . نعم: قاال" هل مسستما من مائها شيئا؟    "
سول اهللا صـلى اهللا     قال وغسل ر  . حىت اجتمع يف شيء   . قال مث غرفوا بأيديهم من العني قليال قليال       . يقول

 شك أبو علي أيهما قال -أو قال غزير . فجرت العني مباء منهمر. مث أعاده فيها. عليه وسلم فيه يده ووجهه 
  ". إن طالت بك حياة، أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا! يوشك يا معاذ"مث قال .  حىت استقى الناس-

يمان بن بالل عن عمرو بن حيـىي، عـن          حدثنا سل . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1392 (-11
  : قال. عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أيب محيد

فقال رسول . فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة     .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك         
. عشرة أوسـق  وخرصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فخرصناها" اخرصوها"اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . حىت قدمنا تبوك  . وانطلقنا" أحصيها حىت نرجع إليك، إن شاء اهللا      "وقال  
فهبـت  " فمن كان له بعري فليشد عقاله     .فال يقيم فيها أحد منكم    . ستهب عليكم الليلة ريح شديدة    "وسلم  

 رسول ابن العلماء، صاحب أيلـة، إىل        وجاء. فقام رجل فحملته الريح حىت ألقته جببلي طئ       . ريح شديدة 
فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وأهدى له بغلة بيضاء   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتاب      

فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرأة عن حديقتها          . مث أقبلنا حىت قدمنا وادي القرى     . وأهدى له بردا  
إين مسرع فمن شاء مـنكم   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ة أوسق عشر: فقالت" كم بلغ مثرها؟    "

وهـو  . وهذا أحـد  . هذه طابة "فقال  . فخرجنا حىت أشرفنا على املدينة    " ومن شاء فليمكث  . فليسرع معي 
 مث دار بين عبداحلارث. مث دار بين عبداألشهل. إن خري دور األنصار دار بين النجار     "مث قال   " جبل حيبنا وحنبه  

أمل تر أن : فقال أبو أسيد. فلحقنا سعد بن عبادة" ويف كل دور األنصار خري . مث دار بين ساعدة   . بن اخلزرج 
فأدرك سعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . فجعلنا آخرا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري دور األنصار        

  ". وليس حبسبكم أن تكونوا من اخليارأ"فقال . خريت دور األنصار فجعلتنا آخرا! فقال يا رسول اهللا. وسلم
أخربنـا  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا عفان . حدثناه  أبو بكر بن أيب شيبة      ) 1392 (-12 

ويف كل دور   "حدثنا عمرو بن حيىي، ذا اإلسناد، إىل قوله         . حدثنا وهيب : قاال. املغرية بن سلمة املخزومي   
فكتب لـه رسـول اهللا      : وزاد يف حديث وهيب   . ة سعد بن عبادة   ومل يذكر ما بعده من قص     " األنصار خري 

  .فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكر يف حديث وهيب. صلى اهللا عليه وسلم ببحرهم
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 معمر عن الزهري، عن أيب سـلمة، عـن          أخربنا. أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 843 (-13
عـن  ) يعين ابن سـعد   (أخربنا إبراهيم   ). واللفظ له (ح وحدثين أبو عمران، حممد بن جعفر بن زياد          . جابر

غزونا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قال. الزهري، عن سنان بن أيب سنان الدؤيل، عن جابر بن عبداهللا          
فرتل رسول اهللا صـلى     .  صلى اهللا عليه وسلم يف واد كثري العضاه        فأدركنا رسول اهللا  . وسلم غزوة قبل جند   

وتفرق النـاس يف الـوادي يـستظلون        : قال. فعلق سيفه بغصن من أغصاا    . اهللا عليه وسلم حتت شجرة    
  : قال. بالشجر

فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم علـى       . إن رجال أتاين وأنا نائم    "  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مـن  : مث قال يف الثانية. اهللا: من مينعك مين؟ قال قلت: فقال يل. فلم أشعر إال والسيف صلتا يف يده      . أسير

مث مل يعرض له رسول اهللا صلى اهللا عليـه          " فهاهو ذا جالس  . قال فشام السيف  . اهللا: مينعك مين؟ قال قلت   
  .وسلم
. أخربنا أبـو اليمـان    : قاال.  إسحاق وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وأبو بكر بن       ) 843 (-14

حدثين سنان بن أيب سنان الدؤيل وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابر بن عبداهللا              . أخربنا شعيب عن الزهري   
األنصاري، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربمها؛ أنه غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   

مث ذكر حنو حـديث     . فأدركتهم القائلة يوما  .  اهللا عليه وسلم قفل معه     فلما قفل النيب صلى   . غزوة قبل جند  
  . إبراهيم بن سعد ومعمر

حدثنا حيىي بن أيب كثري     . حدثنا أبان بن يزيد   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 843 (-م-14
  : قال. عن أيب سلمة، عن جابر

مث : ومل يذكر . مبعىن حديث الزهري  . ا كنا بذات الرقاع   حىت إذ .  أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  . مل يعرض له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
). واللفظ أليب عـامر (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري وحممد بن العالء    ) 2282 (-15
  : حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال: قالوا

        باب توكله على اهللا تعاىل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناسباب توكله على اهللا تعاىل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناسباب توكله على اهللا تعاىل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناسباب توكله على اهللا تعاىل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناس) ) ) ) 4 ( ( ( (

        باب بيان مثل ما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم باب بيان مثل ما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم باب بيان مثل ما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم باب بيان مثل ما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم ) ) ) ) 5 ( ( ( (
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. فكانت منه طائفة طيبـة    . إن مثل ما بعثين اهللا به عز وجل من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا               " 
فشربوا منها  .  ا الناس  فنفع اهللا . وكان منها أجادب أمسكت املاء    . قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري     

فذلك مثل من فقـه  . إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل       . وأصاب طائفة منها أخرى   . وسقوا ورعوا 
ومل يقبل هـدى اهللا الـذي       . ومثل من مل يرفع بذلك رأسا     . يف دين اهللا، ونفعه مبا بعثين اهللا به، فعلم وعلم         

  ".أرسلت به
حـدثنا أبـو    : قاال). واللفظ أليب كريب  (حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب        ) 2283 (-16

  أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإين أنـا   . إين رأيت اجليش بعيين   ! يا قوم : فقال. إن مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قومه          " قال  

وكـذبت طائفـة منـهم      . فأدجلوا فانطلقوا على مهلتهم   . فأطاعه طائفة من قومه   . النذير العريان فالنجاء  
ومثل من . فذلك مثل من أطاعين واتبع ما جئت به   . فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم   . فأصبحوا مكام 

  ". قعصاين وكذب ما جئت به من احل
حدثنا املغرية بن عبدالرمحن القرشي عن أيب الزناد عن األعرج،          . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2284 (-17

  : قال. عن أيب هريرة
فجعلـت الـدواب    . إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد نـارا        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ". هفأنا آخذ حبزكم وأنتم تقحمون في. والفراش يقعن فيه
حدثنا سفيان عن أيب الزناد، ـذا اإلسـناد،         : قاال. وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2284 (-17
  . حنوه
هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2284 (-18

  : افذكر أحاديث منه. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش      . مثلي كمثل رجل استوقد نارا    " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أنا . قال فذلكم مثلي ومثلكم   . وجعل حيجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها    . وهذه الدواب اليت يف النار يقعن فيها      
  ". فتغلبوين تقحمون فيها. هلم عن النار. آخذ حبجزكم عن النار

        وسلم على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم وسلم على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم وسلم على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم وسلم على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم باب شفقته صلى اهللا عليه باب شفقته صلى اهللا عليه باب شفقته صلى اهللا عليه باب شفقته صلى اهللا عليه ) ) ) ) 6 ( ( ( (
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. حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء، عن جـابر        . حدثنا ابن مهدي  . حدثين حممد بن حامت   ) 2285 (-19
  : قال

فجعل اجلنادب والفراش يقعـن     . مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ". وأنتم تفلتون من يدي. وأنا آخذ حبجزكم عن النار. وهو بذن عنها. فيها
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن           . حدثنا عمرو بن حممد الناقد      ) 2286 (-20

  . أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما رأينـا   :  به يقولون  فجعل الناس يطيفون  . مثلي ومثل األنبياء كمثل رجل بىن بنيانا فأحسنه وأمجله        " قال  

  ". فكنت أنا تلك اللبنة. إال هذه اللبنة. بنيانا أحسن من هذا
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2286 (-21

  : فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن بيوتا فأحسنها وأمجلها    " اهللا عليه وسلم      وقال أبو القاسم صلى   

أال وضعت  : فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون     . إال موضع لبنة يف زاوية من زواياها      . وأكملها
  ". فكنت أنا اللبنة"فقال حممد صلى اهللا عليه وسلم " ههنا لبنة فيتم بنيانك

عـن  ) يعنون ابن جعفر(حدثنا إمساعيل : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر     ) 2286 (-22
  عبداهللا بن دينار، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة؛ 

. مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بنيانا فأحسنه وأمجله          " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
! هال وضعت هذه اللبنة   : فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون      . ة من زواياه  إال موضع لبنة من زاوي    

  ". وأنا خامت النبيني. قال فأنا اللبنة
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2286 (-م-22

  : قال. أيب صاحل عن أيب سعيد
  .فذكر حنوه" مثلي ومثل النبيني" وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

        باب ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني باب ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني باب ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني باب ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني ) ) ) ) 7 ( ( ( (
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حدثنا سعيد بن ميناء،    . حدثنا سليم بن حيان   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2287 (-23
  عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا فجعـل النـاس يـدخلو     . مثلي ومثل األنبياء، كمثل رجل بىن دارا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة           " قال  
. فأنا موضـع اللبنـة    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        !" لوال موضع اللبنة    : ويتعجبون منها، ويقولون  

  ".جئت فختمت األنبياء
وقـال  . حدثنا سليم، ذا اإلسناد مثله    . حدثنا ابن مهدي  . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 2287 (-م-23

  .  أحسنها- أمتها –بدل 
. وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلـوهري        . وحدثت عن أيب أسامة   : قال مسلم ) 2288 (-24

  حدثين بريد بن عبداهللا عن أيب بردة، عن أيب موسى، . حدثنا أبو أسامة
فجعلـه  . قبض نبيها قبلهاإن اهللا عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده، " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

وإذا أراد هلكة أمة، عذا، ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه لكتـها              . هلا فرطا وسلفا بني يديها    

  ". حني كذبوه وعصوا أمره
مسعـت  : ثنا عبدامللك بن عمري قال    حد. حدثنا زائدة . حدثين أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2289 (-25

  : جندبا يقول 
  ". أنا فرطكم على احلوض" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

. حدثنا ابن بـشر   . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2289 (-م-25
. حدثنا حممد بن جعفر   . د بن املثىن  ح وحدثنا حمم  . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . مجيعا عن مسعر  

  . مبثله. كالمها عن عبدامللك بن عمري، عن جندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. حدثنا شعبة: قاال

        اىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها اىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها اىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها اىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها باب إذا أراد اهللا تعباب إذا أراد اهللا تعباب إذا أراد اهللا تعباب إذا أراد اهللا تع) ) ) ) 8 ( ( ( (

        باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته ) ) ) ) 9 ( ( ( (
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: قال. عن أيب حازم  ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2290 (-26
ومن . من ورد شرب  . أنا فرطكم على احلوض   : "وسلم يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه      : مسعت سهال يقول  
  ".مث حيال بيين وبينهم. ولريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوين. شرب مل يظمأ أبدا

هكذا مسعت سهال يقول؟ قال     : فقال. فسمع النعمان بن أيب عياش وأنا أحدثهم هذا احلديث        : قال أبو حازم  
  . فقلت نعم

إنـك  : فيقال. إم مين "على أيب سعيد اخلدري لسمعته يزيد فيقول        وأنا أشهد   : قال) 2291 (-م-26
  ". سحقا سحقا ملن بدل بعدي: فأقول. التدري ما عملوا بعدك

أخربين أسامة عن أيب حازم، عـن       . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي حدثنا ابن وهب       ) 2291 (-م-26
ش، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا     وعن النعمان بن أيب عيا    . سهل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  . مبثل حديث يعقوب. عليه وسلم
: قـال . حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة        . وحدثنا داود بن عمرو الضيب    ) 2292 (-27

  :قال عبداهللا بن عمرو بن العاص
ورحيه .  أبيض من الورق   وماؤه. وزواياه سواء . حوضي مسرية شهر  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال

  ". فمن شرب منه فال يظمأ بعده أبدا. وكيزانه كنجوم السماء.. أطيب من املسك
إين على احلـوض    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وقالت أمساء بنت أيب بكر    ) 2293 (-م-27

 أما شـعرت مـا      فيقال. يا رب مين ومن أميت    : فأقول. وسيؤخذ أناس دوين  . حىت أنظر من يرد علي منكم     
  ". عملوا بعدك؟ واهللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقام

  .إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفنت عن ديننا! اللهم: قال فكان ابن مليكة يقول
حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم، عن عبداهللا بن عبيداهللا بن أيب             . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2294 (-28

  :مسع عائشة تقولمليكة؛ أنه 
أنتظر من يـرد    . إين على احلوض  "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، وهو بني ظهراين أصحابه             

إنك ال تدري ما عملوا     : فيقول. مين ومن أميت    ! أي رب : فألقولن. واهللا ليقتطعن دوين رجال   . علي منكم 
  ".ما زالوا يرجعون على أعقام. بعدك
وهو ابن  (أخربين عمرو   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ونس بن عبداألعلى الصديف   وحدثين ي ) 2295 (-29

؛ أن بكريا حدثه عن القاسم بن عباس اهلامشي، عن عبداهللا بن رافع، موىل أم سلمة، عن أم سـلمة                    )احلارث
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ومل أمسع ذلك من رسـول      . كنت أمسع الناس يذكرون احلوض    : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالت       
فسمعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . واجلارية متشطين . فلما كان يوما من ذلك    . هللا صلى اهللا عليه وسلم    ا

إين : فقلت. إمنا دعا الرجال ومل يدع النساء     : قالت. فقلت للجارية استأخري عين   " أيها الناس "وسلم يقول   
ال يأتني أحدكم فيذب    ! فإياي. إين لكم فرط على احلوض    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . من الناس 

  ". فأقول سحقا. إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فأقول فيم هذا؟ فيقال. عين كما يذب البعري الضال
حدثنا أبو عـامر    : وحدثين أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن محيد قالوا           ) 2295 (-م-29

كانت أم سلمة حتدث؛ أا     : قال.  عبداهللا بن رافع   حدثنا. حدثنا أفلح بن سعيد   ). وهو عبدامللك بن عمرو   (
. كفي رأسي: فقالت ملاشطتها!" أيها الناس"مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، على املنرب، وهي متتشط  

  . بنحو حديث بكري عن القاسم بن عباس
 عن عقبة بـن     حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري،         . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2296 (-30

مث انصرف إىل . عامر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت     
  وإين،. وأنا شهيد عليكم. إين فرط لكم"فقال . املنرب
مـا  ! وإين، واهللا . وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض، أو مفاتيح األرض        . ألنظر إىل حوضي اآلن   ! واهللا

  عليكم أن تشركواأخاف 
  ". ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. بعدي
مسعت حيىي بن   : قال. حدثنا أيب ). يعين ابن جرير  (حدثنا وهب   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2296 (-31

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال. أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد، عن عقبة بن عامر              
  مث صعد املنرب كاملودع لألحياء. وسلم على قتلى أحد

إين لست أخشى عليكم    . وإن عرضه كما بني أيلة إىل اجلحفة      . إين فرطكم على احلوض   : "فقال. واألموات
  .أن تشركوا بعدي

  ". ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنربفكانت آخر ما رأيت رسول : قال عقبة
حدثنا أبو معاوية عن األعمش،     : قالوا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب وابن منري        ) 2297 (-32

  :عن شقيق، عن عبداهللا ، قال
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يا : وألنازعن أقواما مث ألغلنب عليهم، فأقول     . أنا فرطكم على احلوض   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  . أصحايبرب

  ". فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. أصحايب
وحدثناه عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن األعمـش، ـذا               ) 2297 (-م-32

  أصحايب. أصحايب"ومل يذكر . اإلسناد
ح وحـدثنا   . كالمها عن جرير  . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2297 (-2-م-32
مجيعا عن مغرية، عن أيب وائل، عن عبداهللا، عن النيب صـلى     . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . املثىنابن  

  . مسعت أبا وائل: ويف حديث شعبة عن املغرية. بنحو حديث األعمش. اهللا عليه وسلم
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا عبثر . وحدثناه سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2297 (-3-م-32

حنو حديث . كالمها عن حصني، عن أيب وائل، عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             . حدثنا ابن فضيل  
  . األعمش ومغرية

ح حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن معبد بن خالد،           . حدثين حممد بن عبداهللا بن بزيع     ) 2298 (-33
  عن حارثة؛ 

أمل تسمعه قـال    : فقال له املستورد  ".  بني صنعاء واملدينة   حوضه ما " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ". ترى فيه اآلنية مثل الكواكب"فقال املستورد . ال: ؟ قال"األواين"

حدثنا شعبة عن معبد    . حدثنا حرمي بن عمارة   . وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة     ) 2298 (-م-33
  :بن خالد؛ أنه مسع حارثة بن وهب اخلزاعي يقول

  . ومل يذكر قول املستورد وقوله. مبثله. وذكر احلوض: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت ر
). وهو ابـن زيـد    (حدثنا محاد   : قاال. حدثنا أبو الربيع الزهراين وأبو كامل اجلحدري      ) 2299 (-34

  : قال. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر
  ". ما بني ناحيتيه كما بني جربا وأذرح. ضاإن أمامكم حو" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهـو  (حدثنا حيىي   : قالوا. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد         ) 2299 (-م-34
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) القطان

ابـن املـثىن    ويف روايـة    ". إن أمامكم حوضا كما بني جربا وأذرح      "  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ". حوضي"



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1236 

حدثنا حممد بـن    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 2299 (-2-م-34
بينهما مسرية  . قريتني بالشام : فسألته فقال : قال عبيداهللا : وزاد. حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد مثله    : قاال. بشر

  . ثالثة أيام: ويف حديث ابن بشر. ثالث ليال
حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن نافع،          . وحدثين سويد بن سعيد   ) 2299 (-3-م-34

  . مبثل حديث عبيداهللا. عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين عمر بن حممد عن نافع، عـن        . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2299 (-35

  عبداهللا؛
فيه أبـاريق كنجـوم     . إن أمامكم حوضا كما بني حربا وأذرح      "قال  . هللا عليه وسلم   أن رسول اهللا صلى ا    

  ". من ورده فشرب منه، مل يظمأ بعدها أبدا. السماء
 واللفظ البن أيب -وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر املكي       ) 2300 (-36
عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن أيب عمران اجلوين،        ) احدثن: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-شيبة

  :عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال
آلنيته أكثر من عدد جنـوم الـسماء        ! والذي نفس حممد بيده   "ما آنية احلوض؟ قال     ! يا رسول اهللا  :  قلت

يـشخب فيـه   . ر ما عليـه آنية اجلنة من شرب منها مل يظمأ آخ       . أال يف الليلة املظلمة املصحية    . وكواكبها
ماؤه أشد بياضـا مـن      . ما بني عمان إىل أيلة    . عرضه مثل طوله  . من شرب منه مل يظمأ    . ميزابان من اجلنة  

  ".وأحلى من العسل. اللنب
حدثنا : قالوا). وألفاظهم متقاربة (حدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2301 (-37
 أيب عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة اليعمري، عن             حدثين). وهو ابن هشام  (معاذ  

  ثوبان؛ 
أضرب بعصاي حىت يرفض . إين لبعقر حوضي أذود الناس ألهل اليمن  " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

، وأحلى  أشد بياضا من النب   "وسئل عن شرابه فقال     ". من مقامي إىل عمان   "فسئل عن عرضه فقال     ". عليهم
  ". أحدمها من ذهب واآلخر من ورق. يغت فيه ميزابان ميدانه من اجلنة. من العسل

بإسـناد  . حدثنا شيبان عن قتادة   . وحدثنيه زهري بن حرب حدثنا احلسن بن موسى       ) 2301 (-م-37
  ".أنا، يوم القيامة، عند عقر احلوض"غري أنه قال . مبثل حديثه. هشام
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حدثنا شعبة عن قتادة، عن سامل بن       . حدثنا حيىي بن محاد   . د بن بشار  وحدثنا حمم ) 2301 (-2-م-37
: فقلت ليحىي بن محـاد    . حديث احلوض . أيب اجلعد، عن معدان، عن ثوبان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

  . فنظر يل فيه فحدثين به. فقال ومسعته أيضا من شعبة فقلت انظر يل فيه. هذا حديث مسعته من أيب عوانة
عن حممد بن زياد،    ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثين عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2302 (-38

  عن أيب هريرة؛ 
  ".  ألذودن عن حوضي رجاال كما تزاد الغريبة من اإلبل" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسع أبا هريرة   . زيادحدثنا شعبة عن حممد بن      . حدثنا أيب . وحدثنيه عبيداهللا بن معاذ   ) 2302 (-م-38
  . مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن أنس بن        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2303   (-39

  مالك حدثه؛
باريق وإن فيه من األ   . قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".كعدد جنوم السماء
مسعـت  : قـال . حدثنا وهيب . حدثنا عفان بن مسلم الصفار    . وحدثين حممد بن حامت   ) 2304 (-40

  حدثنا أنس بن مالك؛ : قال. عبدالعزيز بن صهيب حيدث
حىت إذا رأيتـهم ورفعـوا إيل،    . لريدن علي احلوض رجال ممن صاحبين     " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ". إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فليقالن يل. أصيحايب. أصيحايب! أي رب: فألقولن.  دويناختلجوا
ح وحدثنا  . حدثنا علي بن مسهر   : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر        ) 2304 (-م-40

  .حدثنا ابن فضيل. أبو كريب
  ". آنيته عدد النجوم"وزاد . ذا املعىن. ممجيعا عن املختار بن فلفل، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسل

. حدثنا معتمـر  ). واللفظ لعاصم (وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهرمي بن عبداألعلى         ) 2303 (-41
  حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، . مسعت أيب

  ". ما بني ناحييت حوضي كما بني صنعاء واملدينة"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا حسن بن علي     . حدثنا هشام . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 2303 (-42

كالمها عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه          . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا أبو الوليد الطيالسي   . احللواين
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مـا بـني البـيت      "انة  ويف حديث ابن عو   . أو مثل ما بني املدينة وعمان     : غري أما شكا فقاال   . مبثله. وسلم
  ". حوضي
حدثنا خالد بن احلارث    : قاال. وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي وحممد بن عبداهللا الرزي        ) 2303 (-43

  :قال. عن سعيد، عن قتادة
  ".ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد جنوم السماء"قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال أنس

حـدثنا  . حدثنا شيبان عن قتادة   . حدثنا احلسن بن موسى   . بن حرب وحدثنيه زهري   ) 2303 (-م-43
  ". أو أكثر من عدد جنوم السماء"وزاد . أنس بن مالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مثله

حدثين زياد بـن    ). رمحه اهللا (حدثين أيب   . حدثين الوليد بن شجاع بن الوليد السكوين      ) 2305 (-44
   عن جابر بن مسرة، خيثمة عن مساك بن حرب،

وإن بعد ما بني طرفيه كما بـني        . أال إين فرط لكم على احلوض     " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ". كأن األباريق فيه النجوم.صنعاء وأيلة

حدثنا حامت بن إمساعيل عن املهـاجر       : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2305 (-45
  :كتبت إىل جابر بن مسرة مع غالمي نافع: قال.  عامر بن سعد بن أيب وقاصبن مسمار، عن

أنا الفرط على   "إين مسعته يقول    : قال فكتب إيل  .   أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".احلوض
حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر، عن سعد بـن            . حدثنا أو بكر بن أيب شيبة     ) 2306 (-46

  :قال. إبراهيم، عن أبيه، عن سعد
ما رأيتهما . رأيت عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن مشاله، يوم أحد، رجلني عليهما ثياب بياض             

  . يعين جربيل وميكائيل عليهما السالم. قبل وال بعد
. حدثنا إبراهيم بن سعد   . أخربنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2306 (-47

لقد رأيت يوم أحد، عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه           : حدثنا سعد عن أبيه، عن سعد بن أيب وقاص، قال         
  .  بعدما رأيتهما قبل وال. يقاتالن عنه كأشد القتال. وسلم وعن يساره، رجلني عليهما ثياب بيض

        باب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوم أحد باب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوم أحد باب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوم أحد باب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوم أحد ) ) ) ) 10 ( ( ( (
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واللفظ -حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل              ) 2307 (-48
كـان  : قال. محاد بن زيد عن ثابت، عن أنس بن مالك        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي

ولقد فـزع أهـل   .  وكان أشجع الناس. وكان أجود الناس .  اهللا عليه وسلم أحسن الناس     رسول اهللا صلى  
وقد سبقهم إىل   . فتلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا       . املدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت      

  يف عنقه السيف وهو يقول . وهو على فرس أليب طلحة عري. الصوت
  . وكان فرسا يبطأ: قال". أو إنه لبحر. وجدناه حبرا"قال " مل تراعوا. مل تراعوا "

كـان  : حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2307 (-49
  :فركبه فقال. فاستعار النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة يقال له مندوب. باملدينةفزع

  ".ه لبحراوإن وجدنا. ما رأينا من فزع "
ح وحدثنيه حيىي بن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2307 (-م-49

فرسا : ويف حديث ابن جعفر قال    .حدثنا شعبة،  ذا اإلسناد    : قاال) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حبيب

   .عن قتادة، مسعت أنسا: ويف حديث خالد. أليب طلحة: ومل يقل. لنا
ح وحـدثين   . عن الزهري ) يعين ابن سعد  (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2308 (-50

 بـن  أخربنا إبراهيم عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا). واللفظ له(أبو عمران، حممد بن جعر بن زياد   
  . عتبه بن مسعود، عن ابن عباس

إن . وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان      . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري         :  قال
فيعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه       . جربيل عليه السالم كان يلقاه، يف كل سنة، يف رمضان حىت ينسلخ           

  . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري من الريح املرسلةفإذا لقيه جربيل كان ر. وسلم القرآن
أخربنـا  . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا ابن مبارك عن يونس    . وحدثناه أبو كريب  ) 2308 (-م-50

  . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد حنوه. أخربنا معمر. عبدالرزاق

        باب يف شجاعة النيب عليه السالم، وتقدمه للحرب باب يف شجاعة النيب عليه السالم، وتقدمه للحرب باب يف شجاعة النيب عليه السالم، وتقدمه للحرب باب يف شجاعة النيب عليه السالم، وتقدمه للحرب ) ) ) ) 11 ( ( ( (

        باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري من الريح املرسلة باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري من الريح املرسلة باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري من الريح املرسلة باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري من الريح املرسلة ) ) ) ) 12 ( ( ( (
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حدثنا محاد بن زيد عن ثابت البنـاين، عـن       : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وأيو الربيع     ) 2309 (-51
وال قال  . أفا قط : ما قال يل  ! واهللا. خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني        : قال. أنس بن مالك  

  مل فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟ : يل لشيء
  ! واهللا: ومل يذكر قوله. يصنعه اخلادمليس مما : زاد أبو الربيع

. حدثنا ثابت البناين عن أنـس     . حدثنا سالم بن مسكني   . وحدثناه شيبان بن فروخ   ) 3409 (-م-51
  مبثله 
: قـاال ) واللفظ ألمحـد  (مجيعا عن إمساعيل    . وحدثناه أمحد بن حنبل وزهري بن حرب      ) 2309 (-52

ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة،         : قال.  أنس حدثنا عبدالعزيز عن  . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   
إن أنسا غـالم    ! يا رسول اهللا  : فقال. فانطلق يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أخذ أبو طلحة بيدي   

مل صنعت هذا هكذا؟ وال     : ما قال يل لشيء صنعته    ! واهللا. قال فخدمته يف السفر واحلضر    . كيس فليخدمك 
  مل مل تصنع هذا هكذا؟ : عهلشيء مل أصن

حدثين . حدثنا زكرياء . حدثنا حممد بن بشر   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2309 (-53
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني فما أعلمه قال            : عن أنس، قال  ) وهو ابن أيب بردة   (سعيد  
  . طمل فعلت كذا وكذا؟ وال عاب علي شيئا ق: يل قط
وهو ابن  (حدثنا عكرمة   . أخربنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي، زيد بن يزيد      ) 2310 (-54
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحسن الناس خلقا: قال أنس: قال إسحاق: قال) عمار

 صلى اهللا عليه وسلم     ويف نفسي أن أذهب ملا أمرين به نيب اهللا        . ال أذهب ! واهللا: فقلت.  فأرسلين يوما حلاجة  
فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قبض بقفاي          . فخرجت حىت أمر على صبيان وهم يلعبون يف السوق        

أنـا  . نعـم : قال قلت " أذهبت حيث أمرتك؟  ! يا أنيس : "فقال. قال فنظرت إليه وهو يضحك    . من ورائي 
  ! أذهب، يا رسول اهللا

مل فعلـت كـذا     : ما علمته قال لشيء صنعته    . ته تسع سنني  لقد خدم ! واهللا: قال أنس ) 2309 (-54
  . هال فعلت كذا وكذا: وكذا؟ أو لشيء تركته

        ناس خلقا ناس خلقا ناس خلقا ناس خلقا باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الباب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الباب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الباب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن ال) ) ) ) 13 ( ( ( (
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حدثنا عبدالوارث عن أيب التياح، عن أنـس        : قاال. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع     ) 2310 (-55

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا: قال. بن مالك
. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن املنكدر      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 2311 (-56

  :مسع جابر بن عبداهللا قال
  . ال: ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقال

حدثنا عبـدالرمحن  . ح وحدثين حممد بن املثىن    . حدثنا األشجعي . نا أبو كريب  وحدث) 2311 (-م-56
مسعت جابر بن عبداهللا يقـول، مثلـه،        : قال. كالمها عن سفيان، عن حممد بن املنكدر      ). يعين ابن املهدي  (

  . سواء
حدثنا محيـد عـن     ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 2312 (-57
قال . ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم شيئا إال أعطاه            : سى بن أنس ، عن أبيه، قال      مو

فإن حممدا يعطـي عطـاء ال       . يا قوم أسلموا  : فرجع إىل قومه، فقال   . فجاءه رجل فأعطاه غنما بني جبلني     
  .خيشى الفاقة

 عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن        حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2312 (-58
! أي قـوم : فأتى قومه فقـال . فأعطاه إياه. أنس؛ أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم غنما بني جبلني    

  . أن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الفقر! فواهللا. أسلموا
إليه من الدنيا وما    فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب       . إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا       : فقال أنس 

  . عليها
أخربين يـونس   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2313 (-59

مث خرج رسول اهللا صلى     . غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة          : قال. عن ابن شهاب  
وأعطى رسول اهللا صلى اهللا     . فنصر اهللا دينه و املسلمني    . فاقتتلوا حبنني . اهللا عليه وسلم مبن معه من املسلمني      

  .مث مائة. مث مائة. عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم

        وكثرة عطائهوكثرة عطائهوكثرة عطائهوكثرة عطائه. . . . الالالال: : : : ا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقالا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقالا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقالا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقالباب مباب مباب مباب م) ) ) ) 14 ( ( ( (
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لقد أعطاين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         ! واهللا: حدثين سعيد بن املسيب؛ أن صفوان قال      : قال ابن شهاب  
  . عطيين حىت إنه ألحب الناس إيلفما برح ي. وسلم ما أعطاين، وإنه ألبغض الناس إيل

ح . حدثنا سفتان بن عيينة عن ابن املنكدر؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2314 (-60
. أخربنا سفيان عن ابن املنكدر، عن جابر، وعن عمرو، عن حممد بن علي، عـن جـابر                . وحدثنا إسحاق 

مسعت حممد بـن املنكـدر      : قال سفيان : قال) واللفظ له (ح وحدثناابن أيب عمر     . أحدمها يزيد على اآلخر   
: قـال . ومسعت أيضا عمرو بن دينار حيدث عن حممد بن علي         : قال سفيان . مسعت جابر بن عبداهللا   : يقول

  :وزاد أحدمها على اآلخر قال. مسعت جابر بن عبداهللا
وقـال  "  هكذا وهكذا وهكذا   لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فـأمر  . فقدم على أيب بكر بعـده . فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن جييء مال البحرين  . بيديه مجيعا 
إن النيب صلى   : فقمت فقلت . من كانت له على النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أو دين فليأت            : مناديا فنادى 

مث قـال   . فحثى أبو بكر مرة   " رين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا    لو قد جاءنا مال البح    "اهللا عليه وسلم قال     
  . فقال خذ مثليها. فعددا فإذا هي مخسمائة. عدها: يل

أخربين عمرو  . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 2314 (-61
: قال. بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا     وأخربين حممد   : قال. بن دينار عن حممد بن علي، عن جابربن عبداهللا        

من كان له   : فقال أبو بكر  . ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العالء بن احلضرمي               

  .حنو حديث ابن عيينة. على النيب صلى اهللا عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا
حدثنا ). واللفظ لشيبان (كالمها عن سليمان    . حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ      ) 2315 (-62

  :حدثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال. سليمان بن املغرية
مث دفعته إىل أم سيف،     " فسميته باسم أيب إبراهيم   . ولد يل الليلة غالم   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قد امتأل البيـت    . فانتهينا إىل أيب سيف وهو ينفخ بكريه      . فانطلق يأتيه واتبعته  . امرأة قني يقال له أبو سيف     
جاء رسول  . أمسك! يا أبا سيف  : فقلت. فأسرعت املشي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . دخانا

        صبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك صبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك صبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك صبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك باب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الباب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الباب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الباب رمحته صلى اهللا عليه وسلم ال) ) ) ) 15 ( ( ( (
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وقال ما شاء اهللا أن     . فضمه إليه .  صلى اهللا عليه وسلم بالصيب     فدعا النيب . فأمسك. اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  . لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أنس. يقول

. وال نقول إال ما يرضى ربنا. تدمع العني وحيزن القلب"فقال .  فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".  إنا بك حملزونون!واهللا يا إبراهيم

حـدثنا إمساعيـل    : قاال) واللفظ لزهري(حدثنا زهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري   ) 2316 (-63
ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال  : قال. عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك         ) وهو ابن علية  (

فكان ينطلـق وحنـن   . ضعا له يف عوايل املدينةكان إبراهيم مستر: قال. من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  . مث يرجع. فيأخذه فيقبله. وكان ظئره قينا. فيدخل البيت وإنه ليدخن. معه

. وإنه مات يف الثـدي    . إن إبراهيم ابين  "فلما تويف إبراهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           :  قال عمرو 
  ". وإن له لظئرين تكمالن رضاعه يف اجلنة

حدثنا أبو أسامة وابن منري عن هشام، عن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2317 (-64
فقـالوا أتقبلـون    . قدم ناس من األعراب على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            : قالت. أبيه،عن عائشة 

  . ما نقبل! لكنا، واهللا: فقالوا. نعم: صبيانكم؟ فقالوا
مـن قلبـك    "وقال ابن منري    " وأملك إن كان اهللا نزع منكم الرمحة      " وسلم    فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه     

  ". الرمحة
حدثنا سـفيان بـن   : قال عمرو. مجيعا عن سفيان. وحدثين عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2318 (-65

عيينة عن الزهري، عن أيب سلمة عن أيب هريرة؛ أن األقرع بن حابس أبصر النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل                    
  . إن يل عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم: فقال. احلسن

  ". إنه من اليرحم ال يرحم" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثين أبو سلمة   . أخربنا معمر عن الزهري   . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2318 (-م-65

  . مبثله. عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا إسحاق بـن     . كالمها عن جرير  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2319 (-66

  :قاال. إبراهيم وعلي بن خشرم
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ح وحدثنا أبو سـعيد     . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء      . أخربنا عيسى بن يونس   
 بن وهب وأيب ظبيان، عن جرير بـن  كلهم عن األعمش، عن زيد). يعين ابن غياث(حدثنا حفص  . األشج
  : قال. عبداهللا

  ".من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا عز وجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا وكيع وعبداهللا بن منري عن إمساعيل، عن قـيس،        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2319 (-م-66

.  أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر وأمحد بن عبـدة            ح وحدثنا . عن جرير، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
مبثل حـديث   . حدثنا سفيان عن عمرو، عن نافع بن جبري، عن جرير، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               : قالوا

  . األعمش
ة، مسع عبداهللا بن أيب عتبـة       حدثنا شعبة عن قتاد   . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 2320 (- 67

حدثنا : قال زهري . ح وحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وأمحد بن سنان          . حيدث عن أيب سعيد اخلدري    
مسعت أبا سعيد اخلدري    : مسعت عبداهللا بن أيب عتبة يقول     : عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة، قال       

  :يقول
وكان إذا كره شـيئا عرفنـاه يف        . د حياء من العذراء يف خدرها      كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أش       

  .وجهه
حدثنا جرير عن األعمـش، عـن       : قاال. حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة       ) 2321 (- 68

  :قال. شقيق، عن مسروق
مل : فذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال    .  دخلنا على عبداهللا بن عمرو حني قدم معاوية إىل الكوفة         

  ".إن من خياركم أحاسنكم أخالقا"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال. يكن فاحشا وال متفحشا
  .حني قدم مع معاوية إىل الكوفة: قال عثمان

حدثنا . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2321 (-م  -68
  .كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله). يعين األمحر(حدثنا أبو خالد . شجح وحدثنا أبو سعيد األ. أيب

         باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم----    16    
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  :قلت جلابر بن مسرة: قال. حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبو خيثمة عن مساك بن حرب) 2322 (- 69
كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه        . ثرياك. نعم:  أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        

ويتبسم . فيضحكون. وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية . فإذا طلعت قام  . الصبح حىت تطلع الشمس   

  .صلى اهللا عليه وسلم
مجيعا عن محـاد    . ربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل         حدثنا أبو ال  ) 2323 (- 70

  :حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أنس، قال. حدثنا محاد: قال أبو الربيع. بن زيد
فقال له رسول   . أجنشة، حيدو :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وغالم أسود يقال له             

  ".رويدك، سوقا بالقوارير! يا أجنشة"م اهللا صلى اهللا عليه وسل
حدثنا محاد عن ثابت،    : قالوا. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل        ) 2323 (-م  -70

  بنحوه. عن أنس
حـدثنا  : قـال زهـري   . كالمها عن ابن علية   . وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2323 (- 71

  عن أنس؛حدثنا أيوب عن أيب قالبة، . إمساعيل
! وحيك يا أجنشة  "فقال  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى على أزواجه، وسواق يسوق ن يقال له أجنشة              

  ".رويدا سوقك بالقوارير
  .تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ا بعضكم لعبتموها عليه: قال أبو قالبة: قال
ح . نا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك          أخرب. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2323 (- 72

  :قال. حدثنا التيمي عن أنس بن مالك. حدثنا يزيد. وحدثنا أبو كامل
فقال نيب اهللا صلى اهللا عليـه       . وهن يسوق ن سواق   .  كانت أم سليم مع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم         

  ".رويدا سوقك بالقوارير! أي أجنشة"وسلم 
  :قال. حدثنا قتادة عن أنس. حدثين مهام. حدثنا عبدالصمد. وحدثنا ابن املثىن) 2323 (- 73

         باب تبسمه صلى اهللا عليه وسلم وحسن عشرته باب تبسمه صلى اهللا عليه وسلم وحسن عشرته باب تبسمه صلى اهللا عليه وسلم وحسن عشرته باب تبسمه صلى اهللا عليه وسلم وحسن عشرته----17    

         باب رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق ن باب رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق ن باب رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق ن باب رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق ن----18    
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ال تكـسر   ! رويدا يا أجنشة  "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  كان لرسول اهللا حاد حسن الصوت     
  .يعين ضعفة النساء" القوارير
م عن قتادة، عن أنس، عـن الـنيب    حدثنا هشا . حدثنا أبو داود  . وحدثناه ابن بشار  ) 2323 (-م  -73

  . حاد حسن الصوت: ومل يذكر. صلى اهللا عليه وسلم
مجيعا عن . حدثنا جماهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أيب النضر وهارون بن عبداهللا       ) 2324 (- 74

حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت، عن       ). يعين هاشم بن القاسم   (نضر  حدثنا أبو ال  : قال أبو بكر  . أيب النضر 
  :أنس بن مالك، قال

فما يؤتى بإناء إال    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء               
  .فرمبا جاؤه يف الغداة الباردة فيغمس يده فيها. غمس يده فيها

  :قال. حدثنا سليمان عن ثابت، عن أنس. حدثنا أبو النضر. حدثنا حممد بن رافع) 2325 (- 75
فما يريدون أن تقع شـعرة   . وأطاف به أصحابه  .  لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلالق حيلقه         

  .إال يف يد رجل
، عن ثابـت،    حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2326 (- 76

  عن أنس؛
انظـري أي   ! يا أم فـالن   "فقال  . إن يل إليك حاجة   ! يا رسول اهللا  : فقالت.  أن امرأة كان يف عقلها شيء     

  .حىت فرغت من حاجتها. فخال معها يف بعض الطرق" السكك شئت، حىت أقضي لك حاجتك

 باب قرب النيب عليه السالم من الناس، وتربكهم  باب قرب النيب عليه السالم من الناس، وتربكهم  باب قرب النيب عليه السالم من الناس، وتربكهم  باب قرب النيب عليه السالم من الناس، وتربكهم ----    19    
        به به به به 
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. ح وحدثنا حيىي بـن حيـىي    . حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه          ) 2327 (- 77
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم؛                   : قال

  :أا قالت
فإن كان إمثا كان أبعد     .  بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا          ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، إال أن تنتهك حرمة اهللا عز وجل. الناس منه
ح وحدثنا أمحد بن    . مجيعا عن جرير  . وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2327 (-م  -77
ويف رواية جرير   . يف رواية فضيل ابن شهاب    . كالمها عن منصور، عن حممد    .  عياض حدثنا فضيل بن  . عبدة

  .حممد الزهري، عن عروة عن عائشة
أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا      . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2327 (- 2م  -77

  . اإلسناد، حنو حديث مالك
  :قالت.  عن هشام، عن أبيه، عن عائشةحدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو كريب) 2327 (- 78

ما مل يكن   .  ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين، أحدمها أيسر من اآلخر، إال اختار أيسرمها                
  . فإن كان إمثا، كان أبعد الناس منه. إمثا
إىل . إلسنادوحدثناه أبو كريب وابن منري مجيعا عن عبداهللا بن منري عن هشام، ذا ا             ) 2327 (-م  -78
  .ومل يذكرا ما بعده. أيسرمها: قوله
  :قالت. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثناه أبو كريب) 2328 (- 79

. إال أن جياهد يف سبيل اهللا     . وال خادما . وال امرأة .  ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط بيده          
  .فينتقم هللا عز وجل. إال أن ينتهك شيء من حمارم اهللا. احبهفينتقم من ص. وما نيل منه شيء قط

ح وحدثنا أبـو    . حدثنا عبدة ووكيع  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2328 (-م  -79
  .يزيد بعضهم على بعض. ذا اإلسناد. كلهم عن هشام. حدثنا أبو معاوية. كريب

 وانتقامه هللا عند  وانتقامه هللا عند  وانتقامه هللا عند  وانتقامه هللا عند  باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام، واختياره من املباح أسهله، باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام، واختياره من املباح أسهله، باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام، واختياره من املباح أسهله، باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام، واختياره من املباح أسهله،----    20    
        انتهاك حرماتهانتهاك حرماتهانتهاك حرماتهانتهاك حرماته
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عـن  ) وهو ابن نصر اهلمـداين    (حدثنا أسباط   . حدثنا عمرو بن محاد بن طلحة القناد      ) 2329 (- 80
  :قال. مساك، عن جابر بن مسرة

. فاستقبله ولدان . مث خرج إىل أهله وخرجت معه     .  صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة األوىل         
قال فوجدت ليده بردا أو رحيا كأمنا       . وأما أنا فمسح خدي   : قال. هم واحدا واحدا  فجعل ميسح خدي أحد   
  .أخرجها من جؤنة عطار

ح وحدثين زهري   . حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس       . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2330 (- 81
عن ثابت، قـال    ) غريةوهو ابن امل  (حدثنا سليمان   ). يعين ابن القاسم  (حدثنا هاشم   ). واللفظ له (بن حرب   

  :أنس
وال مسست شيئا   .  ما مشمت عنربا قط وال مسكا وال شيئا أطيب من ريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

  .قط ديباجا وال حريرا ألني مسا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثابت عن  حدثنا  . حدثنا محاد . حدثنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 2330 (- 82

  :أنس، قال
وال مسست ديباجـة    . إذا مشى تكفأ  . كأن عرقه اللؤلؤ  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزهر اللون        

وال مشمت مسكة وال عنربة أطيب مـن رائحـة   . وال حريرة ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن سليمان، عن ثابت، عـن      ) يعين ابن القاسم  (حدثنا هاشم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2331 (- 83

  :قال. أنس بن مالك
فجعلت تـسلت العـرق     . وجاءت أمي بقارورة  . فعرق.  دخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عندنا        

هذا عرقك جنعله   : قالت" ما هذا الذي تصنعني؟   ! يا أم سليم  "لم فقال   فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه وس     . فيها
  .يف طيبنا وهو من أطيب الطيب

        ه وسلم، ولني مسه، والتربك مبسحهه وسلم، ولني مسه، والتربك مبسحهه وسلم، ولني مسه، والتربك مبسحهه وسلم، ولني مسه، والتربك مبسحه باب طيب رائحة النيب صلى اهللا علي باب طيب رائحة النيب صلى اهللا علي باب طيب رائحة النيب صلى اهللا علي باب طيب رائحة النيب صلى اهللا علي----    21    

        ى اهللا عليه وسلم، والتربك بهى اهللا عليه وسلم، والتربك بهى اهللا عليه وسلم، والتربك بهى اهللا عليه وسلم، والتربك به باب طيب عرق النيب صل باب طيب عرق النيب صل باب طيب عرق النيب صل باب طيب عرق النيب صل----    22    
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) وهو ابن أيب سلمة   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثين حممد بن رافع   ) 2331 (- 84
  :قال. عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك

فجاء ذات يـوم    : قال. وليست فيه . ليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها         كان النيب صلى اهللا ع    
قال فجـاءت   . هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم نام يف بيتك، على فراشك          : فأتيت فقيل هلا  . فنام على فراشها  

صره ففتحت عتيدا فجعلت تنشف ذلك العرق فتع      . وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أدمي، على الفراش        
نرجو ! يا رسول اهللا  : فقالت!" ما تصنعني؟ يا أم سليم    "ففزع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        . يف قواريرها 

  ".أصبت"قال . بركته لصبياننا
حدثنا أيوب عـن    . حدثنا وهيب . حدثنا عفان بن مسلم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2332 (- 85

  عن أنس، عن أم سليم؛. أيب قالبة
. وكان كـثري العـرق    . فتبسط له نطعا فيقيل عليه    .  صلى اهللا عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها         أن النيب 

" مـا هـذا؟   ! يا أم سليم  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فكانت جتمع عرقه فتجعله يف الطيب والقوارير      

  .عرقك أدوف به طييب: قالت
. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة        . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2333 (- 86
  :قالت

  . إن كان ليرتل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغداة الباردة، مث تفيض جبهته عرقا
حدثنا أبو . ح وحدثنا أبو كريب. ةحدثنا سفيان بن عيين  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2333 (- 87

. حدثنا حممد بن بـشر    ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري        . مجيعا عن هشام  . أسامة وابن بشر  
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛

أحيانا يـأتيين يف مثـل      "كيف يأتيك الوحي؟ فقال     :  أن احلارث بن هشام سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم         
فـأعي مـا    . وأحيانا ملك يف مثل صورة الرجل     . مث يفصم عين وقد وعيته    .  اجلرس وهو أشده علي    صلصلة

  ".يقول

        وحني يأتيه الوحيوحني يأتيه الوحيوحني يأتيه الوحيوحني يأتيه الوحي باب عرق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربد،  باب عرق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربد،  باب عرق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربد،  باب عرق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربد، ----    23    
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حدثنا سعيد عن قتادة، عن احلـسن، عـن         . حدثنا عبداألعلى . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2334 (- 88
  :قال. حطان بن عبداهللا، عن عبادة بن الصامت
  .نزل عليه الوحي، كرب لذلك، وتربد وجهه كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أ

حدثنا أيب عن قتادة، عن احلسن، عـن        . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 2335 (- 89
  :قال. حطان بن عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بن الصامت

ا أتلي عنه،   فلم.  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم              

  .رفع رأسه
وقال ابن  . حدثنا: قال منصور (حدثنا منصور بن أيب مزاحم وحممد بن جعفر بن زياد           ) 2336 (- 90
  :قال. عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس) يعنيان ابن سعد(إبراهيم ) أخربنا: جعفر

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه      . وكان املشركون يفرقون رؤوسهم   .  كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم    
مث فـرق  . فسدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناصـيته . وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر به      

  .بعد
 شهاب، ذا اإلسناد،    أخربين يونس عن ابن   . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 2336 (-م  -90

  .حنوه
: حدثنا شعبة قـال . حدثنا حممد بن جعفر : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2337 (- 91

  :مسعت الرباء يقول: قال. مسعت أبا إسحاق
. عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيـه     . بعيد ما بني املنكبني   . م رجال مربوعا   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

  .عليه حلة محراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا وكيع عن سفيان، عن أيب إسحاق، عـن         : قاال. حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب    ) 2337 (- 92

  :الرباء قال

         باب يف سدل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره، وفرقه باب يف سدل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره، وفرقه باب يف سدل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره، وفرقه باب يف سدل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره، وفرقه----    24    

         باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها----    25    
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بعيد . شعره يضرب منكبيه  . ء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ما رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة محرا        
  .ليس بالطويل وال بالقصري. ما بني املنكبني
  .له شعر: قال أبو كريب

حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف،        . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2337 (- 93
  :مسعت الرباء يقول: قال. عن أبيه، عن أيب إسحاق

لـيس بالطويـل الـذاهب وال       . وأحسنه خلقا . ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وجها          كا

  .بالقصري
قلت ألنـس بـن     : قال. حدثنا قتادة . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2338 (- 94
  :مالك

بـني  . ليس باجلعد وال بالسبط   . كان شعرا رجال  :  عليه وسلم؟ قال    كيف كان شعر رسول اهللا صلى اهللا      
  .أذنيه وعاتقه

حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املـثىن     . حدثنا حبان بن هالل   . حدثين زهري بن حرب   ) 2338 (- 95
  حدثنا قتادة عن أنس؛. حدثنا مهام: قاال. عبدالصمد

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه
  :حدثنا إمساعيل بن علية عن محيد، عن أنس قال: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريب) 2338 (- 96

  . كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أنصاف أذنيه
. حدثنا حممد بن جعفر: قاال). واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار    ) 2339 (- 97

  :مسعت جابر بن مسرة قال: حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال

         باب صفة شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم باب صفة شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم باب صفة شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم باب صفة شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم----    26    

         باب يف صفة فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه باب يف صفة فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه باب يف صفة فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه باب يف صفة فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه----    27    
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ما ضليع  : قال قلت لسماك  . منهوس العقبني . أشكل العني .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضليع الفم        
ما منهوس العقـب؟    : قال قلت . العنيطويل شق   : ما أشكل العني؟ قال   : قال قلت . عظيم الفم : الفم؟ قال 

  .قليل حلم العقب: قال
: حدثنا خالد بن عبداهللا عن اجلريري، عن أيب الطفيل قـال          . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2340 (- 98

  :قلت له
  .يض، مليح الوجهكان أب. نعم:  أرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا                : قال مسلم بن احلجاج   
  .عليه وسلم

حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى عن اجلريري، عـن  . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري  ) 2340 (- 99
  :أيب الطفيل، قال

فكيف رأيته؟  : قال فقلت له  . وما على وجه األرض رجل رآه غريي       رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .كان أبيض مليحا مقصدا: قال
قـال  . مجيعا عن ابن إدريـس    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وعمرو الناقد         ) 2341 (- 100
  :سئل أنس بن مالك:  سريين، قالحدثنا عبداهللا بن إدريس األودي عن هشام، عن ابن: عمرو

كأنـه  : قال ابن إدريـس . (إنه مل يكن رأى الشيب إال   :  هل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        
  .وقد خضب أبو بكر وعمر باحلناء والكتم). يقلله

حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن عاصم األحول، عن        . حدثنا حممد بن بكار بن الريان     ) 2341 (- 101
  :سألت أنس بن مالك: ريين، قالابن س

. كان يف حليته شعرات بـيض     . مل يبلغ اخلضاب  :  هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خضب؟ فقال         
  .باحلناء والكتم. نعم: أكان أبو بكر خيضب؟ قال فقال: قال قلت له

         باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، مليح الوجه باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، مليح الوجه باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، مليح الوجه باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، مليح الوجه----    28    

         باب شيبه صلى اهللا عليه وسلم باب شيبه صلى اهللا عليه وسلم باب شيبه صلى اهللا عليه وسلم باب شيبه صلى اهللا عليه وسلم----    29    
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أيوب، حدثنا وهيب بن خالد عن      . حدثنا معلى بن أسد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2341 (- 102
  :سألت أنس بن مالك: عن حممد بن سريين قال

  .إنه مل ير من الشيب إال قليال:  أخضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
  :حدثنا ثابت قال. حدثنا محاد. حدثين أبو الربيع العتكي) 2341 (- 103

طات كن يف رأسـه  لو شئت أن أعد مش:  سئل أنس بن مالك عن خضاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال         
  .واختضب عمر باحلناء حبتا. وقد اختضب أبو بكر باحلناء والكتم. مل خيتضب: وقال. فعلت
حدثنا املثىن بن سعيد عن قتادة، عن أنس        . حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2341 (- 104

  :بن مالك قال
.  خيتضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ومل: قال.  يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وحليته        

  .ويف الرأس نبذ. وإمنا كان البياض يف عنفقته ويف الصدغني
  .حدثنا املثىن، ذا اإلسناد. حدثنا عبدالصمد. وحدثنيه حممد بن املثىن) 2341 (-م -104
. بـداهللا وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وأمحد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن ع            ) 2341 (- 105

مسع أبا إياس   . حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر     . حدثنا سليمان بن داود   : قال ابن املثىن  . مجيعا عن أيب داود   
  عن أنس؛

  .ما شانه اهللا ببيضاء:  أنه سئل عن شيب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال
. ىي بن حيـىي   ح وحدثنا حي  . حدثنا أبو إسحاق  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2342 (- 106

  :أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق، عن أيب جحيفة قال
: قيل لـه  . ووضع زهري بعض أصابعه على عنفقته     .  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذه منه بيضاء         

  .أبري النبل وأريشها: مثل من أنت يومئذ؟ قال
إمساعيل بن أيب خالد، عـن      حدثنا حممد بن فضيل عن      . حدثنا واصل بن عبداألعلى   ) 2343 (- 107

  :أيب جحيفة قال
  .كان احلسن بن علي يشبهه.  رأيت رسول اهللا أبيض قد شاب

. ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا سفيان وخالد بن عبداهللا    . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 2343 (-م  -107
  .بأبيض قد شا: ومل يقولوا. كلهم عن إمساعيل، عن أيب جحيفة، ذا. حدثنا حممد بن بشر
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حدثنا شعبة عن مساك بن     . حدثنا أبو داود، سليمان بن داود     . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2344 (- 108
  :قال. حرب

. كان إذا دهن رأسه مل ير منه شيء       :  مسعت جابر بن مسرة سئل عن شيب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال            
  .وإذا مل يدهن رئي منه

حدثنا عبيداهللا عن إسرائيل، عن مساك؛ أنه مسع جـابر       . بةوحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 2344 (- 109
  :بن مسرة يقول

وإذا شعث رأسه . وكان إذا ادهن مل يتبني.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مشط مقدم رأسه وحليته 
. بل كان مثل الـشمس والقمـر      . ال: وجهه مثل السيف؟ قال   : فقال رجل . وكان كثري شعر اللحية   . تبني

  .يشبه جسده. ورأيت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة.  مستديراوكان
مسعـت  : قال. حدثنا شعبة عن مساك   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2344 (- 110

  :جابر بن مسرة قال
  كأنه بيضة محام.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت حامتا يف ظهر رسول

أخربنا حسن بن صاحل عن مساك، ذا       . حدثنا عبيداهللا بن موسى   . وحدثنا ابن منري  ) 2344 (-م  -110
  .اإلسناد، مثله

عـن  ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عباد      ) 2345 (- 111
  : مسعت السائب بن يزيد يقول:قال. اجلعد بن عبدالرمحن

فمـسح  . إن ابن أخيت وجـع ! يا رسول اهللا: فقالت.  ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
مثل . مث قمت خلف ظهره فنظرت إىل خامته بني كتفيه        . مث توضأ فشربت من وضوئه    . رأسي ودعا بالربكة  

  .زر احلجلة
حـدثنا  . ح وحدثين سويد بن سعيد    ). يعين ابن زيد  (اد  حدثنا مح . حدثنا أبو كامل  ) 2346 (- 112

حـدثنا  ). واللفـظ لـه  (ح وحدثين حامد بن عمر البكراوي . كالمها عن عاصم األحول   . علي بن مسهر  
  :قال. حدثنا عاصم عن عبداهللا بن سرجس). يعين ابن زياد(عبدالواحد 

         باب إثبات خامت النبوة، وصفته، وحملة من جسده صلى اهللا عليه وسلم باب إثبات خامت النبوة، وصفته، وحملة من جسده صلى اهللا عليه وسلم باب إثبات خامت النبوة، وصفته، وحملة من جسده صلى اهللا عليه وسلم باب إثبات خامت النبوة، وصفته، وحملة من جسده صلى اهللا عليه وسلم----    30    
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أستغفر لك الـنيب    : قال فقلت له  . ثريدا: أو قال .  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما         
} واسـتغفر لـذنبك وللمـؤمنني واملؤمنـات       {: مث تال هذه اآلية   . ولك. نعم: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال    

  ].19/حممد/47[
عليه خـيالن كأمثـال     . مجعا. عند ناغض كتفه اليسرى   . مث درت فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه       : قال

  .الثآليل
قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن أنـس           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2347 (- 113

  :بن مالك؛ أنه مسعه يقول
. وليس باألبيض األمهق وال باآلدم    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري           

. فأقام مبكة عشر سنني وباملدينة عشر سنني      . بعثه اهللا على رأس أربعني سنة     . عد القطط وال بالسبط   وال باجل 
  .وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء. وتوفاه اهللا على رأس ستني سنة

حـدثنا إمساعيـل    : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 2347 (-م  -113
كالمها . حدثين سليمان بن بالل   . حدثنا خالد بن خملد   . ح وحدثين القاسم ابن زكرياء    ). عفريعنون ابن ج  (

كـان  : وزاد يف حديثهما  . مبثل حديث مالك بن أنس    . ، عن أنس بن مالك    )يعين ابن عبدالرمحن  (عن ربيعة   

  .أزهر
حدثنا عثمان بن   . حدثنا حكام بن سلم   .  الرازي، حممد بن عمرو    حدثين أبو غسان  ) 2348 (- 114

  زائدة عن الزبري بن عدي، عن 
  :قال. أنس بن مالك

وعمر وهو  . وأبو بكر وهو ابن ثالث وستني     .  قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني          
  ".ابن ثالث وستني

        ة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه، وسنهة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه، وسنهة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه، وسنهة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه، وسنه باب يف صف باب يف صف باب يف صف باب يف صف----    31    

         باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض----    32    
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حدثين عقيل بن   : قال. حدثين أيب عن جدي   . ثوحدثين عبدامللك بن شعيب بن اللي     ) 2349 (- 115
  خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛

أخربين سعيد بـن    : وقال ابن شهاب  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن ثالث وستني سنة            
  .مبثل ذلك. املسيب
حة بن حيـىي عـن      حدثنا طل : قاال. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وعباد بن موسى       ) 2349 (-م  -115

  .مثل حديث عقيل. يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، باإلسنادين مجيعا
قلـت  : قال. حدثنا سفيان عن عمرو   . حدثنا أبو معمر، إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل      ) 2350 (- 116
  :لعروة

  .ثالث عشرة: فإن ابن عباس يقول: قال قلت. عشرا:  مبكة؟ قال كم كان النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :قلت لعروة: قال. حدثنا سفيان عن عمرو. وحدثنا ابن أيب عمر) 2350 (-م -116

قال فغفره  . بضع عشرة : فإن ابن عباس يقول   : قلت. عشرا:  كم لبث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة؟ قال        
  .إمنا أخذه من قول الشاعر: وقال
حدثنا زكرياء بن   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبداهللا عن روح بن عبادة          ) 2351 (- 117

  إسحاق عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
  .وتويف وهو ابن ثالث وستني.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث مبكة ثالث عشرة

ثنا محاد عن أيب مجرة الضبعي، عن       حد. حدثنا بشر بن السري   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2351 (- 118
  :قال. ابن عباس

ومات وهو ابـن    . وباملدينة عشرا .  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه            
  .ثالث وستني سنة

حدثنا سالم، أبو األحوص عن أيب      . وحدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان اجلعفي        ) 2352 (- 119
  :قال. إسحاق

         باب كم أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة واملدينة باب كم أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة واملدينة باب كم أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة واملدينة باب كم أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة واملدينة----    33    
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كان أبو  : فقال بعض القوم  . فذكروا سين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت جالسا مع عبداهللا بن عتبة     
قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابـن       : قال عبداهللا . بكر أكرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .ثالث وستنيوقتل عمر وهو ابن . ومات أبو بكر وهو ابن ثالث وستني. ثالث وستني
فذكروا سـين   . كنا قعود عند معاوية   : حدثنا جرير قال  : قال فقال رجل من القوم، يقال له عامر بن سعد         

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني           : فقال معاوية . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .ث وستنيوقتل عمر وهو ابن ثال. ومات أبو بكر وهو ابن ثالث وستني. سنة

حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر: قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا ابن املثىن و ابن بشار       ) 2352 (- 120
  :مسعت أبا إسحاق حيدث عن عامر بن سعد البجلي، عن جرير؛ أنه مسع معاوية خيطب فقال. شعبة

  .وأنا ابن ثالث وستني. وأبو بكر وعمر.  مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني
حدثنا يونس بن عبيد عن عمار،      . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين ابن منهال الضرير   ) 2353 (- 121

  :سألت ابن عباس: قال. موىل بين هاشم
. ما كنت أحسب مثلك من قومه خيفى عليه ذاك:  كم أتى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات؟ فقال      

. نعـم : أحتسب؟ قال قلت  : قال. فأحببت أن أعلم قولك فيه    . ت الناس فاختلفوا علي   إين قد سأل  : قال قلت 
  .وعشر من مهاجره إىل املدينة. يأمن وخياف. بعث هلا مخس عشرة مبكة. أمسك أربعني: قال

حدثنا شعبة عن يـونس، ـذا       . حدثنا شبابة بن سوار   . وحدثين حممد بن رافع   ) 2353 (-م  -121
  .يد بن زريعاإلسناد، حنو حديث يز

حـدثنا  . حدثنا خالد احلذاء  ). يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين نصر بن علي   ) 2353 (- 122
  حدثنا ابن عباس؛. عمار، موىل بين هاشم

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن مخس وستني
  . ذا اإلسنادحدثنا ابن علية عن خالد،. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2353 (-م -122
حدثنا محاد بن سلمة عن عمـار       . أخربنا روح . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2353 (- 123

  :قال. بن أيب عمار، عن ابن عباس
يسمع الصوت، ويرى الضوء، سبع سنني، وال       .  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة سنة          

  .أقام باملدينة عشراو. ومثان سنني يوحى إليه. يرى شيئا
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قال  (- واللفظ لزهري    -وابن أيب عمر    . حدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2354 (- 124
  مسع حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه؛. سفيان بن عيينة عن الزهري) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: إسحاق

وأنا احلاشر الذي . وأنا املاحي الذي ميحى يب الكفر. وأنا أمحد. أنا حممد" عليه وسلم قال  أن النيب صلى اهللا
  .والعاقب الذي ليس بعده نيب". وأنا العاقب. حيشر الناس على عقيب

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن حممـد        . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2354 (- 125
  ه؛بن جبري بن مطعم، عن أبي

وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب      . وأنا أمحد . وأنا حممد . إن يل أمساء  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
وقد مساه اهللا رؤفـا     ". وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد     . وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي      . الكفر
  .رحيما
. حدثين عقيل . حدثين أيب عن جدي   :  قال وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2354 (-م  -125

أخربنا . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    
مسعت رسـول اهللا  : ويف حديث شعيب ومعمر. كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد. أخربنا شعيب . أبو اليمان 

ويف . الذي ليس بعده نـيب    : وما العاقب؟ قال  : قال قلت للزهري  : قيلويف حديث ع  . صلى اهللا عليه وسلم   
  .الكفر: ويف حديث شعيب. الكفرة: حديث معمر وعقيل

أخربنا جرير عن األعمش، عن عمرو بن مرة،        . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2355 (- 126
  :عن أيب عبيدة، عن أيب موسى األشعري قال

أنا حممد، وأمحد، واملقفي، واحلاشـر، ونـيب        "فقال  . عليه وسلم يسمي لنا أمساء     كان رسول اهللا صلى اهللا      

  ".التوبة، ونيب الرمحة
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مـسروق،          . حدثنا زهري بن حرب   ) 2356 (- 127

  :قالت. عن عائشة

         باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم----    34    

         باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته----    35
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فكـأم كرهـوه    . فبلغ ذلك ناسا من أصـحابه     .  صلى اهللا عليه وسلم أمرا فترخص فيه        صنع رسول اهللا  
فكرهوه وترتهـوا   . ما بال رجال بلغهم عين أمر ترخصت فيه       "فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال      . وترتهوا عنه 

  ".ألنا أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية! فواهللا. عنه
ح وحدثناه إسحاق بن    ). يعين ابن غياث  (ثنا حفص   حد. حدثنا أبو سعيد األشج   ) 2356 (-م  -127

  .حنو حديثه. بإسناد جرير. كالمها عن األعمش. أخربنا عيسى بن يونس: إبراهيم وعلي بن خشرم قاال
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عـن           . وحدثنا أبو كريب  ) 2356 (- 128
  :قالت. عائشة

فبلغ ذلك النيب صـلى اهللا عليـه   . فترته عنه ناس من الناس  . وسلم يف أمر   رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه       
ألنـا  ! فـواهللا . ما بال أقوام يرغبون عما رخص يل فيه"مث قال . حىت بان الغضب يف وجهه . وسلم فغضب 

  ".أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية
أخربنا الليث عن ابن    . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . سعيدحدثنا قتيبة بن    ) 2357 (- 129

  شهاب، عن عروة بن الزبري؛ أن عبداهللا بن الزبري حدثه؛
 أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف شراج احلرة اليت يسقون ـا                    

فقال . اختصموا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ف. فأىب عليهم . سرح املاء مير  : فقال األنصاري . النخل
يا : فقال. فغضب األنصاري " مث أرسل املاء إىل جارك    ! يا زبري . اسق"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري        

مث احـبس  . اسق! يا زبري"مث قال . فتلون وجه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ! أن كان ابن عمتك   ! رسول اهللا 
فـال وربـك ال     {: إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلـك       ! واهللا: فقال الزبري ". ع إىل اجلدر  املاء حىت يرج  

  ].75/النساء/4[} يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا

         باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم----    36    
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. أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 1337 (- 130
  كان أبو هريرة حيدث؛ : قاال. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب
فعلوا منـه مـا     وما أمرتكم به فا   . ما يتكم عنه فاجتنبوه   " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ".فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم. استطعتم
حدثنا أبو سلمة، وهو منصور بن سـلمة        . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1337 (-م  -130
  .أخربنا ليث عن يزيد بن اهلاد، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله سواء. اخلزاعي
. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا أبو معاوية: قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب  )1337 (- 131

حـدثنا املغـرية   . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. كالمها عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة       . حدثنا أيب 
. ج، عن أيب هريرة   كالمها عن أيب الزناد، عن األعر     . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    ). يعين احلزامي (

ح وحدثنا حممد بن . مسع أبا هريرة. حدثنا شعبة عن حممد بن زياد. حدثنا أيب. ح وحدثناه عبيداهللا بن معاذ    
  :كلهم قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة. حدثنا عبدالرزاق. رافع

مث " فإمنا هلك من قـبلكم    .  تركتم ما"ويف حديث مهام    ". ذروين ما تركتم  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .ذكروا حنو حديث الزهري عن سعيد وأيب سلمة، عن أيب هريرة

أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2358 (- 132
  : قال. أبيه

ن سأل عن شيء مل حيرم على       إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرما، م      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".املسلمني، فحرم عليهم، من أجل مسألته

حدثنا سفيان بـن عيينـة عـن        : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 2358 (- 133
) أحفظه كما أحفظ بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم         : (حدثنا سفيان قال  . ح وحدثنا حممد بن عباد    . الزهري
  :عد، عن أبيه، قالعن عامر بن س: الزهري

أعظم املسلمني يف املسلمني جرما، من سأل عن أمر مل حيرم، فحـرم             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".على الناس من أجل مسألته

 باب توفريه صلى اهللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق  باب توفريه صلى اهللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق  باب توفريه صلى اهللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق  باب توفريه صلى اهللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق ----    37    
         يقع، وحنو ذلك يقع، وحنو ذلك يقع، وحنو ذلك يقع، وحنو ذلكبه تكليف، وما البه تكليف، وما البه تكليف، وما البه تكليف، وما ال
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ح وحدثنا عبد بـن     . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2358 (-م  -133
رجل سأل "وزاد يف حديث معمر . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد. رأخربنا معم. أخربنا عبدالرزاق . محيد

  .عامر بن سعد؛ أنه مسع سعدا: وقال يف حديث يونس". عن شيء ونقر عنه
وألفاظهم . حدثنا حممود بن غيالن وحممد بن قدامة السلمي وحيىي بن حممد اللؤلؤي           ) 2359 (- 134
  حدثنا : قال حممود(متقاربة 

حدثنا موسى بن أنس عن أنس بـن مالـك،          . أخربنا شعبة ). أخربنا النضر : وقال اآلخران . النضر بن مشيل  
  :قال

فلـم أر   . عرضت علي اجلنة والنار   "فخطب فقال   .  بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحابه شيء         
ـ    " ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا       . كاليوم يف اخلري والشر    ى أصـحاب   قال، فما أتى عل

رضينا : قال فقام عمر فقال   . قال، غطوا رؤوسهم وهلم خنني    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أشد منه        
يا {: فرتلت". أبوك فالن "من أيب؟ قال    : قال، فقام ذاك الرجل فقال    . ومبحمد نبيا . وباإلسالم دينا . باهللا ربا 

  ].101/املائدة/5[} مأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك
أخربين . حدثنا شعبة. حدثنا روح بن عبادة. وحدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي ) 2359 (- 135

  مسعت : موسى بن أنس قال
  :أنس بن مالك يقول

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشـياء إن          {: ونزلت" أبوك فالن "من أيب؟ قال    ! يا رسول اهللا  :  قال رجل 
  .متام اآلية. }سؤكمتبد لكم ت
. أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا بن حرملة بن عمران التجييب          ) 2359 (- 136

  أخربين أنس بن مالك؛. أخربين يونس عن ابن شهاب
فلما سلم قام على    . فصلى هلم صالة الظهر   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج حني زاغت الشمس          

. من أحب أن يسألين عن شيء فليـسألين عنـه         "مث قال   . وذكر أن قبلها أمورا عظاما    . الساعةفذكر  . املنرب
  ".ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم به، ما دمت يف مقامي هذا! فواهللا

وأكثر رسول  . فأكثر الناس البكاء حني مسعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : قال أنس بن مالك   
أبـوك  "قال ! من أيب؟ يا رسول اهللا: فقام عبداهللا بن حذافة فقال" سلوين"ه وسلم أن يقول     اهللا صلى اهللا علي   

. رضينا باهللا ربـا   : برك عمر فقال  " سلوين"فلما أكثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أن يقول            " حذافة



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1262 

مث قـال   . مر ذلك قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال ع          . ومبحمد رسوال . وباإلسالم دينا 
يف عرض . لقد عرضت علي اجلنة والنار آنفا! والذي نفس حممد بيده. أوىل"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".فلم أر كاليوم يف اخلري والشر. هذا احلائط
مـا  : قالت أم عبداهللا بن حذافة لعبداهللا بن حذافة       : أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة قال      : قال ابن شهاب  

عت بابن قط أعق منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل اجلاهلية، فتفضحها                  مس
  .لو أحلقين بعبد أسود، للحقته! واهللا: على أعني الناس؟ قال عبداهللا بن حذافة

ح وحدثنا عبـداهللا بـن      . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2359 (-م  -136
كالمها عن الزهري، عن أنس، عن النيب صـلى اهللا          . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  .  الدارمي عبدالرمحن

أخربين عبيداهللا بـن  : قال: غري أن شعيبا قال عن الزهري    . عليه وسلم، ذا احلديث، وحديث عبيداهللا، معه      
  .ديث يونسحدثين رجل من أهل العلم؛ أن أم عبداهللا بن حذافة قالت؛ مبثل ح: قال. عبداهللا
حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بـن          . حدثنا يوسف بن محاد املعين    ) 2359 (- 137
  مالك؛

فقـال  . فخرج ذات يوم فصعد املنـرب     .  أن الناس سألوا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحفوه باملسألة           
أرموا ورهبوا أن يكون بني يدي أمر قـد   فلما مسع ذلك القوم     " ال تسألوين عن شيء إال بينته لكم      . سلوين"

  . حضر
فأنشأ رجل من املـسجد،     . فإذا كل رجل الف رأسه يف ثوبه يبكي       . فجعلت ألتفت ميينا ومشاال   : قال أنس 

مث أنشأ عمر بن اخلطاب رضي      ". أبوك حذافة "من أيب؟ قال    ! يا نيب اهللا  : فقال. كان يالحى فيدعى لغري أبيه    
فقال رسول اهللا   . عائذا باهللا من سوء الفنت    . ومبحمد رسوال . وباإلسالم دينا .  ربا رضينا باهللا : اهللا عنه فقال  

إين صورت يل اجلنة والنار، فرأيتـهما دون هـذا          . مل أر كاليوم قط يف اخلري والشر      "صلى اهللا عليه وسلم     
  "احلائط
وحدثنا حممد  ح  ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2359 (-م  -137

. حدثنا معتمر . ح وحدثنا عاصم بن النضر التيمي     . كالمها عن هشام  . حدثنا حممد بن أيب عدي    . بن بشار 
  .حدثنا قتادة عن أنس، ذه القصة: قاال مجيعا. مسعت أيب: قال

حدثنا أبو أسامة عن    : حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمداين قاال         ) 2360 (- 138
  :بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال
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" سلوين عم شئتم  "مث قال للناس    . فلما أكثر عليه غضب   .  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء كرهها        
" أبوك سامل موىل شيبة   "قال  ! من أيب؟ يا رسول اهللا    : فقام آخر فقال  " أبوك حذافة " من أيب؟ قال  : فقال رجل 

. إنا نتوب إىل اهللا   ! يا رسول اهللا  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغضب قال        فلما رأى عمر ما يف وجه رسول      

  ".أبوك سامل، موىل شيبة"قال ! من أيب؟ يا رسول اهللا: قال: ويف رواية أيب كريب
وهذا حديث  . وتقاربا يف اللفظ  . حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل اجلحدري       ) 2361 (- 139

  :قال. حدثنا أبو عوانة عن مساك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه: قاال. قتيبة
: فقـالوا " ما يـصنع هـؤالء؟  "فقال .  مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل    

" ما أظن يغين ذلك شـيئا     "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  يف األنثى فيتلقح   جيعلون الذكر . يلقحونه
إن كـان يـنفعهم ذلـك       "فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال          . قال فأخربوا بذلك فتركوه   

ين لـن   فإ. ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به       . فال تؤاخذوين بالظن  . فإين إمنا ظننت ظنا   . فليصنعوه
  ".أكذب على اهللا عز وجل

حدثنا عبداهللا بن الرومي اليمامي وعباس بن عبدالعظيم العنربي وأمحد بـن جعفـر              ) 2362 (- 140
حدثين رافع بن . حدثنا أبو النجاشي ). وهو ابن عمار  (حدثنا عكرمة   . حدثنا النضر بن حممد   : قالوا. املعقري

  :خديج قال
". ما تصنعون؟ "فقال  . يقولون يلقحون النخل  . وهم يأبرون النخل  . املدينة قدم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال فذكروا ذلك لـه  . فنفضت أو فنقصت. فتركوه" لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا   "قال  . كنا نصنعه : قالوا
ال ق" فإمنا أن بشر  . وإذا أمرتكم بشيء من رأي    . إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به      . إمنا أنا بشر  "فقال  

  .ومل يشك. فنفضت: قال املعقري. أو حنو هذا: عكرمة
قـال أبـو    . كالمها عن األسود بن عامر    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 2363 (- 141

وعن ثابت،  . حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة           . حدثنا األسود بن عامر   : بكر
  عن أنس؛

 باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى اهللا عليه وسلم من معايش  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى اهللا عليه وسلم من معايش  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى اهللا عليه وسلم من معايش  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى اهللا عليه وسلم من معايش ----    38    
        الدنيا، على سبيل الرأيالدنيا، على سبيل الرأيالدنيا، على سبيل الرأيالدنيا، على سبيل الرأي
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فمر م فقال . قال فخرج شيصا" لو مل تفعلوا لصلح   "فقال  .  عليه وسلم مر بقوم يلقحون      أن النيب صلى اهللا   

  ". أنتم أعلم بأمر دنياكم"قال . قلت كذا وكذا: قالوا" ما لنخلكم؟ "
هذا ما  : قال. مر عن مهام بن منبه    أخربنا مع . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2364 (- 142

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث ألن  . ليأتني على أحدكم يوم وال يـراين      ! والذي نفس حممد بيده   " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يراين أحب إليه من أهله وماله معهم

  .وهو عندي مقدم ومؤخر.  عندي، ألن يراين معهم أحب إليه من أهله ومالهاملعىن فيه: قال أبو إسحاق
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة . أخربنا ابن وهب. حدثين حرملة بن حيىي ) 2365 (- 143

  :بن عبدالرمحن أخربه؛ أن أبا هريرة قال
وليس بـيين   . األنبياء أوالد عالت  . أنا أوىل الناس بابن مرمي    "سلم يقول    مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

  ".وبينه نيب
حدثنا أبو داود، عمر بن سعد عن سفيان، عـن أيب           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2365 (- 144

  :الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال
وليس بيين وبني عيـسى     . األنبياء أبناء عالت  .  الناس بعيسى  أنا أوىل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".نيب
هـذا  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2365 (- 145

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كيف؟ يا  : قالوا" يف األوىل واآلخرة  . أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فليس بيننا نيب. ودينهم واحد. وأمهام شىت. األنبياء إخوة من عالت"قال ! رسول اهللا

         باب فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، ومتنيه باب فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، ومتنيه باب فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، ومتنيه باب فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، ومتنيه----    39    

         باب فضائل عيسى عليه السالم باب فضائل عيسى عليه السالم باب فضائل عيسى عليه السالم باب فضائل عيسى عليه السالم----    40    
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حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سـعيد،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2366 (- 146
  عن أيب هريرة؛

فيستهل صارخا من خنـسة     . ما من مولود يولد إال خنسه الشيطان      "هللا صلى اهللا عليه وسلم قال        أن رسول ا  
وإين أعيذها بك وذريتها من الـشيطان       {: اقرؤا إن شئتم  : مث قال أبو هريرة   ". إال ابن مرمي وأمه   . الشيطان
  ].36/آل عمران / 3[} الرجيم
ح وحدثين عبداهللا بـن     . أخربنا معمر . رزاقحدثنا عبدال . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2366 (-م  -146

ميسه حـني   "وقاال  . مجيعا عن الزهري، ذا اإلسناد    . أخربنا شعيب . حدثنا أبو اليمان  . عبدالرمحن الدارمي 
  ".من مس الشيطان"ويف حديث شعيب ". يولد، فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه

دثين عمرو بن احلارث؛ أن أبا يونس سليما،        ح. أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2366 (- 147
  موىل أيب هريرة، حدثه عن أيب هريرة،

  ".إال مرمي وابنها. كل بين آدم ميسه الشيطان يوم ولدته أمه" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
  : قالأخربنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثنا شيبان بن فروخ) 2367 (- 148

  ".صياح املولود حني يقع نزغة من الشيطان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 2368 (- 149

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: سرقت؟ قـال  : فقال له عيسى  . رأى عيسى بن مرمي رجال يسرق     " اهللا عليه وسلم      وقال رسول اهللا صلى   

  ".وكذبت نفسي. أمنت باهللا: فقال عيسى! والذي ال إله إال هو. كال
ح . املختـار حدثنا علي بن مسهر وابن فـضيل عـن     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2369 (- 150

أخربنا املختار بن فلفل عن أنس بـن        . حدثنا علي بن مسهر   ). واللفظ له (وحدثين علي بن حجر السعدي      
  :قال. مالك

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ! يا خري الربية  :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
  ".ذاك إبراهيم عليه السالم"

         باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم----    41    
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مسعت خمتار بن فلفل، موىل عمرو      : قال. حدثنا ابن إدريس  . اه أبو كريب  وحدثن) 2369 (-م  -150
  :مسعت أنسا يقول: بن حريث قال

  .مبثله! يا رسول اهللا.  قال رجل
مسعت : قال. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن املختار. وحدثين حممد بن املثىن ) 2369 (- 2م  -150

  .مبثله. أنسا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن أيب الزناد، عن    ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2370 (- 151

  :األعرج، عن أيب هريرة قال
  ".اختنت إبراهيم، النيب عليه السالم، وهو ابن مثانني سنة، بالقدوم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن أيب         . نا ابن وهب  أخرب. وحدثين حرملة بن حيىي   ) 151 (- 152
  سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛

. رب أرين كيف حتىي املوتى: إذ قال. حنن أحق بالشك من إبراهيم " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
ولو لبثت يف   . أوي إىل ركن شديد   لقد كان ي  . ويرحم اهللا لوطا  . قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب       
  ".السجن طول لبث يوسف ألجبت الداعي

حدثنا جويرية عن مالـك، عـن       . وحدثناه، إن شاء اهللا، عبداهللا بن حممد بن أمساء        ) 151 (-م  -152
مبعـىن  . الزهري؛ أن سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

  . عن الزهريحديث يونس
حدثنا ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن         . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   ) 151 (- 153

  أيب هريرة، 
  ".يغفر اهللا للوط إنه أوى إىل ركن شديد" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 عـن أيـوب     أخربين جرير بن حازم   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 2371 (- 154
  السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة؛

ثنتني . مل يكذب إبراهيم النيب، عليه السالم، قط إال ثالث كذبات         " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فإنه قدم أرض جبـار     . وواحدة يف شأن سارة   . بل فعله كبريهم هذا   : وقوله. إين سقيم : قوله. يف ذات اهللا  
فإن سأل  . إن هذا اجلبار، إن ال يعلم أنك امرأيت، يغلبين عليك         : فقال هلا . وكانت أحسن الناس  . ومعه سارة 

فلما دخل أرضه   . فإين ال أعلم يف األرض مسلما غريي وغريك       . فإنك أخيت يف اإلسالم   . فأخربيه أنك أخيت  
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فأرسل إليها فأتى   . إال لك لقد قدم أرضك امرأة ال ينبغي هلا أن تكون          : أتاه فقال له  . رآها بعض أهل اجلبار   
فقبضت يده قبضة   . فلما دخلت عليه مل يتمالك أن بسط يده إليها        . فقام إبراهيم عليه السالم إىل الصالة     . ا

فقال . فقبضت أشد من القبضة األوىل    . فعاد. ففعلت. ادعي اهللا أن يطلق يدي وال أضرك      : فقال هلا . شديدة
فلـك اهللا  . ادعي اهللا أن يطلق يدي: فقال. من القبضتني األولينيفقبضت أشد   . فعاد. ففعلت. هلا مثل ذلك  
. ومل تأتين بإنسان. إنك إمنا أتيتين بشيطان: ودعا الذي جاء ا فقال له   . وأطلقت يده . ففعلت. أن ال أضرك  

  .فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر
كـف اهللا يـد     . خريا: يم؟ قالت مه: فقال هلا . فلما رآها إبراهيم عليه السالم انصرف     . قال فأقبلت متشي  

  .وأخدم خادما. الفاجر

  .فتلك أمكم يا بين ماء السماء: قال أبو هريرة
هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 339 (- 155

  :فذكر أحاديث منها. ى اهللا عليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صل
. ينظر بعضهم إىل سوأة بعـض     . كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة    " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قال فذهب . ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر! واهللا: فقالوا. وكان موسى عليه السالم يغتسل وحده 

. ثـويب ! حجر. ثويب: قال فجمع موسى بأثره يقول    . ففر احلجر بثوبه  . فوضع ثوبه على حجر   . مرة يغتسل 
  .ما مبوسى بأس! واهللا: فقالوا. حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى! حجر

  ".قال فأخذ ثوبه فطفق باحلجر ضربا. فقام احلجر بعد، حىت نظر إليه
  . السالم باحلجرضرب موسى عليه. إنه باحلجر ندب ستة أو سبعة! واهللا: قال أبو هريرة

حدثنا خالد احلذاء عن عبـداهللا  . حدثنا يزيد بن زريع. وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي   ) 339 (- 156
  :أنبأنا أبو هريرة قال: بن شقيق قال

قـال  . إنـه آدر  : قال فقال بنو إسرائيل   . قال فكان ال يرى متجردا    .  كان موسى عليه السالم رجال حييا     
. ثويب! حجر. ثويب: واتبعه بعصاه يضربه  . فانطلق احلجر يسعى  . وبه على حجر  فوضع ث . فاغتسل عند مويه  

         باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم----    42    
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يا أيها الذين أمنوا ال تكونوا كالذين أذوا موسـى          {: ونزلت. حىت وقف على مأل من بين إسرائيل      ! حجر
  ]69/ األحزاب/ 33[} فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها

) حـدثنا : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (بد بن محيد    وحدثين حممد بن رافع وع    ) 2372 (- 157
  :أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال. عبدالرزاق

أرسـلتين إىل   : فرجع إىل ربه فقال   . فلما جاءه صكه ففقأ عينه    .  أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم      
يضع يده على منت ثور، فله، مبا غطت        : فقل له .  ارجع إليه  :قال فرد اهللا إليه عينه وقال     . عبد ال يريد املوت   

فسأل اهللا أن يدنيـه مـن األرض      . فاآلن: قال. مث املوت : مث مه؟ قال  ! أي رب : قال. يده بكل شعرة، سنة   
فلو كنت مث، ألريتكم قربه إىل جانب الطريـق،         "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . املقدسة رمية حبجر  

  ".محرحتت الكثيب األ
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2372 (- 158

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ل قا. أجب ربك : فقال له . جاء ملك املوت إىل موسى عليه السالم      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

إنك أرسلتين إىل عبد : قال فرجع امللك إىل اهللا تعاىل فقال     . فلطم موسى عليه السالم عني ملك املوت ففقأها       
احلياة تريد؟ فإن كنت    : ارجع إىل عبدي فقل   : قال فرد اهللا إليه عينه وقال     . وقد فقأ عيين  . لك ال يريد املوت   

مث : مث مه؟ قال  : قال. فإنك تعيش ا سنة   . ةتريد احلياة فضع يدك على منت ثور، فما توارت يدك من شعر           
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . رمية حبجر . أمتين من األرض املقدسة   ! رب. فاآلن من قريب  : قال. متوت

  ".لو أين عنده ألريتكم قربه إىل جانب الطريق، عند الكثيب األمحر! واهللا"وسلم 
أخربنا معمر، مبثل هذا    . حدثنا عبدالرزاق . ىيحدثنا حممد بن حي   : قال أبو إسحاق  ) 2372 (-م  -158
  .احلديث
حدثنا عبدالعزيز بن عبداهللا بـن أيب       . حدثنا حجني بن املثىن   . حدثين زهري بن حرب   ) 2373 (- 159

  :سلمة عن عبداهللا بن الفضل اهلامشي، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة قال
والـذي  . ال:  قـال  - شك عبدالعزيز    -ه أو مل يرضه      بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي ا شيئا، كره        

والـذي  : تقـول : قال. قال فسمعه رجل من األنصار فلطم وجهه ! اصطفى موسى عليه السالم على البشر     
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي           ! اصطفى موسى عليه السالم على البشر     

فقال . فالن لطم وجهي  : وقال. إن يل ذمة وعهدا   ! يا أبا القاسم  : فقال. مإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      
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والذي اصطفى موسى عليه    !): يا رسول اهللا  (قال  : قال" مل لطمت وجهه؟  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت عرف الغـضب يف             . وأنت بني أظهرنا  ! السالم على البشر  

فإنه ينفخ يف الصور فيصعق من يف السماوات ومـن يف األرض إال      . ال تفضلوا بني أنبياء اهللا    "مث قال   . وجهه
فإذا موسى عليه الـسالم     . أو يف أول من بعث    . فأكون أول من بعث   . قال مث ينفخ فيه أخرى    . من شاء اهللا  

أحدا أفضل من يـونس     إن  : وال أقول . أو بعث قبلي  . فال أدري أحوسب بصعقته يوم الطور     . آخذ بالعرش 
  ".بن مىت عليه السالم

حدثنا عبدالعزيز بن أيب سـلمة،      . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 2373 (-م  -159
  .ذا اإلسناد، سواء

حدثنا أيب . حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثين زهري بن حرب وأبو بكر بن النضر قاال        ) 2373 (- 160
  :قال. لمة بن عبدالرمحن وعبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرةعن ابن شهاب، عن أيب س

والذي اصطفى حممدا صـلى اهللا عليـه    : فقال املسلم .  استب رجالن رجل من اليهود ورجل من املسلمني       
قال فرفع املسلم يـده     ! والذي اصطفى موسى عليه السالم على العاملني      : وقال اليهودي ! وسلم على العاملني  

فذهب اليهودي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا كان مـن              . ه اليهودي فلطم وج . عند ذلك 
فإن الناس يصعقون فأكون    . ال ختريوين على موسى   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أمره وأمر املسلم  

ن استثىن  فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان مم         . فإذا موسى باطش جبانب العرش    . أول من يفيق  
  ". اهللا

. أخربنا أبو اليمان  : وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قاال         ) 2373 (- 161
اسـتب  : قال. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة. أخربنا شعيب عن الزهري 

  .د عن ابن شهابمبثل حديث إبراهيم بن سع. رجل من املسلمني ورجل من اليهود
حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي، عن       . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . وحدثين عمرو الناقد  ) 2374 (- 162

  :أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال
غري أنـه   . وساق احلديث مبعىن حديث الزهري    .  جاء يهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قد لطم وجهه          

  ".اق قبلي، أو اكتفى بصعقة الطورفال أدري أكان ممن صعق فأف"قال 
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع عن سفيان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2374 (- 163

  :حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال. أيب
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حـدثين  . عمرو بن حيىي  : ن منري ويف حديث اب  ". ال ختريوا بني األنبياء   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .أيب

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين       : حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قاال       ) 2375 (- 164
  وسليمان التيمي، عن أنس بن مالك؛

 على موسى ليلة أسـري يب       -مررت  :  ويف رواية هداب   -أتيت  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وهو قائم يصلي يف قربه. محرعند الكثيب األ

ح وحدثنا عثمان بـن أيب      ). يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . وحدثنا علي بن خشرم   ) 2375 (- 165
حدثنا عبدة بن . ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة  . كالمها عن سليمان التيمي، عن أنس     . حدثنا جرير . شيبة

  :قولمسعت أنسا ي. سليمان عن سفيان، عن سليمان التيمي
وزاد يف حـديث عيـسى      ". مررت على موسى وهو يصلي يف قربه      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".مررت ليلة أسرى يب"
حدثنا حممد بـن  : قالوا. يب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن بشارحدثنا أبو بكر بن أ    ) 2376 (- 166
  مسعت محيد بن عبدالرمحن حيدث عن أيب هريرة،: قال. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. جعفر

: وقال ابـن املـثىن    ( ال ينبغي لعبد يل      - يعين اهللا تبارك وتعاىل      -قال  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه        
  ".أنا خري من يونس بن مىت، عليه السالم: ولأن يق) لعبدي

  .حممد بن جعفر عن شعبة: قال ابن أيب شيبة
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2377 (- 167

يعين ابـن   (سلم  حدثين ابن عم نبيكم صلى اهللا عليه و       : مسعت أبا العالية يقول   : قال. حدثنا شعبة عن قتادة   
  )عباس

  .ونسبه إىل أبيه". أنا خري من يونس بن مىت: ما ينبغي لعبد أن يقول" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ال ينبغي لعبد أن ال ينبغي لعبد أن ال ينبغي لعبد أن ال ينبغي لعبد أن """" باب يف ذكر يونس عليه السالم، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب يف ذكر يونس عليه السالم، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب يف ذكر يونس عليه السالم، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  باب يف ذكر يونس عليه السالم، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ----    43    
        """"أنا خري من يونس بن مىتأنا خري من يونس بن مىتأنا خري من يونس بن مىتأنا خري من يونس بن مىت: : : : يقوليقوليقوليقول
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حدثنا حيـىي بـن     : حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد قالوا          ) 2378 (- 168
  :قال. أخربين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه، عن أيب هريرة. سعيد، عن عبيداهللا

فيوسف نيب اهللا ابـن     "قال  . ليس عن هذا نسألك   : قالوا" أتقاهم"من أكرم الناس؟ قال     ! يا رسول اهللا  :  قيل
فعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف      "قال  . ليس عن هذا نسألك   : قالوا" نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا       

  ".إذا فقهوا. جلاهلية خيارهم يف اإلسالما
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافـع، عـن أيب             . حدثنا هداب بن خالد   ) 2379 (- 169
  هريرة؛

  ".كان زكرياء جنارا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا عمرو بن حممد الناقد وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعبيداهللا بن سعيد وحممد             ) 2380 (- 170

حدثنا عمرو بـن    . حدثنا سفيان بن عيينة   ). واللفظ البن أيب عمر   (كلهم عن ابن عيينة     . بن أيب عمر املكي   
  :قلت البن عباس: قال. دينار عن سعيد بن جبري
 موسى، عليه السالم، صاحب بين إسرائيل ليس هو موسى صاحب اخلضر، عليـه   إن نوفا البكايل يزعم أن 

" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول     : مسعت أيب بن كعب يقول    . كذب عدو اهللا  : فقال. السالم
إذ قال فعتب اهللا عليه . أنا أعلم: أي الناس أعلم؟ فقال: فسئل. قام موسى عليه السالم خطيبا يف بين إسرائيل   

! أي رب : قال موسى . أن عبدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك        : فأوحى اهللا إليه  . مل يرد العلم إليه   
وهو يوشع . فانطلق وانطلق معه فتاه. فحيث تفقد احلوت فهو مث. امحل حوتا يف مكتل: كيف يل به فقيل له  

فرقـد  .  ميشيان حىت أتيا الـصخرة     وانطلق هو وفتاه  . فحمل موسى، عليه السالم، حوتا يف مكتل      . بن نون 
قـال  . فاضطرب احلوت يف املكتل، حىت خرج من املكتل، فسقط يف البحـر           . موسى، عليه السالم، وفتاه   

         باب من فضائل يوسف، عليه السالم باب من فضائل يوسف، عليه السالم باب من فضائل يوسف، عليه السالم باب من فضائل يوسف، عليه السالم----    44    

         باب من فضائل زكرياء، عليه السالم باب من فضائل زكرياء، عليه السالم باب من فضائل زكرياء، عليه السالم باب من فضائل زكرياء، عليه السالم----    45    

        سالمسالمسالمسالم باب من فضائل اخلضر، عليه ال باب من فضائل اخلضر، عليه ال باب من فضائل اخلضر، عليه ال باب من فضائل اخلضر، عليه ال----    46    
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فانطلقـا  . وكان ملوسى وفتاه عجبا   . فكان للحوت سربا  . وأمسك اهللا عنه جرية املاء حىت كان مثل الطاق        
آتنـا  : فلما أصبح موسى، عليه السالم، قال لفتـاه       . ونسي صاحب موسى أن خيربه    . بقية يومهما وليلتهما  

أرأيت إذ أوينـا  : قال. قال ومل ينصب حىت جاوز املكان الذي أمر به. غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  
: قال موسى . إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجبا               

حىت أتيا الصخرة فرأى رجال مـسجى       . قال يقصان آثارمها  . ي فارتدا على آثارمها قصصا    ذلك ما كنا نبغ   
موسـى بـين    : قال. أنا موسى : أىن بأرضك السالم؟ قال   : فقال له اخلضر  . فسلم عليه موسى  . عليه بثوب 

هللا علمنيه  وأنا على علم من علم ا     . إنك على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال أعلمه         : قال. نعم: إسرائيل؟ قال 
إنك لن تـستطيع    : هل أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا؟ قال        : قال له موسى، عليه السالم    . ال تعلمه 

قال . قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا         . وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا       . معي صربا 
فانطلق اخلضر وموسـى    . نعم: قال. رافإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذك          : له اخلضر 

. فعرفوا اخلضر فحملومها بغري نـول     . فكلماهم أن حيملومها  . فمرت ما سفينة  . ميشيان على ساحل البحر   
قوم محلونا بغري نول، عمدت إىل سـفينتهم     : فقال له موسى  . فعمد اخلضر إىل لوح من ألواح السفينة فرتعه       

ال تؤاخذين مبـا    : قال. أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا      : قال. مرالقد جئت شيئا إ   . فخرقتها لتغرق أهلها  
فبينما مها ميشيان على الساحل إذا غالم يلعب مع        . مث خرجا من السفينة   . نسيت وال ترهقين من أمري عسرا     

أقتلت نفسا زاكية بغري نفس؟ لقد جئـت        : فقال موسى . فأخذ اخلضر برأسه، فاقتلعه بيده، فقتله     . الغلمان
إن سألتك عـن  : قال. وهذه أشد من األوىل: أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا؟ قال       : قال.  نكرا شيئا

فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فـأبوا أن           . قد بلغت من لدين عذرا    . شيء بعدها فال تصاحبين   
قـال لـه    . بيده هكذا فأقامه  قال اخلضر   . يقول مائل . فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه      . يضيفومها

. قال هذا فراق بـيين وبينـك      . قوم أتيناهم فلم يضيفونا ومل يطعمونا، لو شئت لتخذت عليه أجرا          : موسى
لوددت أنه  . يرحم اهللا موسى  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا      
كانـت األوىل مـن     "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال وق ". كان صرب حىت يقص علينا من أخبارمها      

مـا  : فقال له اخلـضر   . مث نقر يف البحر   . وجاء عصفور حىت وقع على حرف السفينة      "قال  ". موسى نسيانا 
  ".نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من البحر

وأما الغالم  : وكان يقرأ . سفينة صاحلة غصبا  وكان أمامهم ملك يأخذ كل      : وكان يقرأ : قال سعيد بن جبري   
  .فكان كافرا
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حدثنا املعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عـن         . حدثين حممد بن عبداألعلى القيسي    ) 2380 (- 171
  :قيل البن عباس: رقبة، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري قال

: قلـت ! أمسعته؟ يا سعيد  : قال. رائيل إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يتلمس العلم ليس مبوسى نيب إس            
  .كذب نوف: قال. نعم

  :حدثنا أيب بن كعب قال) 2380 (- 172
. إنه بينما موسى، عليه السالم، يف قومه يذكرهم بأيـام اهللا          " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

إين أعلم  . قال فأوحى اهللا إليه   . ما أعلم يف األرض رجال خريا أو أعلم مين        : إذ قال . وأيام اهللا نعماؤه وبالؤه   
تزود : قال فقيل له. فدلين عليه! يا رب: قال. إن يف األرض رجال هو أعلم منك    . أو عند من هو   . باخلري منه 

فـانطلق  . فعمي عليـه  . قال فانطلق هو وفتاه حىت انتهيا إىل الصخرة       . فإنه حيث تفقد احلوت   . حوتا ماحلا 
أال أحلق نيب اهللا    : قال فقال فتاه  . صار مثل الكوة  . فجعل ال يلتئم عليه   . ءفاضطرب احلوت يف املا   . وترك فتاه 

قال ومل يصبهم نصب    . آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا       : فلما جتاوزا قال لفتاه   . فأخربه؟ قال فنسى  
 الـشيطان أن    وما أنسانيه إال  . أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت       : قال فتذكر قال  . حىت جتاوزا 

. فأراه مكان احلوت  . ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارمها قصصا       : قال. واختذ سبيله يف البحر عجبا    . أذكره
أو قـال علـى   . قال فذهب يلتمس فإذا هو باخلضر مسجى ثوبا، مستلقيا على القفا         . ههنا وصف يل  : قال

. موسى: من أنت؟ قال  . عليكم السالم و: فكشف الثوب عن وجهه قال    . السالم عليكم : قال. حالوة القفا 
. جئت لتعلمين مما علمت رشدا    : جميء ما جاء بك؟ قال    : قال. موسى بين إسرائيل  : ومن موسى؟ قال  : قال
شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته مل        . وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا       . إنك لن تستطيع معي صربا    : قال

فإن اتبعتين فال تسألين عن شـيء حـىت         : قال. وال أعصي لك أمرا   ستجدين إن شاء اهللا صابرا      : قال. تصرب
قال له موسـى، عليـه      . انتحى عليها : قال. فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها      . أحدث لك منه ذكرا   

ال : أمل أقل إنك لن تستطيع معـي صـربا؟ قـال          : قال. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا      : السالم
قال فانطلق إىل أحدهم    . فانطلقا حىت إذا لقيا غلمانا يلعبون     . يت وال ترهقين من أمري عسرا     تؤاخذين مبا نس  

أقتلت نفسا زاكية بغري نفس لقـد       : قال. فذعر عندها موسى، عليه السالم، ذعرة منكرة      . بادي الرأي فقتله  
لوال .  علينا وعلى موسىرمحة اهللا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عند هذا املكان       ". جئت شيئا نكرا  

قد . إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين      : قال. ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة    . أنه عجل لرأى العجب   
رمحة اهللا  " قال وكان إذا ذكر أحدا من األنبياء بدأ بنفسه           -. ولو صرب لرأى العجب   . بلغت من لدين عذرا   
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 حىت إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا يف اـالس فاسـتطعما          فانطلقا "-رمحة اهللا علينا    . علينا وعلى أخي كذا   
: قال. لو شئت الختذت عليه أجرا: قال. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأبوا أن يضيفومها  . أهلها

أمـا الـسفينة فكانـت      . سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا      : قال. هذا فراق بيين وبينك وأخذ بثوبه     
فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزهـا فأصـلحوا          . إىل آخر اآلية  . ملون يف البحر  ملساكني يع 

. فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفـرا    . وكان أبواه قد عطفا عليه    . وأما الغالم فطبع يوم طبع كافرا     . خبشبة
تيمني يف املدينـة وكـان      وأما اجلدار فكان لغالمني ي    . فأردنا أن يبدهلما رما خريا منه زكاة وأقرب رمحا        

  .إىل آخر اآلية". حتته
ح وحدثنا عبـد  . أخربنا حممد بن يوسف. وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي  ) 2380 (-م  -172

. بإسناد التيمي عن أيب إسحاق    . كالمها عن إسرائيل، عن أيب إسحاق     . أخربنا عبيداهللا بن موسى   . بن محيد 
  .حنو حديثه
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن            . عمرو الناقد وحدثنا  ) 2380 (- 173

  عباس، عن أيب بن كعب؛
  .لتخذت عليه أجرا:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عبيداهللا       . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2380 (- 174
  ن عبداهللا بن عباس؛بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود، ع

هـو  : فقال ابن عبـاس   .  أنه متارى هو واحلر بن قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى، عليه السالم             
فإين قد متاريت   . هلم إلينا ! يا أبا الطفيل  : فدعاه ابن عباس فقال   . فمر ما أيب بن كعب األنصاري     . اخلضر

فهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . هأنا وصاحيب هذا يف صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل لقي          
إذ . بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     : يذكر شأنه؟ فقال أيب   
. بل عبدنا اخلـضر   : فأوحى اهللا إىل موسى   . ال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى      : جاءه رجل فقال له   

إذا افتقدت احلوت فـارجع فإنـك       : وقيل له . فجعل اهللا له احلوت آية    . لقيهقال فسأل موسى السبيل إىل      
: فقال فىت موسى، حني سأله الغـداء      . آتنا غداءنا : مث قال لفتاه  . فسار موسى ما شاء اهللا أن يسري      . ستلقاه

ذلك : فقال موسى لفتاه  . أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره             
  ".فكان من شأما ما قص اهللا يف كتابه. فوجدا خضرا. فارتدا على آثارمها قصصا. ما كنا نبغي

  .فكان يتبع أثر احلوت يف البحر: إال أن يونس قال
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         كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم----    44    
: قـال عبـداهللا   ( حرب وعبد بن محيد وعبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي          حدثين زهري بن  ) 2381 (- 1

  ) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا
  حدثنا أنس بن مالك؛. حدثنا ثابت. حدثنا مهام. حبان بن هالل

يا رسـول   : فقلت. نظرت إىل أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار        :  أن أبا بكر الصديق حدثه قال     
  ".ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما! يا أبا بكر"فقال . دهم نظر إىل قدميه أبصرنا حتت قدميهلو أن أح! اهللا
حدثنا مالك عن أيب النضر، عـن       . حدثنا معن . حدثنا عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2382 (- 2

  عبيداهللا بن حنني، عن أيب سعيد؛ 
عبد خريه اهللا بني أن يؤتيه زهرة الدنيا وبني مـا   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس على املنرب فقال     

قال فكان رسول اهللا صلى اهللا      . فديناك بآبائنا وأمهاتنا  : فقال. وبكى. فبكى أبو بكر  " فاختار ما عنده  . عنده
إن أمن الناس علـي  "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     . وكان أبو بكر أعلمنا به    . عليه وسلم هو املخري   

ال تبقني يف   . ولكن إخوة اإلسالم  . ولو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال       . صحبته أبو بكر  يف ماله و  
  ".املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر

حدثنا فليح بن سليمان عن سامل، أيب النضر، عن عبيد بـن            . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2382 (- م   2
مبثل . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوما       خطب رسو : قال. حنني وبسر بن سعيد، عن أيب سعيد اخلدري       

  .حديث مالك
. حدثنا شعبة عن إمساعيل بن رجاء     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 2383 (- 3
  :مسعت عبداهللا بن أيب اهلذيل حيدث عن أيب األحوص، قال: قال

لو كنت متخذا خليال لتخذت أبا      " أنه قال     مسعت عبداهللا بن مسعود حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛          
  ".وقد اختذ اهللا، عز وجل، صاحبكم خليال. ولكنه أخي وصاحيب. بكر خليال

حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2383 (- 4
  صلى اهللا عليه وسلم؛شعبة عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبداهللا، عن النيب 

         باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه----    1    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1276 

  ".لو كنت متخذا من أميت أحدا خليال الختذت أبا بكر" أنه قال 
حدثين سفيان عن أيب إسحاق،     . حدثنا عبدالرمحن : حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار قاال      ) 2383 (- 5

ن ابـن  أخربنا أبو عميس ع. أخربنا جعفر بن عون. ح وحدثنا عبد بن محيد    . عن أيب األحوص، عن عبداهللا    
  :قال. أيب مليكة، عن عبداهللا

  ".لو كنت متخذا خليال الختذت ابن أيب قحافة خليال" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2383 (- 6

عن عبداهللا بن أيب اهلذيل، عن أيب األحوص،        جرير عن مغرية، عن واصل بن حيان،        ) حدثنا: وقال اآلخران 
  عن عبداهللا،

. لو كنت متخذا من أهل األرض خليال، الختذت ابن أيب قحافة خليال           " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".ولكن صاحبكم خليل اهللا

. هيمح وحدثنا إسحاق بن إبـرا     . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2383 (- 7
ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بـن       . كلهم عن األعمش  . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا جرير 

حدثنا األعمش عن عبداهللا بـن مـرة، عـن أيب           . حدثنا وكيع : قاال) واللفظ هلما (منري وأبو سعيد األشج     
  :األحوص، عن عبداهللا قال

ولو كنت متخذا خليال الختذت أبا      . أبرأ إىل كل خل من خله     أال إين   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إن صاحبكم خليل اهللا. بكر خليال

أخربين عمرو بن   . أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب عثمان        . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2384 (- 8
  العاص؛

أي الناس أحب إليـك؟     : فأتيته فقلت .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات السالسل           
  .فعد رجاال" عمر"مث من؟ قال : قلت" أبوها"من الرجال؟ قال : قلت" عائشة"قال 
ح وحدثنا عبـد  . حدثنا جعفر بن عون عن أيب عميس  . وحدثين احلسن بن علي احللواين    ) 2385 (- 9

  :عت عائشة، وسئلتمس. أخربنا أبو عميس عن ابن أيب مليكة. أخربنا جعفر بن عون). واللفظ له(بن محيد 
مث من؟ بعد أيب    : فقيل هلا . أبو بكر :  من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت           

  .مث انتهت إىل هذا. أبو عبيدة بن اجلراح: قالت. من؟ بعد عمر: مث قيل هلا. عمر: قالت. بكر



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1277 

ربين أيب عن حممد بن جـبري بـن         أخ. حدثنا إبراهيم بن سعد   . حدثين عباد بن موسى   ) 2386 (- 10
  مطعم، عن أبيه؛

أرأيت ! يا رسول اهللا  : فقالت. فأمرها أن ترجع إليه   .  أن امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا         
  ".فإن مل جتديين فأيت أبا بكر "-كأا تعين املوت :  قال أيب-إن جئت فلم أجدك؟ 

أخربين . حدثنا أيب عن أبيه   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 2386 (-م  -10
  حممد بن جبري بن مطعم؛ أن أباه جبري بن مطعم أخربه؛

  .مبثل حديث عباد بن موسى. فأمرها بأمر.  أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمته يف شيء
حدثنا صاحل  . نا إبراهيم بن سعد   أخرب. حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا عبيداهللا بن سعيد   ) 2387 (- 11

  : بن كيسان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت
فـإين  . ادعي يل أبا بكر، وأخاك، حىت أكتب كتابـا        " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف مرضه           

  ".ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر. أنا أوىل: أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل
وهو ابـن   (حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد        . دثنا حممد بن أيب عمر املكي     ح) 1028 (- 12

  :قال. ، عن أيب حازم األشجعي، عن أيب هريرة)كيسان
فمـن تبـع    "قال  . أنا: قال أبو بكر  " من أصبح منكم اليوم صائما؟      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فمن "قال  . أنا: قال أبو بكر  " فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟      "ال  ق. أنا: قال أبو بكر  " منكم اليوم جنازة؟    
ما اجتمعن يف امـرئ إال   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أنا: قال أبو بكر  " عاد منكم اليوم مريضا؟   

  ".دخل اجلنة
. أخربنا ابن وهـب   : قاال. حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح وحرملة بن حيىي          ) 2388 (- 13

حدثين سعيد بن املسيب وأبو أسامة بن عبدالرمحن؛ أما مسعا أبـا هريـرة              . أخربين يونس عن ابن شهاب    
  : يقول

: بينما رجل يسوق بقرة له، قد محل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أبقرة تكلم؟ فقـال    . تعجبا وفزعا ! حان اهللا سب: فقال الناس ". ولكين إمنا خلقت للحرث   . إين مل أخلق هلذا   

  ".فإين أومن به وأبو بكر وعمر"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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. بينا راع يف غنمه، عدا عليه الذئب فأخذ منها شـاة          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال أبو هريرة  
؟ " هلا يوم السبع، يوم ليس هلا راع غـريي من: فالتفت إليه الذئب فقال له  . فطلبه الراعي حىت استنقذها منه    

  ".أنا وأبو بكر وعمر. فإين أومن بذلك"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! سبحان اهللا: فقال الناس
حدثين عقيـل بـن     . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2388 (-م  -13

  .ومل يذكر قصة البقرة. والذئبخالد عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، قصة الشاة 
حدثنا . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا حممد بن عباد   ) 2388 (- 2م  -13

كالمها عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن الـنيب               . أبو داود احلفري عن سفيان    
وقـاال يف   . ويف حديثهما ذكر البقرة والـشاة معـا       . صلى اهللا عليه وسلم مبعىن حديث يونس عن الزهري        

  :حديثهما
  .وما مها مث" فإين أومن به وأبو بكر وعمر "

ح . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2388 (- 3م  -13
براهيم، عن أيب سلمة، عن     كالمها عن سعد بن إ    . حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر     . وحدثنا حممد بن عباد   

  .أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 -حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب حممد بـن العـالء                ) 2389 (- 14

بارك عن عمر بن سعيد بن أيب       ابن امل ) أخربنا: وقال اآلخران . حدثنا: قال أبو الربيع   (-واللفظ أليب كريب    
  :مسعت ابن عباس يقول: قال. حسني، عن ابن مليكة

. وأنا فيهم . قبل أن يرفع  . فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه     .  وضع عمر بن اخلطاب على سريره     
مـا  : فترحم على عمر وقال   . فالتفت إليه فإذا هو علي    . قال فلم يرعين إال برجل قد أخذ مبنكيب من ورائي         

. إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا مع صاحبيك       ! وامي اهللا . خلفت أحدا أحب إيل، أن ألقى اهللا مبثل عمله، منك         
ودخلت أنـا   . جئت أنا وأبو بكر وعمر    "وذاك أين كنت أكثر أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             

  . أن جيعلك اهللا معهمافإن كنت ألرجو، أو ألظن،". وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر

         باب من فضائل عمر، رضي اهللا عنه باب من فضائل عمر، رضي اهللا عنه باب من فضائل عمر، رضي اهللا عنه باب من فضائل عمر، رضي اهللا عنه----    2    
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أخربنا عيسى بن يونس عن عمر بن سـعيد، يف هـذا    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2389 (-م  -14
  .اإلسناد، مبثله

ح وحدثنا  . حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان       . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2390 (- 15
. حدثنا يعقوب بن إبـراهيم    : قالوا). اللفظ هلم و(زهري بن حرب واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد           

  :حدثين أبو أمامة بن سهل؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب
منـها مـا يبلـغ    . بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ماذا أولت ذلـك؟ يـا      : قالوا". عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره     ومر  . الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك     
  ".الدين"قال ! رسول اهللا

أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخـربه عـن         . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2391 (- 16
  محزة بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، عن أبيه، 

فشربت منه حـىت  . إذ رأيت قدحا أتيت به، فيه لنب. ائمبينا أنا ن" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فما أولت ذلك؟ يا رسـول      : قالوا". مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب     . إين ألرى الري جيري يف أظفاري     

  ".العلم"قال ! اهللا
. ح وحدثنا احللواين وعبد بن محيد     . حدثنا ليث عن عقيل   . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 2391 (-م  -16

  .حنو حديثه. بإسناد يونس. حدثنا أيب عن صاحل. يعقوب بن إبراهيم بن سعدكالمها عن 
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن سعيد بـن     . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 2392 (- 17

  :املسيب أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
 قليب، عليها دلو، فرتعت منها مـا        بينا أنا نائم رأيتين على    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

مث اسـتحالت   . ويف نزعه، واهللا يغفر له، ضعف     . مث أخذها ابن أيب قحافة فرتع ا ذنوبا أو ذنوبني         . شاء اهللا 
  ".فلم أر عبقريا من الناس يرتع نزع عمر بن اخلطاب، حىت ضرب الناس بعطن. فأخذها ابن اخلطاب. غربا
حدثين عقيـل بـن     . ن شعيب بن الليث، حدثين أيب عن جدي       وحدثين عبدامللك ب  ) 2392 (-م  -17
حـدثنا أيب عـن     . ح وحدثنا عمرو الناقد واحللواين وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد             . خالد
  .حنو حديثه. بإسناد يونس. صاحل
: قال. حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب : قاال. حدثنا احللواين وعبد بن محيد    ) 2392 (- 2م  -17

  :إن أبا هريرة قال: قال األعرج وغريه
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  .بنحو حديث الزهري" رأيت ابن أيب قحافة يرتع" إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربين عمرو بن   . حدثنا عمي، عبداهللا بن وهب    . حدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 2392 (- 18

  يرة، احلارث؛ أن أبا يونس، موىل أيب هريرة، حدثه عن أيب هر
فجاءين أبو . بينا أنا نائم أريت أين أنزع على حوضي أسقي الناس    " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

فجاء ابن اخلطاب فأخـذ     . واهللا يغفر له  . ويف نزعه ضعف  . فرتع دلوين . بكر فأخذ الدلو من يدي لريوحين     
  ".ن يتفجرحىت توىل الناس، واحلوض مآل. فلم أر نزع رجل قط أقوى منه. منه
حـدثنا  : قاال) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 2393 (- 19

  حدثين أبو بكر بن سامل عن سامل بن عبداهللا، عن عبداهللا بن عمر؛ . حدثنا عبيداهللا بن عمر. حممد بن بشر
فجاء أبو بكر فرتع ذنوبا     . لو بكرة على قليب   أريت كأين أنزع بد   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

فلـم أر   . فاستحالت غربا . مث جاء عمر فاستقى   . فرتع نزعا ضعيفا واهللا، تبارك وتعاىل، يغفر له       . أو ذنوبني 
  ".حىت روي الناس وضربوا العطن. عبقريا من الناس يفري فريه

ين موسى بن عقبة عن سامل بن       حدث. حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2393 (-م  -19
. عبداهللا، عن أبيه، عن رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف أيب بكر وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما                   

  .بنحو حديثهم
حدثنا سفيان عن عمرو وابن املنكدر، مسعا       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2394 (- 20

حدثنا سفيان بن عيينـة     ). واللفظ له (ح وحدثنا زهري بن حرب      . هللا عليه وسلم  جابرا خيرب عن النيب صلى ا     
  عن ابن املنكدر وعمرو، عن جابر،
لعمـر  : ملن هذا؟ فقالوا  : فقلت. دخلت اجلنة فرأيت فيها دارا أو قصرا      " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  أو عليك يغار؟! رسول اهللاأي : فبكى عمر وقال" فذكرت غريتك. فأردت أن أدخل. بن اخلطاب
ح . أخربنا سفيان عن عمرو وابن املنكدر، عن جابر       . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2394 (-م  -20

حدثنا سفيان  . ح وحدثناه عمرو الناقد   . حدثنا سفيان عن عمرو، مسع جابرا     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     
  .مبثل حديث ابن منري وزهري. وسلممسعت جابرا عن النيب صلى اهللا عليه . عن ابن املنكدر

أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخـربه عـن         . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2395 (- 21
  سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،
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فإذا امرأة توضأ إىل جانـب      . بينا أنا نائم إذ رأيتين يف اجلنة      " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
  ".فوليت مدبرا. فذكرت غرية عمر. لعمر بن اخلطاب: ملن هذا؟ فقالوا: فقلت. قصر

: مث قال عمـر   . فبكى عمر، وحنن مجيعا يف ذلك الس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             : قال أبو هريرة  
  أعليك أغار؟! يا رسول اهللا! بأيب أنت
حدثنا يعقـوب بـن     : قالوا. وحدثنيه عمرو الناقد وحسن احللواين وعبد بن محيد       ) 2395 (-م  -21

  .إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله
ح وحـدثنا حـسن     ). يعين ابن سـعد   (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2396 (- 22

 - وهو ابن إبراهيم ابن سـعد        -يعقوب  ) حدثنا: وقال حسن . أخربين: قال عبد (احللواين وعبد بن محيد     
أخربين عبداحلميد بن عبدالرمحن بن زيد؛ أن حممد بن سعد بـن أيب             . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      

  :وقاص أخربه؛ أن أباه سعدا قال
عاليـة  . وعنده نساء من قريش يكلمنـه ويـستكثرنه       .  استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ورسـول اهللا   . أذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ف. فلما استأذن عمر قمن يبتدرن احلجاب     . أصوان
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      ! يا رسول اهللا  . أضحك اهللا سنك  : فقال عمر . صلى اهللا عليه وسلم يضحك    

فأنت، يا رسول  : قال عمر " فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب    . عجبت من هؤالء الاليت كن عندي     "وسلم  
: أبنين وال نب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلن! أي عدوات أنفسهن: عمرمث قال  . أحق أن يهنب  ! اهللا
والـذي  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . أنت أغلظ وأفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . نعم

  ".ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك! نفسي بيده
أخربين سهيل عن أبيه، عن     . حدثنا به عبدالعزيز بن حممد    .  معروف م حدثنا هارون بن   ) 2397 (- 22

  أيب هريرة؛
وعنده نسوة قد رفعن أصوان على رسول       .  أن عمر بن اخلطاب جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  .فذكر حنو حديث الزهري. فلما استأذن عمر ابتدرن احلجاب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبداهللا بن وهب عن إبراهيم بـن        . ين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       حدث) 2398 (- 23

  سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن عائشة،
فإن يكن يف أمـيت     . قد كان يكون يف األمم قبلكم حمدثون      " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقول          

  ".منهم أحد، فإن عمر بن اخلطاب منهم
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  .تفسري حمدثون ملهمون:  ابن وهبقال
: قـاال . ح وحدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2398 (-م  -23

  .كالمها عن ابن عجالن، عن سعد بن إبراهيم، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا ابن عيينة
 جويرية بن أمساء أخربنا عـن       :حدثنا سعيد بن عامر قال    . حدثنا عقبة بن مكرم العمي    ) 2399 (- 24

  :قال. نافع، عن ابن عمر
  .يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف أسارى بدر: وافقت ريب يف ثالث:  قال عمر

. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2400 (- 25
  :قال

فـسأله  . جاء ابنه عبداهللا بن عبداهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ملا تويف عبداهللا بن أيب، ابن سلول،        
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . مث سأله أن يصلى عليه    . فأعطاه. أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه      

 وقد  أتصلي عليه ! يا رسول اهللا  : فقال. فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ليصلي عليه 
استغفر هلم أوال تستغفر    : إمنا خريين اهللا فقال   "اك اهللا أن تصلي عليه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

فصلى عليه رسـول    . إنه منافق : قال" وسأزيد على سبعني  ] 80/التوبة  /9[هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة       
 أحد منهم مات أبدا وال تقـم علـى قـربه            وال تصل على  : وأنزل اهللا عز وجل   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  ].84/التوبة /9[
عـن  ) وهو القطـان  (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 2400 (-م  -25

  .قال فترك الصالة عليهم: وزاد. عبيداهللا، ذا اإلسناد، يف معىن حديث أيب أسامة
وقال . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2401 (- 36

 عن حممد بن أيب حرملة، عن عطاء وسليمان ابين يـسار،            - يعنون ابن جعفر     -إمساعيل  ) حدثنا: اآلخرون
  :وأيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائشة قالت

فاستأذن أبو بكـر    . أو ساقيه . عليه وسلم مضطجعا يف بييت، كاشفا عن فخذيه        كان رسول اهللا صلى اهللا      
مث اسـتأذن   . فتحـدث . وهو كـذلك  . مث استأذن عمر فأذن له    . فتحدث. وهو على تلك احلال   . فأذن له 

        هللا عنههللا عنههللا عنههللا عنه باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي ا باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي ا باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي ا باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي ا----    3    
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 -وال أقول ذلك يف يوم واحد       :  قال حممد  -وسوى ثيابه   . فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . عثمان
مث دخل عمر فلم تش له      . ومل تباله . دخل أبو بكر فلم تش له     :  فلما خرج قالت عائشة    .فدخل فتحدث 

  ".أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة"فقال ! مث دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. ومل تباله
حدثين عقيل بن   . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2402 (- 27
   عن ابن شهاب، عن خالد

حيىي بن سعيد بن العاص؛ أن سعيد بن العاص أخربه؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وعثمـان                    
  حدثاه؛

.  أن أبا بكر استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، البس مرط عائـشة                  
فأذن له وهو على تلك احلـال  .  مث استأذن عمر.فقضى إليه حاجته مث انصرف. فأذن أليب بكر وهو كذلك  

" امجعي عليك ثيابـك   "وقال لعائشة   . مث استأذنت عليه فجلس   : قال عثمان . مث انصرف . فقضى إليه حاجته  
ما يل مل أرك فزعت أليب بكر وعمر رضـي  ! يا رسول اهللا: فقالت عائشة. فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت  

وإين خشيت، إن . إن عثمان رجل حي  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       اهللا عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال       
  ".أذنت له على تلك احلال، أن ال يبلغ إيل حاجته

كلهم عن يعقوب بن    . حدثناه عمرو الناقد واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد         ) 2402 (-م  -27
أخربين حيىي بن سعيد بن العاص؛      . قال. حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب        . إبراهيم بن سعد  

  أن سعيد بن العاص أخربه؛ أن عثمان وعائشة حدثاه؛
  . أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر مبثل حديث عقيل عن الزهري

 حدثنا ابن أيب عدي عن عثمان بن غياث، عن أيب عثمان          . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2403 (- 28
  :قال. النهدي، عن أيب موسى األشعري

 بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حائط املدينة، وهو متكئ يركز بعود معه بني املاء والطـني، إذا                    
مث اسـتفتح   : قـال . ففتحت له وبشرته باجلنة   . قال فإذا أبو بكر   " وبشره باجلنة . افتح"فقال  . استفتح رجل 

مث استفتح رجل  . ففتحت له وبشرته باجلنة   . قال فذهبت فإذا هو عمر    " جلنةافتح وبشره با  "فقال  . رجل آخر 
قال فذهبت فإذا هو " افتح وبشره باجلنة على بلوى تكون"قال فجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       . آخر

  .نأو اهللا املستعا. صربا! اللهم: فقال. قال وقلت الذي قال. قال ففتحت وبشرته باجلنة. عثمان بن عفان
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حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب عثمان النهدي، عـن أيب           . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 2403 (-م  -28
  موسى األشعري؛

  .مبعىن حديث عثمان بن غياث.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل حائطا وأمرين أن أحفظ الباب
وهـو ابـن    (حدثنا سليمان   . حدثنا حيىي بن حسان   . حدثنا حممد بن مسكني اليمامي    ) 2403 (- 29
  عن شريك بن أيب منر، عن ) بالل

  أخربين أبو موسى األشعري؛. سعيد بن املسيب
قـال  . أللزمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألكونن معه يومي هـذا         : فقال.  أنه توضأ يف بيته مث خرج     

قال فخرجت على أثره أسأل     . وجه ههنا . خرج: فسأل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا       . فجاء املسجد 
حىت قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه       . وباا من جريد  . قال فجلست عند الباب   . حىت دخل بئر أريس   . عنه

وتوسط قفها، وكشف عن سـاقيه،      . فإذا هو قد جلس على بئر أريس      . فقمت إليه . وسلم حاجته وتوضأ  
ألكونن بواب رسول اهللا صلى : فقلت. لبابمث انصرفت فجلست عند ا. قال فسلمت عليه . ودالمها يف البئر  

قال . على رسلك : فقلت. أبو بكر : من هذا؟ فقال  : فقلت. فجاء أبو بكر فدفع الباب    . اهللا عليه وسلم اليوم   
قال فأقبلت حىت قلت    " ائذن له، وبشره باجلنة   "فقال  . هذا أبو بكر يستأذن   ! يا رسول اهللا  : مث ذهبت فقلت  

فجلس عـن ميـني     . قال فدخل أبو بكر   .  صلى اهللا عليه وسلم يبشرك باجلنة      ورسول اهللا . ادخل: أليب بكر 
. كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . ودىل رجليه يف البئر   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه يف القف        

 -إن يرد اهللا بفـالن      : فقلت. وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقين    . مث رجعت فجلست  . وكشف عن ساقيه  
على : فقلت. عمر بن اخلطاب  : من هذا؟ فقال  : فقلت. فإذا إنسان حيرك الباب   .  خريا يأت به   -يريد أخاه   

ائذن له  "فقال  . هذا عمر يستأذن  : مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه وقلت           . رسلك
 فدخل فجلـس  قال. أذن ويبشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة       : فجئت عمر فقلت  " وبشره باجلنة 

: مث رجعت فجلست فقلت   . ودىل رجليه يف البئر   . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القف، عن يساره          
عثمان بن : من هذا؟ فقال: فقلت. فجاء إنسان فحرك الباب.  يأت به- يعين أخاه -إن يرد اهللا بفالن خريا   

مع . ائذن له وبشره باجلنة"فقال . فأخربتهقال وجئت النيب صلى اهللا عليه وسلم      . على رسلك : فقلت. عفان
. مع بلوى تصيبك  . ويبشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة       . ادخل: قال فجئت فقلت  " بلوى تصيبه 

  . فجلس وجاههم من الشق اآلخر. قال فدخل فوجد القف قد ملئ
  .فأولتها قبورهم: فقال سعيد بن املسيب: قال شريك
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حدثين . حدثين سليمان بن بالل   . حدثنا سعيد بن عفري   . بو بكر بن إسحاق   حدثنيه أ ) 2403 (-م  -29
وأشار يل  . (حدثين أبو موسى األشعري ههنا    : مسعت سعيد بن املسيب يقول    . شريك بن عبداهللا بن أيب منر     

  :قال أبو موسى) سليمان إىل جملس سعيد، ناحية املقصورة
. فتبعته فوجدته قد دخل ماال    . ه قد سلك يف األموال    فوجدت.  خرجت أريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

ومل . وساق احلديث مبعىن حديث حيىي بن حـسان       . وكشف عن ساقيه ودالمها يف البئر     . فجلس يف القف  
  .فأولتها قبورهم: يذكر قول سعيد

حدثنا سعيد بـن أيب     : حدثنا حسن بن علي احللواين وأبو بكر بن إسحاق قاال         ) 2403 (- 2م  -29
أخربين شريك بن عبداهللا بن أيب منر عن سعيد بن املسيب، عن أيب             . حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري      . مرمي

  :موسى األشعري قال
واقتص احلـديث   . فخرجت يف أثره  .  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما إىل حائط باملدينة حلاجته           

. فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ههنـا     : سيبقال ابن امل  : وذكر يف احلديث  . مبعىن حديث سليمان بن بالل    

  .وانفرد عثمان
حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو جعفر، حممد بن الصباح وعبيداهللا القواريري وسريج             ) 2404 (- 30

. ، أبو سلمة املاجـشون    حدثنا يوسف ). واللفظ البن الصباح  (كلهم عن يوسف بن املاجشون      . بن يونس 
  :حدثنا حممد بن املنكدر عن سعيد بن املسيب، عن عامر بن سعد ابن أيب وقاص، عن أبيه، قال

  ".إال أنه ال نيب بعدي. أنت مين مبرتلة هارون من موسى" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي 
: فقلـت . أنا مسعتـه : فقال. حدثين عامرفحدثته مبا   . فلقيت سعدا . فأحببت أن أشافه ا سعدا    : قال سعيد 

  .وإال فاستكتا. نعم: آنت مسعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال
ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . حدثنا غندر عن شعبة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2404 (- 31
 وقاص، عن سعد    حدثنا شعبة عن احلكم، عن مصعب بن سعد بن أيب         . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

  :قال. بن أيب وقاص

         باب من فضائل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه باب من فضائل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه باب من فضائل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه باب من فضائل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه----    4    
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ختلفـين يف   ! يا رسول اهللا  : فقال.  خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب، يف غزوة تبوك             
  ".أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى؟ غري أنه ال نيب بعدي"النساء والصبيان؟ فقال 

  .وحدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد. نا أيبحدث. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2404 (-م -31
وهو ابـن   (حدثنا حامت   : قاال) وتقاربا يف اللفظ  (حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عباد        ) 2404 (- 32

  :عن بكري بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، قال) إمساعيل
أما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول : اب؟ فقالما منعك أن تسب أبا التر:  أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال 
مسعت رسول اهللا   . ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم         . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلن أسبه      

خلفـتين مـع النـساء      ! يا رسول اهللا  : صلى اهللا عليه وسلم يقول له، خلفه يف بعض مغازيه، فقال له علي            
إال . أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسـى         "ى اهللا عليه وسلم     والصبيان؟ فقال له رسول اهللا صل     

قال " ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله        "ومسعته يقول يوم خيرب     ". أنه ال نبوة بعدي   
وملا نزلـت   . يهففتح اهللا عل  . فبصق يف عينه ودفع الراية إليه     . فأتى به أرمد  " ادعوا يل عليا  "فتطاولنا هلا فقال    

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا        ] 61/آل عمران / 3[فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم      : هذه اآلية 
  ".هؤالء أهلي! اللهم"وفاطمة وحسنا وحسينا فقال 

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2404 (-م  -32
  مسعت إبراهيم بن سعد عن سعد،. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. حدثنا حممد بن جعفر: القا. بشار

  ".أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال لعلي 
عن سـهيل، عـن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2405 (- 33

  بيه، عن أيب هريرة؛ أ
يفـتح اهللا   . ألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يوم خيرب           

قـال  . قال فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلا. ما أحببت اإلمارة إال يومئذ : قال عمر بن اخلطاب   ". على يديه 
حىت يفتح  . وال تلتفت . امش"وقال  . فأعطاه إياها . يب طالب فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أ         

على ماذا أقاتل النـاس؟ قـال   ! يا رسول اهللا: فصرخ. قال فسار علي شيئا مث وقف ومل يلتفت       ". اهللا عليك 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعـوا منـك دمـاءهم          . قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           "

  ".وحسام على اهللا.  حبقهاإال. وأمواهلم
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. عن أيب حازم، عن سهل    ) يعين ابن أيب حازم   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2406 (- 34
أخربين سهل  . عن أيب حازم  ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   ). واللفظ هذا (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      

  بن سعد؛ 
حيـب اهللا   . ألعطني هذه الراية رجال يفتح اهللا على يديه       " يوم خيرب     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

قال فلما أصبح الناس غدوا على      . قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها      " وحيبه اهللا ورسوله  . ورسوله
هو، يـا   : فقالوا" أين علي بن أيب طالب؟    "فقال  . كلهم يرجون أن يعطاها   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ودعا . فأتى به، فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه          . قال فأرسلوا إليه  . يشتكي عينيه ! رسول اهللا 
فقال . أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا   ! يا رسول اهللا  : فقال علي . فأعطاه الراية . حىت كأن مل يكن به وجع     . له فربأ 

. وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيـه        . مث ادعهم إىل اإلسالم   . حىت ترتل بساحتهم  . انفذ على رسلك  "
  ".ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم! فواهللا
عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2407 (- 35

  :بن األكوع، قال
أنا أختلف عن رسـول اهللا      : فقال. وكان رمدا .  وسلم يف خيرب    كان علي قد ختلف عن النيب صلى اهللا عليه        

فلما كان مساء الليلة اليت فتحها اهللا يف        . فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم       ! صلى اهللا عليه وسلم   
ألعطني الراية، أو ليأخذن بالراية، غـدا، رجـل حيبـه اهللا            "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . صباحها
فأعطـاه  . هذا علي : فقالوا. فإذا حنن بعلي، وما نرجوه    " ه، أو قال حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا عليه        ورسول

  .ففتح اهللا عليه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية
حدثنا إمساعيل  : قال زهري . مجيعا عن ابن علية   . حدثين زهري بن حرب وشجاع بن خملد      ) 2408 (- 36

  :قال. حدثين يزيد بن حيان. حيانحدثين أبو . بن إبراهيم
لقد لقيت،  : فلما جلسنا إليه قال له حصني     .  انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم           

. وصليت خلفـه  . وغزوت معه . ومسعت حديثه . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . خريا كثريا ! يا زيد 
يا ابـن   : قال. ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! زيدحدثنا، يا   . لقد لقيت، يا زيد خريا كثريا     

ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهللا صلى اهللا عليـه            . وقدم عهدي . لقد كربت سين  ! واهللا! أخي
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينـا          : مث قال . وما ال، فال تكلفونيه   . فما حدثتكم فاقبلوا  . وسلم
أال أيهـا   . أما بعد "مث قال   . ووعظ وذكر . فحمد اهللا وأثىن عليه   . بني مكة واملدينة  . يدعى مخا مباء  . خطيبا
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أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى     : وأنا تارك فيكم ثقلني   . فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب        ! الناس
أذكركم . وأهل بييت "قال  مث  . فحث على كتاب اهللا ورغب فيه     " واستمسكوا به . والنور فخذوا بكتاب اهللا   

ومن أهل بيته؟ يـا     : فقال له حصني  ". أذكركم اهللا يف أهل بييت    . أذكركم اهللا يف أهل بييت    . اهللا يف أهل بييت   
: قـال . ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعـده       . نساؤه من أهل بيته   : أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال     ! زيد

  .نعم: كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: قال. وآل عباسهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، : وهم؟ قال
عن سعيد بـن    ) يعين ابن إبراهيم  (حدثنا حسان   . وحدثنا حممد بن بكار بن الريان     ) 2408 (-م  -36

  مسروق، عن يزيد بن حيان، عن 
  .وساق احلديث بنحوه، مبعىن حديث زهري. زيد بن أرقم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ح وحدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا حممد بن فضيل   . ثنا أبو بكر بن أيب شيبة     حد) 2408 (- 2م  -36
وزاد يف حـديث جريـر      . كالمها عن أيب حيان، ذا اإلسناد، حنو حديث إمساعيل        . أخربنا جرير . إبراهيم

  ".ومن أخطأه، ضل. من استمسك به، وأخذ به، كان على اهلدى. كتاب اهللا فيه اهلدى والنور"
وهو ابن  (عن سعيد   ) يعين ابن إبراهيم  (حدثنا حسان   . حممد بن بكار بن الريان    حدثنا  ) 2408 (- 37

  :قال. ، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم)مسروق
وسـاق  . لقد صاحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصليت خلفه         . قد رأيت خريا  :  دخلنا عليه فقلنا له   

هـو  . أحدمها كتاب اهللا عز وجل:  تارك فيكم ثقلني أال وإين "غري أنه قال    . احلديث بنحو حديث أيب حيان    
: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال    : فقلنا: وفيه". ومن تركه كان على ضاللة    . من اتبعه كان على اهلدى    . حبل اهللا 

أهل بيته أصله،   . مث يطلقها فترجع إىل أبيها وقومها     . إن املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر       ! وامي اهللا . ال
  ".لذين حرموا الصدقة بعدهوعصبته ا
عن أيب حازم، عن سـهل     ) يعين ابن أيب حازم   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2409 (- 38

  :قال. بن سعد
. قال فأىب سـهل   . فأمره أن يشتم عليا   . قال فدعا سهل بن سعد    .  استعمل على املدينة رجل من آل مروان      

. ما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب التـراب         : فقال سهل . با التراب لعن اهللا أ  : أما إذا أبيت فقل   : فقال له 
جاء رسول اهللا صلى اهللا     : مل مسي أبا التراب؟ قال    . أخربنا عن قصته  : فقال له . وإن كان ليفرح إذا دعي ا     

. كان بيين وبينـه شـيء     : فقالت" أين ابن عمك؟  "فقال  . فلم جيد عليا يف البيت    . عليه وسلم بيت فاطمة   
: فجاء فقال" أين هو؟. انظر"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان . فلم يقل عندي  . ين فخرج فغاضب
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قد سـقط رداؤه  . فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع      . هو يف املسجد راقد   ! يا رسول اهللا  
قم أبـا   ! م أبا التراب  ق"فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسحه عنه ويقول           . فأصابه تراب . عن شقه 

  !".التراب
حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد، عـن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2410 (- 39

  :عبداهللا بن عامر بن ربيعة، عن عائشة قالت
قالـت  .  رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلةليت: فقال.  أرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة    

يا رسول  : قال سعد بن أيب وقاص    " من هذا؟ "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ومسعنا صوت السالح  
  .جئت أحرسك! اهللا

  .فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطيطه: قال عائشة
أخربنا الليث عن حيىي بن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2410 (- 40

  :سعيد، عن عبداهللا بن عامر بن ربيعة؛ أن عائشة قالت
ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسـين       "فقال  .  سهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مقدمه املدينة، ليلة         

فقال لـه   .  سعد بن أيب وقاص    :قال" من هذا؟ "فقال  . فبينا حنن كذلك مسعنا خشخشة سالح     : قالت" الليلة
وقع يف نفسي خوف على رسول اهللا صلى اهللا عليـه           : قال" ما جاء بك؟  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

مـن  : فقلنـا : ويف رواية ابن رمح   . مث نام . فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فجئت أحرسه . وسلم
  هذا؟
مسعـت  : مسعت حيىي بن سعيد يقـول     . ا عبدالوهاب حدثن. حدثناه حممد بن املثىن   ) 2410 (-م  -40

  :قالت عائشة: عبداهللا بن عامر بن ربيعة يقول
  .مبثل حديث سليمان بن بالل.  أرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة

عن أبيه، عن عبداهللا بـن      ) يعين ابن سعد  (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2411 (- 41
  :مسعت عليا يقول: قال. شداد

         باب يف فضل سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنه باب يف فضل سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنه باب يف فضل سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنه باب يف فضل سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنه----    5    
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فإنه جعل يقول له، يـوم أحـد        .  ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه ألحد، غري سعد بن مالك             
  !".فداك أيب وأمي. ارم"

ح . حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2411 (-م  -41
 ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق احلنظلي عن حممد بن بشر، عن            .حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     

كلهم عن سعد بن إبراهيم، عن عبداهللا بن شداد،         . حدثنا سفيان عن مسعر   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . مسعر
  .مبثله. عن علي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهو ابن  (عن حيىي   )  بالل يعين ابن (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2412 (- 42
  :عن سعيد، عن سعد بن أيب وقاص قال) سعيد

  . لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد         ) 2412 (-م  -42

  .كالمها عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسناد. عبدالوهاب
عن بكري بن مسمار، عن     ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 2412 (- 2م  -42

  عامر بن سعد، عن أبيه؛
. كان رجل من املشركني قد أحرق املـسلمني       : قال.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع له أبويه يوم أحد          

فأصبت جنبه .  قال فرتعت له بسهم ليس فيه نصل!"فداك أيب وأمي. ارم"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .حىت نظرت إىل نواجذه. فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فانكشفت عورته. فسقط
حـدثنا  . حدثنا احلسن بن موسى   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1748 (- 43
  حدثين مصعب بن سعد عن أبيه؛. حدثنا مساك بن حرب. زهري

وال تأكـل وال    . حلفت أم سعد أن ال تكلمه أبدا حىت يكفر بدينـه          :  أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال      
  .وأنا آمرك ذا. وأنا أمك. زعمت أن اهللا وصاك بوالديك: قالت. تشرب

فجعلت تـدعو علـى     . فسقاها. فقام ابن هلا يقال له عمارة     . مكثت ثالثا حىت غشي عليها من اجلهد      : قال
وإن جاهداك على أن تشرك     . ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا   : نزل اهللا عز وجل يف القرآن هذه اآلية       فأ. سعد
  .وصاحبهما يف الدنيا معروفا: وفيها] 15/لقمان/ 31[يب 
فأتيت بـه الرسـول     . فإذا فيها سيف فأخذته   . وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنيمة عظيمة        : قال

" رده من حيـث أخذتـه     "فقال  . فأنا من قد علمت حاله    . نفلين هذا السيف  : فقلت. صلى اهللا عليه وسلم   
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قال فشد يل صوته    . أعطنيه: فقلت. حىت إذا أردت أن ألقيه يف القبض المتين نفسي، فرجعت إليه          . فانطلقت
  ].1/ األنفال/ 8[يسألونك عن األنفال : قال فأنزل اهللا عز وجل" رده من حيث أخذته"

قـال  . دعين أقسم مايل حيث شـئت  : فقلت. إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاين      ومرضت فأرسلت   : قال
  .فكان، بعد، الثلث جائزا. قال فسكت. فالثلث: قلت. قال فأىب. فالنصف: قلت. فأىب
وذلك قبـل أن حتـرم      . تعال نطعمك ونسقيك مخرا   : فقالوا. وأتيت على نفر من األنصار واملهاجرين     : قال

قـال  .  فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من مخـر         - واحلش البستان    - يف حش    قال فأتيتهم . اخلمر
قال . املهاجرون خري من األنصار   : فقلت. قال فذكرت األنصار واملهاجرون عندهم    . فأكلت وشربت معهم  

فأنزل . فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته       . فأخذ رجل أحد حلي الرأس فضربين به فجرح بأنفي        
إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان :  شأن اخلمر- يعين نفسه - عز وجل يف    اهللا
  ].90/ املائدة/ 5[

حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1748 (- 44
  :مساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه؛ أنه قال

قال فكانوا إذا   : وزاد يف حديث شعبة   . وساق احلديث مبعىن حديث زهري عن مساك      . ربع آيات  أنزلت يف أ  
وكان . فضرب به أنف سعد ففزره    : ويف حديثه أيضا  . مث أوجروها . أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا     

  .أنف سعد مفزورا
بن شريح، عن أبيـه،     حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن املقدام       . حدثنا زهري بن حرب   ) 2413 (- 45

  :عن سعد
  ]. 52/ األنعام/ 6[وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي :  يف نزلت

  .تدين هؤالء: وكان املشركون قالوا له. أنا وابن مسعود منهم: نزلت يف ستة: قال
قـدام  حدثنا حممد بن عبداهللا األسدي عن إسرائيل، عن امل. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2413 (- 46

  :قال. بن شريح، عن أبيه، عن سعد
اطـرد هـؤالء ال     : فقال املشركون للنيب صلى اهللا عليه وسلم      .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ستة نفر        

  .جيترؤن علينا
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فوقع يف نفس رسول اهللا     . وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبالل، ورجالن لست أمسيهما          : قال
وال تطرد الذين يدعون رـم      : فأنزل اهللا عز وجل   . فحدث نفسه . ا شاء اهللا أن يقع    صلى اهللا عليه وسلم م    

  ].52/ األنعام/ 6[بالغداة والعشي يريدون وجهه 
: قالوا. حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحامد بن عمر البكراوي وحممد بن عبداألعلى ) 2414 (- 47

  :مسعت أيب عن أيب عثمان، قال: قال) وهو ابن سليمان(حدثنا املعتمر 
 مل يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك األيام اليت قاتل فيهن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                

  .عن حديثهما. وسلم، غري طلحة وسعد
. بن املنكدر، عن جابر بن عبداهللا     حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد       . حدثنا عمرو الناقد  ) 2415 (- 48
  :مسعته يقول: قال

. مث ندم . فانتدب الزبري . مث ندم . فانتدب الزبري .  ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق         
  ".لكل نيب حواري وحواري الزبري  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فانتدب الزبري

ح وحدثنا أبـو كريـب      . حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة      . بحدثنا أبو كري  ) 2415 (-م  -48
كالمها عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن الـنيب          . حدثنا سفيان . مجيعا عن وكيع  . وإسحاق بن إبراهيم  
  .مبعىن حديث ابن عيينة. صلى اهللا عليه وسلم

: قـال إمساعيـل   . ركالمها عن ابن مسه   . حدثنا إمساعيل بن اخلليل وسويد بن سعيد      ) 2416 (- 49
  :قال. أخربين علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبداهللا بن الزبري

. فكان يطـأطئ يل مـرة فـأنظر   . يف أطم حسان.  كنت أنا وعمر بن أيب سلمة، يوم اخلندق، مع النسوة        
  .فكنت أعرف أيب إذا مر على فرسه يف السالح، إىل بين قريظة. وأطأطئ له مرة فينظر

: ورأيتين يا بين؟ قلـت    : فقال. فذكرت ذلك أليب  : وأخربين عبداهللا بن عروة عن عبداهللا بن الزبري قال        : قال
  ".فداك أيب وأمي: "فقال. لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يومئذ، أبويه! أما واهللا: قال. نعم
. ه، عن عبداهللا بـن الـزبري     حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبي      . وحدثنا أبو كريب  ) 2416 (-م  -49
  :قال

         باب من فضائل طلحة والزبري، رضي اهللا عنهما باب من فضائل طلحة والزبري، رضي اهللا عنهما باب من فضائل طلحة والزبري، رضي اهللا عنهما باب من فضائل طلحة والزبري، رضي اهللا عنهما----    6    
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يعين نسوة النيب صلى اهللا عليه      .  ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف األطم الذي فيه النسوة              
. ومل يذكر عبداهللا بن عروة يف احلـديث       . وساق احلديث مبعىن حديث ابن مسهر، يف هذا اإلسناد        . وسلم

  .يه، عن ابن الزبريولكن أدرج القصة يف حديث هشام عن أب
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2417 (- 50

  هريرة؛
.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والـزبري                  

  ".فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد. اهدأ "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فتحركت الصخرة
حـدثنا  : قاال. حدثنا عبيداهللا بن حممد بن يزيد بن خنيس وأمحد بن يوسف األزدي       ) 2417 (-م  -50

حدثين سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عـن                 . إمساعيل بن أيب أويس   
  أيب هريرة؛

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . فتحرك. عليه وسلم كان على جبل حراء      أن رسول اهللا صلى اهللا      
وعليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكـر وعمـر           " فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد       ! حراء. اسكن"

  .وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم
  :حدثنا هشام عن أبيه قال: قاال. حدثنا ابن منري وعبدة. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2418 (- 51

  .من الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح! أبواك، واهللا:  قالت يل عائشة
: وزاد. حدثنا هشام، ذا اإلسناد   . حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2418 (-م  -51

  .تعين أبا بكر والزبري
. حدثنا إمساعيل عن البهي، عن عروة     . حدثنا وكيع . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2418 (- 52
  :قال

  .كان أبواك من الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح:  قالت يل عائشة
ح وحدثين زهري بـن     . حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد     .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2419 (- 53

  : قال أنس: قال. أخربنا خالد عن أيب قالبة. حدثنا إمساعيل بن علية. حرب

         باب فضائل أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا تعاىل عنه باب فضائل أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا تعاىل عنه باب فضائل أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا تعاىل عنه باب فضائل أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا تعاىل عنه----    7    
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  ".وإن أميننا، أيتها األمة، أبو عبيدة بن اجلراح. إن لكل أمة أمينا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  عن ثابت، عن أنس؛) وهو ابن سلمة(حدثنا محاد . حدثنا عفان. حدثين عمرو الناقد) 2419 (- 54

. ابعث معنا رجال يعلمنا السنة واإلسالم     : فقالوا.  أن أهل اليمن قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".هذا أمني هذه األمة"قال، فأخذ بيد أيب عبيدة فقال 

. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال).  البن املثىن  واللفظ(حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2420 (- 55
  :مسعت أبا إسحاق حيدث عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: قال. حدثنا شعبة

فقـال  . ابعث إلينا رجال أمينـا    ! يا رسول اهللا  : فقالوا.  جاء أهل جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .قال، فبعث أبا عبيدة بن اجلراح. استشرف هلا الناسقال، ف" حق أمني. ألبعثن إليكم رجال أمينا حق أمني"

حدثنا سفيان عن أيب إسحاق،     . أخربنا أبو داود احلفري   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2420 (-م  -55

  .ذا اإلسناد، حنوه
حدثين عبيداهللا بن أيب يزيد عن نافع بن        . حدثنا سفيان بن عيينة   . حدثين أمحد بن حنبل   ) 2421 (- 56

  جبري، عن أيب هريرة،
  ".فأحبه وأحبب من حيبه. إين أحبه! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال حلسن 

حدثنا سفيان عن عبيداهللا بن أيب يزيد، عن نافع بن جـبري بـن              . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2421 (- 57
  :قال. مطعم، عن أيب هريرة

حىت جاء سوق بين    . ال يكلمين وال أكلمه   . جت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من النهار            خر
فظننا أنه إمنا حتبسه أمـه      . يعين حسنا " أمث لكع؟ أمث لكع؟   "حىت أتى خباء فاطمة فقال      . مث انصرف . قينقاع

فقال رسول اهللا   . هما صاحبه حىت اعتنق كل واحد من    . فلم يلبث أن جاء يسعى    . ألن تغسله وتلبسه سخابا   
  ".فأحبه وأحبب من حيبه. إين أحبه! اللهم"صلى اهللا عليه وسلم 

حـدثنا  ). وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2422 (- 58
  :الرباء بن عازب قال

  ".إين أحبه فأحبه! اللهم"وهو يقول .  رأيت احلسن بن علي على عاتق النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب فضائل احلسن واحلسني، رضي اهللا عنهما باب فضائل احلسن واحلسني، رضي اهللا عنهما باب فضائل احلسن واحلسني، رضي اهللا عنهما باب فضائل احلسن واحلسني، رضي اهللا عنهما----    8    
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حدثنا شعبة عـن  . حدثنا غندر: قال ابن نافع. حدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 2422 (- 59
  :، عن الرباء، قال)وهو ابن ثابت(عدي 

إين أحبـه   ! اللـهم : "وهو يقول .  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعا احلسن بن علي على عاتقه            
  ".فأحبه
حدثنا النـضر   : قاال. حدثين عبداهللا بن الرومي، اليمامي وعباس بن عبدالعظيم العنربي        ) 2423 (- 60

  :قال. حدثنا إياس عن أبيه). وهو ابن عمار(حدثنا عكرمة . بن حممد
حىت أدخلتهم حجرة النيب صـلى  .  لقد قدت بنيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلسن واحلسني، بغلته الشهباء        

  .هذا قدامه وهذا خلفه. اهللا عليه وسلم
حدثنا : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 2424 (- 61

  :قالت عائشة: قالت. حممد بن بشر عن زكرياء، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة
مث . فجاء احلسن بن علي فأدخله    . اهللا عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، من شعر أسود          خرج النيب صلى    

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم     "مث قال   . مث جاء علي فأدخله   . مث جاءت فاطمة فأدخلها   . جاء احلسني فدخل معه   

  ].33/ األحزاب/ 33" [الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا
حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن، القاري عن موسى بن عقبة، عـن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2425 (-62

  :سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛ أنه كان يقول
ادعوهم آلبائهم هو أقـسط عنـد اهللا        : حىت نزل يف القرآن   .  ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد         

  ].5/ حزاباأل/ 33[
. أخربنا أبو العباس السراج وحممد بن عبداهللا بن يوسف الـدويري          : قال الشيخ أبو أمحد، حممد بن عيسى      

  .حدثنا قتيبة بن سعيد، ذا احلديث: قاال

         باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم----    9    

        أسامة بن زيد، رضي اهللا عنهماأسامة بن زيد، رضي اهللا عنهماأسامة بن زيد، رضي اهللا عنهماأسامة بن زيد، رضي اهللا عنهما باب فضائل زيد بن حارثة و باب فضائل زيد بن حارثة و باب فضائل زيد بن حارثة و باب فضائل زيد بن حارثة و----    10    
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. حدثنا موسى بن عقبة   . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . حدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2425 (-م  -62
  .همبثل. حدثين سامل عن عبداهللا

وقال . أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2426 (- 63
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) يعنون ابن جعفر(إمساعيل ) حدثنا: اآلخرون

فقام رسـول   . يف إمرته فطعن الناس   . وأمر عليهم أسامة بن زيد    .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثا       
إن ! وامي اهللا. إن تطعنوا يف إمرته، فقد كنتم تطعنون يف إمرة أبيه مـن قبـل  "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال   

  ".وإن هذا ملن أحب الناس إيل، بعده. وإن كان ملن أحب الناس إيل. كان خلليقا لإلمرة
، عـن   )يعين ابن محزة  (سامة عن عمر    حدثنا أبو أ  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2426 (- 64

  سامل، عن أبيه؛
 فقد  - يريد أسامة بن زيد      -إن تطعنوا يف إمارته     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو على املنرب            

إن ! وامي اهللا. إن كان ألحب النـاس إيل ! وامي اهللا. إن كان خلليقا هلا! وامي اهللا . طعنتم يف إمارة أبيه من قبله     
فأوصيكم بـه فإنـه مـن    . إن كان ألحبهم إيل من بعده! وامي اهللا. - يريد أسامة بن زيد  -ا هلا خلليق    هذ

  ".صاحليكم
حدثنا إمساعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد، عن عبداهللا          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2427 (- 65

  :ال عبداهللا بن جعفر البن الزبريق. بن أيب مليكة
  .فحملنا وتركك. نعم: أنا وأنت وابن عباس؟ قال.  أتذكر إذ تلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مبثل حديث ابن   . أخربنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد      . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2427 (-م  -65
  .وإسناده. علية
. حـدثنا : قال أبو بكر   (- واللفظ ليحىي    - وأبو بكر بن أيب شيبة       حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2428 (- 66

  :قال. أبو معاوية عن عاصم األحول، عن مورق العجلي، عن عبداهللا بن جعفر) أخربنا: وقال حيىي
قال، وإنه قدم من سفر فسبق      .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته              

  .قال، فأدخلنا املدينة، ثالثة على دابة. فأردفه خلفه. لين بني يديه، مث جئ بأحد ابين فاطمةفحم. يب إليه

         باب فضائل عبداهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهما باب فضائل عبداهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهما باب فضائل عبداهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهما باب فضائل عبداهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهما----    11    
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. حدثين مورق . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصم     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2428 (- 67
  :قال. حدثين عبداهللا بن جعفر

قال فحمل  .  قال فتلقى يب وباحلسن أو باحلسني      . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا           
  .حىت دخلنا املدينة. أحدنا بني يديه واآلخر خلفه

حدثنا حممد بـن عبـداهللا بـن أيب         . حدثنا مهدي بن ميمون   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2429 (- 68
  :يعقوب عن احلسن بن سعد، موىل احلسن بن علي، عن عبداهللا بن جعفر قال

  .فأسر إيل حديثا، ال أحدث به أحدا من الناس.  صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه أردفين رسول اهللا
. ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2430 (- 69

. أخربنا عبدة بن سـليمان    . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . وأبو معاوية حدثنا أبو أسامة وابن منري ووكيع       
حدثنا أبو أسامة عن هشام،     . ح وحدثنا أبو كريب   ). واللفظ حديث أيب أسامة   (كلهم عن هشام بن عروة      

  :مسعت عليا بالكوفة يقول: مسعت عبداهللا بن جعفر يقول: عن أبيه، قال
وخري نسائها خدجيـة بنـت      . خري نسائها مرمي بنت عمران    "ل   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو       

  ".خويلد
  .وأشار وكيع إىل السماء واألرض: قال أبو كريب

ح وحدثنا حممد بن املثىن . حدثنا وكيع: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     ) 2431 (- 70
). واللفظ له ( عبيداهللا بن معاذ العنربي      ح وحدثنا . مجيعا عن شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وابن بشار 
  : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أيب موسى، قال. حدثنا أيب

ومل يكمل من النساء غري مرمي بنت عمـران،  . كمل من الرجال كثري" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ".ى سائر الطعاموإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد عل. وآسية امرأة فرعون

حدثنا ابن فضيل عن عمارة،     : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وابن منري         ) 2432 (- 71
  :مسعت أبا هريرة قال: قال. عن أيب زرعة

         باب فضائل خدجية أم املؤمنني، رضي اهللا تعاىل عنها  باب فضائل خدجية أم املؤمنني، رضي اهللا تعاىل عنها  باب فضائل خدجية أم املؤمنني، رضي اهللا تعاىل عنها  باب فضائل خدجية أم املؤمنني، رضي اهللا تعاىل عنها ----    12    
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معها إنـاء فيـه إدام أو       . هذه خدجية قد أتتك   ! يا رسول اهللا  : فقال.  أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم      
وبشرها ببيت يف اجلنـة مـن       . ومين.  فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را عز وجل          .طعام أو شراب  

  .ال صخب فيه وال نصب. قصب
  .ومين: ومل يقل يف احلديث. مسعت: ومل يقل. عن أيب هريرة: قال أبو بكر يف روايته

: قـال .  إمساعيل حدثنا أيب وحممد بن بشر العبدي عن      . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2433 (- 72
  :قلت لعبداهللا بن أيب أوىف

بشرها ببيت يف اجلنـة مـن       . نعم:  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر خدجية ببيت يف اجلنة؟ قال            
  .ال صخب فيه وال نصب. قصب
حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . أخربنا أبو معاوية  . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2433 (-م  -72
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا املعتمر بن سليمان وجرير    . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ح  . وكيع
  .مبثله. كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد، عن ابن أيب الوىف، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. سفيان
. ةحدثنا عبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عـن عائـش           . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2434 (- 73
  :قالت

  . بشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية، بنت خويلد، ببيت يف اجلنة
حدثنا هشام، عن أبيـه، عـن       . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2435 (- 74

  :عائشة قالت
عـه  ملا كنـت أمس   . ولقد هلكت قبل أن يتزوجين بثالث سنني      .  ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية       

وإن كان ليذبح الشاة مث يهديها إىل       . ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب يف اجلنة           . يذكرها
  .خالئلها
حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيـه، عـن             . حدثنا سهل بن عثمان   ) 2435 (- 75

  :قالت. عائشة
  . وإين مل أدركها. ما غرت على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم إال على خدجية

قالـت،  " أرسلوا ا إىل أصدقاء خدجية    "وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول            : قالت
  ".إين قد رزقت حبها"خدجية؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأغضبته يوما فقلت
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 حـدثنا هـشام، ـذا       .مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا زهري بن حرب وأبو كريب     ) 2435 (-م  -75
  .ومل يذكر الزيادة بعدها. إىل قصة الشاة. اإلسناد، حنو حديث أيب أسامة

أخربنا معمر عن الزهري، عن عـروة، عـن         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2435 (- 76
  :قالت. عائشة

ومـا  . ثرة ذكره إياها  لك.  ما غرت للنيب صلى اهللا عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما غرت على خدجية              
  .رأيتها قط

أخربنا معمر عن الزهري، عن عـروة، عـن         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2436 (- 77
  :عائشة، قالت

  . مل يتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم على خدجية حىت ماتت
  :قالت. ئشةحدثنا على بن مسهر عن هشام، عن أبيه، عن عا. حدثنا سويد بن سعيد) 2437 (- 78

فعرف استئذان خدجيـة    .  استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خدجية، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، محراء        : فغرت فقلت " هالة بنت خويلد  ! اللهم"فقال  . فارتاح لذلك 

  !الشدقني، هلكت من الدهر، فأبدلك اهللا خريا منها
حدثنا ). واللفظ أليب الربيع(مجيعا عن محاد بن زيد      . حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع     ) 2438 (- 79
  :حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ أا قالت. محاد

. يـر جاءين بك امللك يف سرقة مـن حر       . أريتك يف املنام ثالث ليايل    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إن يك هذا من عند اهللا، ميضه: فأقول. فإذا أنت هي. فأكشف عن وجهك. هذه امرأتك: فيقول
مجيعـا  . حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا أبو كريب . حدثنا ابن إدريس  . حدثنا ابن منري  ) 2438 (-م  -79

  .عن هشام، ذا اإلسناد، حنوه
ح . حدثنا هـشام  :  كتايب عن أيب أسامة    وجدت يف : قال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2439 (- 80

  : قالت. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء

        ائشة، رضي اهللا تعاىل عنهاائشة، رضي اهللا تعاىل عنهاائشة، رضي اهللا تعاىل عنهاائشة، رضي اهللا تعاىل عنها باب يف فضل ع باب يف فضل ع باب يف فضل ع باب يف فضل ع----    13    
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قالـت  " إين ألعلم إذا كنت عين راضية، وإذا كنت علي غـضىب          " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وإذا كنـت  ! ورب حممـد . ال: راضية، فإنك تقولنيأما إذا كنت عين    "ومن أين تعرف ذلك؟ قال      : فقلت

  .ما أهجر إال امسك! يا رسول اهللا! واهللا. أجل: قالت قلت!" ورب إبراهيم. ال: غضىب، قلت
ورب . ال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، إىل قوله         . وحدثناه ابن منري  ) 2439 (-م  -80

  .ومل يذكر ما بعده. إبراهيم
أخربنا عبدالعزيز بن حممد عن هشام بن عروة، عن أبيـه، عـن             .  حدثنا حيىي بن حيىي    )2440 (- 81

  عائشة؛
فكن ينقمعن . وكانت تأتيين صواحيب: قالت.  أا كانت تلعب بالبنات عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . ن إيلفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسر: قالت. من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ح . حدثنا جرير . ح وحدثنا زهري بن حرب    . حدثنا أبو أسامة  . حدثناه أبو كريب  ) 2440 (-م  -81

كنت ألعب  : وقال يف حديث جرير   . كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . حدثنا حممد بن بشر   . وحدثنا ابن منري  
  .وهن اللعب. بالبنات يف بيته

  ام، عن أبيه، عن عائشة؛حدثنا عبدة عن هش. حدثنا أبو كريب) 2441 (- 82
  .يبتغون بذلك مرضاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أن الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة

. حـدثين : قال عبد(حدثين احلسن بن علي احللواين وأبو بكر بن النضر وعبد بن محيد      ) 2442 (- 83
أخربين حممد بن   .  عن صاحل، عن ابن شهاب     حدثين أيب . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    ) حدثنا: وقال اآلخران 

  :عبدالرمحن بن احلارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
 أرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل رسول اهللا صلى                   

إن أزواجك  ! يا رسول اهللا  : فقالت. فأذن هلا . رطيفاستأذنت عليه وهو مضطجع معي يف م      . اهللا عليه وسلم  
قالت فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وأنا ساكتة . أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة       

قالت، فقامت فاطمة حني مسعت ذلـك       " فأحيب هذه "قال  . بلى: فقالت" ألست حتبني ما أحب؟   ! أي بنية "
. فرجعت إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربن بالذي قالـت           .  عليه وسلم  من رسول اهللا صلى اهللا    

فارجعي إىل رسول   . ما نراك أغنيت عنا من شيء     : فقلن هلا . وبالذي قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ال ! واهللا: مـة فقالت فاط . إن أزواجك ينشدنك العدل يف ابنة أيب قحافة       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقويل له      

فأرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش، زوج النيب صلى        : قالت عائشة . أكلمه فيها أبدا  
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ومل أر امرأة   . اهللا عليه وسلم، وهي اليت كانت تساميين منهن يف املرتلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
وأشـد ابتـذاال    . وأعظم صدقة . وأوصل للرحم . اوأصدق حديث . وأتقى هللا . قط خريا يف الدين من زينب     

تسرع منها  . ما عدا سورة من حد كانت فيها      . لنفسها يف العمل الذي تصدق به، وتقرب به إىل اهللا تعاىل          
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع عائشة        . قالت، فاستأذنت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . الفيئة

: فقالت. فأذن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  دخلت فاطمة عليها وهو ا     على احلالة اليت  . يف مرطها 
فاسـتطالت  . قالت مث وقعت يب   . إن أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة         ! يا رسول اهللا  

زينـب  قالت فلم تربح    . وأنا أرقب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأرقب طرفه، هل يأذن يل فيها             . علي
قالت فلما وقعت ا مل أنـشبها حـني         . حىت عرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكره أن أنتصر            

  ".إا ابنة أيب بكر"قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتبسم . أحنيت عليها
بداهللا بـن   حدثنيه عن ع  : قال عبداهللا بن عثمان   . حدثنيه حممد بن عبداهللا بن قهزاد     ) 2442 (-م  -83

فلما وقعت ـا مل أنـشبها أن        : غري أنه قال  . املبارك، عن يونس، عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله يف املعىن         
  .أثخنتها غلبة

وجدت يف كتايب عن أيب أسامة، عن هشام، عـن          : قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2443 (- 84
  :أبيه، عن عائشة قالت

. استبطاء ليوم عائـشة   " أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟     "عليه وسلم ليتفقد يقول      إن كان رسول اهللا صلى اهللا       
  .قالت، فلما كان يومي قبضه اهللا بني سحري وحنري

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة، عن عباد                 ) 2444 (- 85
  بن عبداهللا بن الزبري، عن عائشة؛ أا أخربته؛

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل أن ميوت، وهو مسند إىل صدرها، وأصغت إليه وهو                   أا  
  ".وأحلقين بالرفيق. اغفر يل وارمحين! اللهم"يقول 
. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا أبو أسامة: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب      ) 2444 (-م  -85

  .كلهم عن هشام، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عبدة بن سليمان. ن إبراهيمح وحدثنا إسحاق اب. حدثنا أيب
. حدثنا حممد بـن جعفـر  : قاال) واللفظ البن املثىن(وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2444 (- 86

  :حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت
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فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم، يف        : قالت. يا واآلخرة  كنت أمسع أنه لن ميوت نيب حىت خيري بني الدن         
مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبـيني والـصديقني والـشهداء            "مرضه الذي مات فيه، وأخذته حبة، يقول        

  ]69/ النساء/ 4" [والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
  .فظننته خري حينئذ: قالت
. حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . دثنا وكيع ح. حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2444 (-م  -86
  .حدثنا شعبة عن سعد، ذا اإلسناد، مثله: قاال
حدثين عقيل بن   . حدثين أيب عن جدي   . حدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2444 (- 87
 العلم؛ أن عائشة، أخربين سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري، يف رجال من أهل     : قال ابن شهاب  : قال. خالد

  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
إنه مل يقبض نيب قط، حىت يرى مقعده يف اجلنة،          " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو صحيح           

فلما نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة مث               : قالت عائشة " مث خيري 
  ".الرفيق األعلى! اللهم"مث قال .  إىل السقففأشخص بصره. أفاق

  .إذا ال خيتارنا: قلت: قالت عائشة
إنه مل يقبض نيب قط حىت يـرى        "وعرفت احلديث الذي كان حيدثنا به وهو صحيح يف قوله           : قالت عائشة 

  ".مث خيري. مقعده من اجلنة
  ".الرفيق األعلى! اللهم"سلم قوله فكانت تلك آخر كلمة تكلم ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قالت عائشة

قـال  . كالمها عن أيب نعيم   . وحدثنا عبد بن محيد   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2445 (- 88
. حدثين ابن أيب مليكة عن القاسم بن حممد، عن عائـشة          . حدثنا عبدالواحد بن أمين   . حدثنا أبو نعيم  : عبد

  :قالت
. فطارت القرعة على عائشة وحفـصة     .  إذا خرج، أقرع بني نسائه      كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،      

. وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان بالليل، سار مع عائشة، يتحدث معها              . فخرجتا معه مجيعا  
فركبت عائشة  . بلى: أال تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك، فتنظرين وأنظر؟ قالت        : فقالت حفصة لعائشة  

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مجل عائشة،          . وركبت حفصة على بعري عائشة    . صةعلى بعري حف  
فلما نزلوا جعلت جتعل رجلها بـني       . فافتقدته عائشة فغارت  . حىت نزلوا . وعليه حفصة، فسلم مث سار معها     

  .رسولك وال أستطيع أن أقول له شيئا. سلط علي عقربا أو حية تلدغين! يا رب: اإلذخر وتقول
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عن عبـداهللا بـن     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2446 (- 89
  :قال. عبدالرمحن، عن أنس بن مالك

  ".فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ح ). يعنون ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. ن حجر حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة واب     ) 2446 (-م  -89

كالمها عن عبداهللا بن عبدالرمحن، عن أنس، عـن الـنيب           ). يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة 
ويف حـديث   . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        : وليس يف حديثهما  . مبثله. صلى اهللا عليه وسلم   

  .مالكأنه مسع أنس بن : إمساعيل
حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ويعلى بـن عبيـد عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2447 (- 90

  زكرياء، عن الشعيب، عن أيب سلمة، عن عائشة؛ أا حدثته؛ 
وعليه السالم ورمحـة    : فقلت: قالت" إن جربيل يقرأ عليك السالم    " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا         

  .اهللا
مسعت : قال. حدثنا زكرياء بن أيب زائدة    . أخربنا املالئي . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2447 (-م  -90

. حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائشة حدثته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا                : عامرا يقول 
  .مبثل حديثهما

 عن زكرياء، ذا اإلسناد،     أخربنا أسباط بن حممد   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2447 (- 2م  -90
  .مثله
. أخربنا شعيب عن الزهـري    . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2447 (- 91

  :حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت
وعليه السالم  : قالت فقلت " عليك السالم هذا جربيل يقرأ    ! يا عائش " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .ورمحة اهللا
  .وهو يرى ما ال أرى: قالت
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واللفـظ البـن    (كالمها عن عيسى    . حدثنا علي بن حجر السعدي وأمحد بن جناب       ) 2448 (- 92
ة، عن عائشة؛   حدثنا هشام بن عروة عن أخيه، عبداهللا بن عروة، عن عرو          . حدثنا عيسى بن يونس   ). حجر

  :أا قالت
  .فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.  جلس إحدى عشرة امرأة

  .وال مسني فينتقل. وال سهل فريتقى. على رأس جبل وعر. زوجي حلم مجل غث: قالت األوىل
  .إن أذكره أذكر عجره وجبره. إين أخاف أن ال أذره. زوجي ال أبث خربه: قالت الثانية
  .وإن أسكت أعلق. إن أنطق أطلق. زوجي العشنق: قالت الثالثة
  .وال خمافة وال سآمة. ال حر وال قر. زوجي كليل امة: قالت الرابعة

  .وال يسأل عما عهد. وإن خرج أسد. زوجي إن دخل فهد: قالت اخلامسة
  .ليعلم البث. وال يوجل الكف. وإن اضطجع التف. وإن شرب اشتف. زوجي إن أكل لف: قالت السادسة
  .أو مجع كاللك. شجك أو فلك. كل داء له داء. زوجي غياياء أو عياياء طباقاء: قالت السابعة
  .واملس مس أرنب. زوجي، الريح ريح زرنب: قالت الثامنة

  .قريب البيت من النادي. عظيم الرماد. طويل النجاد. زوجي رفيع العماد: قالت التاسعة
إذا . قليالت املسارح . له إبل كثريات املبارك   . ما مالك؟ مالك خري من ذلك     و. زوجي مالك : قالت العاشرة 

  .مسعن صوت املزهر أيقن أن هوالك
وجبحين . ومأل من شحم عضدي   . فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذين      . زوجي أبو زرع  : قالت احلادية عشرة  
فعنده أقـول  . ودائس ومنقوجدين يف أهل غنيمة بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط،    . فبجحت إيل نفسي  

  .وأشرب فأتقنح. وأرقد فأتصبح. فال أقبح
  .وبيتها فساح. فما أم أيب زرع؟ عكومها رداح. أم أيب زرع

  .ويشبعه ذراع اجلفرة. فما ابن أيب زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. ابن أيب زرع
  . وملء كسائها وغيظ جارا. فما بنت أيب زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. بنت أيب زرع

  .وال متأل بيتنا تعشيشا. وال تنقث مريتنا تنقيثا. فما جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا. جارية أيب زرع

         باب ذكر حديث أم زرع باب ذكر حديث أم زرع باب ذكر حديث أم زرع باب ذكر حديث أم زرع----    14    
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يلعبان من حتت خـصرها     . فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين     . خرج أبو زرع واألوطاب متخض    : قالت
. وأراح علي نعما ثريـا    .  خطيا وأخذ. ركب شريا . فنكحت بعده رجال سريا   . فطلقين ونكحها . برمانتني

فلو مجعت كل شيء أعطاين ما بلغ أصغر        . كلي أم زرع ومريي أهلك    : قال. وأعطاين من كل رائحة زوجا    
  .آنية أيب زرع
  ".كنت لك كأيب زرع ألم زرع"قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة

حدثنا سعيد بن سلمة    .  موسى بن إمساعيل   حدثنا. وحدثنيه احلسن بن علي احللواين    ) 2448 (-م  -92
: وقـال . قليالت املسارح : وقال. ومل يشك . عياياء طباقاء : غري أنه قال  . عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد     

وأعطاين من كل ذاحبـة     : وقال. وال تنقث مريتنا تنقيثا   : وقال. وعقر جارا . وخري نسائها . وصفر ردائها 

  .زوجا
قال ابن  . كالمها عن الليث بن سعد    . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس وقتيبة بن سعيد        ) 2449 (- 93
  حدثنا عبداهللا بن عبيداهللا بن أيب مليكة القرشي التيمي؛ أن املسور بن خمرمة حدثه؛. حدثنا ليث: يونس

إن بين هشام بـن املغـرية اسـتأذنوين أن          "سلم على املنرب، وهو يقول       أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و       
إال أن حيب ابن أيب طالـب  . مث ال آذن هلم. مث ال آذن هلم. فال آذن هلم. ينكحوا ابنتهم، علي بن أيب طالب     

  ".ويؤذيين ما آذاها. يريبين ما راا. فإمنا ابنيت بضعة مين. أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم
حدثنا سفيان عن عمرو، عـن ابـن أيب         . حدثين أبو معمر، إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل      ) 2449 (- 94

  :قال. مليكة، عن املسور بن خمرمة
  ".يؤذيين ما آذاها. إمنا فاطمة بضعة مين" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. وليد بـن كـثري    حدثنا أيب عن ال   . أخربنا يعقوب بن إبراهيم   . حدثين أمحد بن حنبل   ) 2449 (- 95
  حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن علي بن احلسني حدثه؛

 أم حني قدموا املدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، لقيه املسور بـن                    
هل أنت معطي سيف رسول     : لهقال  . ال: هل لك إيل من حاجة تأمرين ا؟ قال فقلت له         : فقال له . خمرمة

لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه أبدا، حـىت    ! وامي اهللا . اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه          

        مة، بنت النيب، عليها الصالة والسالممة، بنت النيب، عليها الصالة والسالممة، بنت النيب، عليها الصالة والسالممة، بنت النيب، عليها الصالة والسالم باب من فضائل فاط باب من فضائل فاط باب من فضائل فاط باب من فضائل فاط----    15    
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فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . إن علي بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل على فاطمة          . تبلغ نفسي 
وإين أختوف أن   . إن فاطمة مين  "، وأنا يومئذ حمتلم، فقال      وسلم وهو خيطب الناس يف ذلك، على منربه هذا        

  ".تفنت يف دينها
ووعدين . حدثين فصدقين "قال  . فأثىن عليه يف مصاهرته إياه فأحسن     . قال مث ذكر صهرا له من بين عبد مشس        

ليـه  ال جتتمع بنت رسول اهللا صلى اهللا ع       ! ولكن، واهللا . وإين لست أحرم حالال وال أحل حراما      . فأوىف يل 
  ".وسلم وبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبدا

. أخربنا شعيب عن الزهـري    . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2449 (- 96
  أخربين علي بن حسني؛ أن 

  املسور بن خمرمة أخربه؛
فلمـا  . وسـلم وعنده فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه         .  أن علي بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل        

. إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتـك : مسعت بذلك فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت له         
  .وهذا علي، ناكحا ابنة أيب جهل

فإين أنكحت أبا العـاص     . أما بعد "مث قال   . فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعته حني تشهد        : قال املسور 
ال جتتمع  ! وإا، واهللا . وأمنا أكره أن يفتنوها   . وإن فاطمة بنت حممد مضغة مين     . فحدثين فصدقين . ابن الربيع 

  ".بنت رسول اهللا وبنت عدو اهللا عند رجل واحد أبدا
  .قال، فترك علي اخلطبة

مسعـت  : قـال . عن أبيه ) يعين ابن جرير  (وحدثنيه أبو معن الرقاشي حدثنا وهب       ) 2449 (-م  -96
  . عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوهحيدث) يعين ابن راشد(النعمان 
عن أبيه، عن عروة، عن     ) يعين ابن سعد  (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2450 (- 97

حدثنا أيب عن أبيه؛ أن عروة بن       . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   ). واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . عائشة
  الزبري حدثه؛ أن عائشة حدثته؛

: فقالت عائشة . مث سارها فضحكت  . فبكت.  صلى اهللا عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها         أن رسول اهللا  
: ما هذا الذي سارك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكيت، مث سارك فضحكت؟ قالت               : فقلت لفاطمة 

  .مث سارين فأخربين أين أول من يتبعه من أهله، فضحكت. سارين فأخربين مبوته، فبكيت
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حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن عـامر،  . حدثنا أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني  ) 2450 (- 98
  :عن مسروق، عن عائشة قالت

ما ختطئ مشيتها   . فأقبلت فاطمة متشي  . مل يغادر منهن واحدة   .  كن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده       
مث أجلسها عـن    " مرحبا بابنيت "فقال  . افلما رآها رحب    . من مشية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا        

: فقلـت هلـا   . فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت     . مث سارها فبكت بكاء شديدا    . ميينه أو عن مشاله   
مث أنت تبكني؟ فلما قام رسول اهللا صلى اهللا         . خصك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني نسائه بالسرار          

ما كنت أفشي على رسول اهللا صلى       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت     عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول        
عزمت عليك، مبا يل عليك من      : قالت فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت         . اهللا عليه وسلم سره   

أما حني سـارين يف     . أما اآلن، فنعم  : احلق، ملا حدثتين ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت            
رة األوىل، فأخربين أن جربيل كان يعارضه القرآن يف كل سنة مرة أو مرتني، وإنه عارضه اآلن مـرتني،                   امل

فبكيت بكائي الذي   : قالت" فإنه نعم السلف أنا لك    . فاتقي اهللا واصربي  . وإين ال أرى األجل إال قد اقترب      
أو سـيدة  .  سيدة نساء املؤمنني   أما ترضي أن تكوين   ! يا فاطمة "فلما رأى جزعي سارين الثانية فقال       . رأيت

  .فضحكت ضحكي الذي رأيت: ؟ قالت"نساء هذه األمة
. ح وحدثنا ابن منـري    . وحدثنا عبداهللا بن منري عن زكرياء     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2450 (- 99

  :حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت. حدثنا أيب
فجاءت فاطمة متشي كأن مـشيتها مـشية   . فلم يغادر منهن امرأة. اهللا عليه وسلم اجتمع نساء النيب صلى   

مث إنه أسر إليها حديثا     . فأجلسها عن ميينه أو عن مشاله     " مرحبا بابنيت "فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ول اهللا  ما كنت ألفشي سر رس    : ما يبكيك؟ فقالت  : فقلت هلا . مث إنه سارها فضحكت أيضا    . فبكت فاطمة 

أخصك رسول  : فقلت هلا حني بكت   . ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن      : فقلت. صلى اهللا عليه وسلم   
ما كنت ألفشي سر رسـول اهللا       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديثه دوننا مث تبكني؟ وسألتها عما قال فقالت            

ربيل كان يعارضه بالقرآن كـل      أن ج "إنه كان حدثين    : حىت إذا قبض سألتها فقالت    . صلى اهللا عليه وسلم   
ونعم السلف  . وإنك أول أهلي حلوقا يب    . وال أراين إال حضر أجلي    . وإنه عارضه به يف العام مرتني     . عام مرة 
أو سيدة نساء هـذه     . أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني      "مث إنه سارين فقال     . فبكيت لذلك . أنا لك 
  .؟ فضحكت لذلك"األمة
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قـال  . كالمها عن املعتمر  . حدثين عبداألعلى بن محاد وحممد بن عبداألعلى القيسي       ) 2451 (- 100
  :قال. حدثنا أبو عثمان عن سلمان. مسعت أيب: حدثنا معتمر بن سليمان قال: ابن محاد

فإا معركة الشيطان، وا ينصب . رج منها ال تكونن، إن استطعت، أول من يدخل السوق وال آخر من خي    
  .رايته
قال فجعل يتحدث مث    . وأنبئت أن جربيل عليه السالم أتى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده أم سلمة              : قال
قال فقالت أم   . هذا دحية : قالت. أو كما قال  " من هذا ؟  "فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم سلمة          . قام

. أو كما قـال . حىت مسعت خطبة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب خربنا    . ما حسبته إال إياه   ! هللامي ا : سلمة

  .من أسامة بن زيد: ممن مسعت هذا ؟ قال: قال فقلت أليب عثمان
أخربنا طلحـة   .  بن موسى السيناين   حدثنا الفضل . حدثنا حممود بن غيالن، أبو أمحد     ) 2452 (- 101

  :بن حيىي بن طلحة عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت
  ".أسرعكن حلاقا يب، أطولكن يدا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا: قالت

  .ألا كانت تعمل بيدها وتصدق. فكانت أطولنا يدا زينب: قالت
حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغـرية عـن          . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2453 (- 102

  :ثابت، عن أنس، قال
فـال أدري   : قال. فناولته إناء فيه شراب   . فانطلقت معه .  انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أم أمين         

  .فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. مل يردهأصادفته صائما أو 

        ئل أم سلمة، أم املؤمنني، رضي اهللا عنهائل أم سلمة، أم املؤمنني، رضي اهللا عنهائل أم سلمة، أم املؤمنني، رضي اهللا عنهائل أم سلمة، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها باب من فضا باب من فضا باب من فضا باب من فضا----    16    

         باب من فضائل زينب، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها باب من فضائل زينب، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها باب من فضائل زينب، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها باب من فضائل زينب، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها----    17    

        باب من فضائل أم أمين، رضي اهللا عنهاباب من فضائل أم أمين، رضي اهللا عنهاباب من فضائل أم أمين، رضي اهللا عنهاباب من فضائل أم أمين، رضي اهللا عنها    ----    18    
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حدثنا سليمان بن املغـرية     . أخربين عمرو بن عاصم الكاليب    . حدثنا زهري بن حرب   ) 2454 (- 103
  :عن ثابت، عن أنس قال

. انطلق بنا إىل أم أمين نزورها     :  قال أبو بكر رضي اهللا عنه، بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعمر              
ما يبكيك؟ ما عند اهللا     : فقاال هلا . فلما انتهينا إليها بكت   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها      كما كان رسو  

ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله صـلى اهللا              : فقالت. خري لرسوله صلى اهللا عليه وسلم     

  .فجعال يبكيان معها. ءفهيجتهما على البكا. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. عليه وسلم
حدثنا مهام عن إسحاق بن عبداهللا،      . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا حسن احللواين  ) 2455 (- 104

  :عن أنس، قال
فإنـه كـان    .  إال أم سليم   . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل على أحد من النساء إال على أزواجه              

  ".قتل أخوها معي. إين أرمحها"فقال . فقيل له يف ذلك. يدخل عليها
حدثنا محاد بن سـلمة عـن       ). يعين ابن السري  (حدثنا بشر   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2456 (- 105

  ثابت، عن أنس،
هذه الغميـصاء   : وامن هذا؟ قال  : فقلت. دخلت اجلنة فسمعت خشفة   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".بنت ملحان، أم أنس بن مالك
أخربين عبدالعزيز بن أيب    . حدثنا زيد بن احلباب   . حدثين أبو جعفر، حممد بن الفرج     ) 2457 (- 106
  أخربنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا؛ . سلمة

. مث مسعت خشخشة أمـامي    . فرأيت امرأة أيب طلحة   . أريت اجلنة " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".فإذا بالل 
حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت، عن       . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2144 (- 107

  :قال. أنس

         باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبالل رضي اهللا عنهما باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبالل رضي اهللا عنهما باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبالل رضي اهللا عنهما باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبالل رضي اهللا عنهما----    19    

         باب من فضائل أيب طلحة األنصاري، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب طلحة األنصاري، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب طلحة األنصاري، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب طلحة األنصاري، رضي اهللا عنه----    20    
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قال فجاء  .  أكون أنا أحدثه   ال حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت     : فقالت ألهلها .  مات ابن أليب طلحة من أم سليم      
فلمـا  . فوقع ـا . مث تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك: فقال. فأكل وشرب. فقربت إليه عشاء  

أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبـوا          ! يا أبا طلحة  : رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت      
تركتين حـىت تلطخـت مث      : قال فغضب وقال  .  ابنك فاحتسب: قالت. ال: عاريتهم، أهلم أن مينعوهم؟ قال    

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . فأخربه مبا كان  . فانطلق حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! أخربتين بابين 
قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف          . قال فحملت " بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما     "عليه وسلم   

فدنوا من  . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتى املدينة من سفر، ال يطرقها طروقا             وكان ر . سفر وهي معه  
قال يقول أبـو    . وانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فاحتبس عليها أبو طلحة   . فضرا املخاض . املدينة
 وقـد   .إنه ليعجبين أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معـه إذا دخـل             ! إنك لتعلم، يا رب   : طلحة

قال وضرا  . فانطلقنا. انطلق. ما أجد الذي كنت أجد    ! يا أبا طلحة  : قال تقول أم سليم   . احتبست مبا ترى  
ال يرضعه أحد حىت تغدو به على رسـول اهللا          ! يا أنس : فقالت يل أمي  . فولدت غالما . املخاض حني قدما  

قال فـصادفته   . صلى اهللا عليه وسلم   فانطلقت به إىل رسول اهللا      . فلما أصبح احتملته  . صلى اهللا عليه وسلم   
قال وجئت به فوضـعته يف      . فوضع امليسم . نعم: قلت" لعل أم سليم ولدت؟   "فلما رآين قال    . ومعه ميسم 

مث قذفها  . فالكها يف فيه حىت ذابت    . ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعجوة من عجوة املدينة          . حجره
انظروا إىل حب األنـصار     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال ف . فجعل الصيب يتلمظها  . يف يف الصيب  

  .قال فمسح وجهه ومساه عبداهللا" للتمر
حدثنا سـليمان بـن     . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش     ) 2144 (-م  -107

  .واقتص احلديث مبثله. مات ابن أليب طلحة: حدثين أنس بن مالك قال. حدثنا ثابت. املغرية
حدثنا أبو أسامة عـن أيب      : قاال. حدثنا عبيداهللا بن يعيش وحممد بن العالء اهلمداين       ) 2458 (- 108
  ح وحدثنا حممد بن عبد . حيان

. حدثنا أبو حيان التيمي، حيىي بن سعيد عن أيب زرعة، عن أيب هريـرة             . حدثنا أيب ). واللفظ له (اهللا بن منري    
  :قال

         باب من فضائل بالل، رضي اهللا عنه باب من فضائل بالل، رضي اهللا عنه باب من فضائل بالل، رضي اهللا عنه باب من فضائل بالل، رضي اهللا عنه----    21    
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حدثين بأرجى عمل عملته، عندك،     ! يا بالل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل، عند صالة الغداة            
مـا عملـت عمـال يف       : قال بالل ". فإين مسعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة        . يف اإلسالم منفعة  

يل وال ار، إال صـليت بـذلك        اإلسالم أرجى عندي منفعة، من إين ال أتطهر طهورا تاما، يف ساعة من ل             

  .الطهور، ما كتب اهللا يل أن أصلي
حدثنا منجاب بن احلارث التميمي وسهل بن عثمان وعبداهللا بن عـامر بـن زرارة             ) 2459 (- 109

  احلضرمي وسويد بن سعيد 
علي بن مسهر عن األعمش، عن      ) حدثنا: وقال اآلخرون . خربناأ: قال سهل ومنجاب  (والوليد بن شجاع    

  :قال. إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا
/ 5[ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنـوا               :  ملا نزلت هذه اآلية   

  ".أنت منهم: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل يل. إىل آخر اآلية] 93/ املائدة
قـال   (- واللفظ البن رافـع      -حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع         ) 2460 (- 110
حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه، عن أيب إسحاق، عـن           . حيىي بن آدم  ) حدثنا: وقال ابن رافع  . أخربنا: إسحاق

  :قال. األسود بن يزيد، عن أيب موسى
ا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه               فكن.  قدمت أنا وأخي من اليمن    

  .من كثرة دخوهلم ولزومهم له. وسلم
حدثنا إبراهيم بن يوسف عن     . حدثنا إسحاق بن منصور   . حدثنيه حممد بن حامت   ) 2460 (-م  -110

فذكر . نا وأخي من اليمن   لقد قدمت أ  : مسعت أبا موسى يقول   : أبيه، عن أيب إسحاق؛ أنه مسع األسود يقول       
  .مبثله

حدثنا عبـدالرمحن عـن     : قالوا. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وابن بشار        ) 2460 (- 111
  :قال. سفيان، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن أيب موسى

  .أو ما ذكر من حنو هذا.  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرى أن عبداهللا من أهل البيت

         باب من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه، رضي اهللا عنهما----    22    
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. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2461 (- 112
  :مسعت أبا األحوص قال: قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق

: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال    : فقال أحدمها لصاحبه  .  شهدت أبا موسى وأبا مسعود، حني مات ابن مسعود        
  .ويشهد إذا غبنا. ؤذن له إذا حجبناإن كان لي. إن قلت ذاك

هـو ابـن    (حدثنا قطبـة    . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2461 (- 113
  :عن األعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب األحوص قال) عبدالعزيز

 فقـال أبـو     .فقأم عبداهللا . وهم ينظرون يف مصحف   .  كنا يف دار أيب موسى مع نفر من أصحاب عبداهللا         
فقـال أبـو   . ما أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك بعده أعلم مبا أنزل اهللا من هذا القـائم              : مسعود
  .ويؤذن له إذا حجبنا. لقد كان يشهد إذا غبنا. أما لئن قلت ذاك: موسى
عن شـيبان، عـن     ) هو ابن موسى  (حدثنا عبيداهللا   . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 2461 (-م  -113

  :قال. عمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب األحوصاأل
حـدثنا أيب  . حدثنا حممد بن أيب عبيد . ح وحدثنا أبو كريب   .  أتيت أبا موسى فوجدت عبداهللا وأبا موسى      

  عن األعمش، عن 
  .وحديث قطبة أمت وأكثر. وساق احلديث. كنت جالسا مع حذيفة وأيب موسى: قال. زيد بن وهب

حدثنا األعمش عـن    . أخربنا عبدة بن سليمان   . حاق بن إبراهيم احلنظلي   حدثنا إس ) 2462 (- 114
  :شقيق، عن عبداهللا؛ أنه قال

على قراءة من تأمروين أن أقرأ؟      : مث قال ]. 161/ آل عمران  /3[} ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة       {
اب رسول اهللا صلى    ولقد علم أصح  . فلقد قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعا وسبعني سورة           

  .ولو أعلم أن أحدا أعلم مين لرحلت إليه. اهللا عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب اهللا
فما مسعت أحدا يرد ذلـك عليـه، وال         . فجلست يف حلق أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم        : قال شقيق 

  .يعيبه
عن مسلم، عـن    حدثنا قطبة عن األعمش،     . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا أبو كريب  ) 2463 (- 115

  :قال. مسروق، عن عبداهللا
. وما من آية إال أنا أعلم فيما أنزلت       . ما من كتاب اهللا سورة إال أنا أعلم حيث نزلت         !  والذي ال إله غريه   

  .ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب اهللا مين، تبلغه اإلبل، لركبت إليه
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حـدثنا  . حدثنا وكيـع  : قاال. ن منري حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا ب         ) 2464 (- 116
  :قال. األعمش عن شقيق، عن مسروق

: فقـال .  فذكرنا يوما عبداهللا بن مسعود     -عنده  :  وقال ابن منري   - كنا نأيت عبداهللا بن عمرو فنتحدث إليه        
مسعت رسول اهللا صلى    . لقد ذكرمت رجال ال أزال أحبه بعد شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

 ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب،       - فبدأ به    -من ابن أم عبد     : خذوا القرآن من أربعة   "هللا عليه وسلم يقول     ا
  " .وسامل، موىل أيب حذيفة      

حدثنا جرير عن   : قالوا. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة          ) 2464 (- 117
  :قال. األعمش، عن أيب وائل، عن مسروق

إن ذاك الرجل ال أزال أحبه بعـد        : فقال. فذكرنا حديثا عن عبداهللا بن مسعود     . د عبداهللا بن عمرو    كنا عن 
من ابـن أم    : اقرؤا القرآن من أربعة نفر    "مسعته يقول   . شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله         

وحرف مل يذكره   ". ن جبل ، ومن أيب بن كعب، ومن سامل، موىل أيب حذيفة، ومن معاذ ب            - فبدأ به    -عبد  
  .يقوله: قوله. زهري

. حدثنا أبو معاوية عن األعمـش     : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2464 (-م  -117
ويف رواية أيب كريب، أيب قبـل       . يف رواية أيب بكر عن أيب معاوية، قدم معاذا قبل أيب          . بإسناد جرير ووكيع  

  .معاذ
ح وحدثين بشر بـن     . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. ن املثىن وابن بشار   حدثنا اب ) 2464 (- 2م  -117
واختلفا عـن شـعبة يف      . بإسنادهم. كالمها عن شعبة، عن األعمش    ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . خالد

  .تنسيق األربعة
 حدثنا شعبة عن عمرو   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2464 (- 118

ذاك رجل ال أزال    : فقال. ذكروا ابن مسعود عند عبداهللا بن عمرو      : بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق، قال      
من ابن مـسعود،  : استقرؤا القرآن من أربعة"بعد ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      . أحبه

  ".وسامل، موىل أيب حذيفة، وأيب بن كعب، ومعاذ بن جبل
: قال شعبة : وزاد. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2464 (-م  -118

  .ال أدري بأيهما بدأ. بدأ ذين
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عـت أنـسا    مس: قال. حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2465 (- 119
  :يقول

معاذ بن جبل، وأيب بن     : كلهم من األنصار  .  مجع القرآن، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أربعة          
  .كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

  .أحد عموميت: من أبو زيد؟ قال: قلت ألنس: قال قتادة
قلت : قال. ثنا مهام حد. حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثين أبو داود، سليمان بن معبد     ) 2465 (- 120

  :ألنس بن مالك
أيب بن كعب،   : كلهم من األنصار  . أربعة:  من مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال           
  .ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ورجل من األنصار، يكىن أبا زيد

   حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 799 (- 121
آهللا مساين لـك؟    : قال" إن اهللا عز وجل أمرين أن أقرأ عليك       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب          

  .قال فجعل أيب يبكي" اهللا مساك يل"قال 
: قـال . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 799 (- 122

  .  قالمسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك،
" مل يكن الـذين كفـروا     : إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بن كعب           

  .قال فبكى" نعم"ومساين؟ قال : قال] 1/ البينة /98[
. حدثنا شعبة عن قتـادة    ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنيه حيىي بن حبيب   ) 799 (-م  -122

  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب: مسعت أنسا يقول: قال
أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع     . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2466 (- 123

  :جابر بن عبداهللا يقول
  ".اهتز هلا عرش الرمحن"ن معاذ بني أيديهم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجنازة سعد ب

         باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم----    23    

         باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي اهللا عنه باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي اهللا عنه باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي اهللا عنه باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي اهللا عنه----    24    
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حـدثنا األعمـش عـن أيب    . حدثنا عبداهللا بن إدريس األودي    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2466 (- 124
  :قال. سفيان، عن جابر

  ".اهتز عرش الرمحن، ملوت سعد بن معاذ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، اخلفاف عن سعيد، عن        . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2467 (- 125

  حدثنا أنس بن مالك؛ . قتادة
  ".اهتز هلا عرش الرمحن "- يعين سعدا -أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وجنازته موضوعة 

حدثنا شعبة عـن أيب     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2468 (- 126
  :مسعت الرباء يقول:  قال.إسحاق

فقال . فجعل أصحابه يلمسوا ويعجبون من لينها     .  أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة من حرير         
  ".أتعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة، خري منها وألني"

نبأين أبـو إسـحاق     أ. حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  . حدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 2468 (-م  -126
  :مسعت الرباء بن عازب يقول: قال

حدثنا . أخربنا أبو داود  . مث قال ابن عبدة   . فذكر احلديث .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب حرير        
  .بنحو هذا أو مبثله. حدثين قتادة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. شعبة
حـدثنا شـعبة، ـذا    . حدثنا أمية بن خالد. ن عمرو بن جبلة  حدثنا حممد ب  ) 2468 (- 2م  -126
  .كرواية أيب داود. باإلسنادين مجيعا. احلديث
حدثنا أنـس  . حدثنا شيبان عن قتادة . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2469 (- 127

  بن مالك؛
. فعجب الناس منـها   . حلريروكان ينهى عن ا   .  أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبة من سندس          

  ".إن مناديل سعد بن معاذ، يف اجلنة، أحسن من هذا! والذي نفس حممد بيده"فقال 
حدثنا عمر بن عامر عن قتادة، عن       . حدثنا سامل بن نوح   . حدثناه حممد بن بشار   ) 2469 (-م  -127
  أنس؛

وكـان  : ومل يذكر فيـه   . حنوهفذكر  .  أن أكيدر دومة اجلندل أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة           
  .ينهى عن احلرير
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حدثنا ثابت عـن    . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2470 (- 128
  أنس؛

كـل  . فبسطوا أيديهم " أخذ مين هذا؟  من ي "فقال  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد          
: فقال مساك بن خرشة، أبو دجانة     . قال فأحجم القوم  " فمن يأخذه حبقه؟  "قال  . أنا، أنا : إنسان منهم يقول  

  .قال فأخذه ففلق به هام املشركني. أنا آخذه حبقه
: قال عبيـداهللا  . كالمها عن سفيان  . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وعمرو الناقد      ) 2471 (- 129

  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: مسعت ابن املنكدر يقول: حدثنا سفيان بن عيينة قال
مث أردت أن   . قال فأردت أن أرفع الثوب، فنهاين قومي      .  ملا كان يوم أحد، جيء بأيب مسجى، وقد مثل به         

فسمع صوت باكيـة أو     . فرفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو أمر به فرفع          . رفع الثوب، فنهاين قومي   أ
ومل تبكي؟ فما زالت املالئكة تظلـه       "فقال  . بنت عمرو، أو أخت عمرو    : فقالوا" من هذه؟ "فقال  . صائحة

  ".بأجنحتها حىت رفع
حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر، عن       . رحدثنا وهب بن جري   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2471 (- 130

  :جابر بن عبداهللا، قال
ورسول اهللا صـلى اهللا     . وجعلوا ينهونين . فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي     .  أصيب أيب يوم أحد   
تبكيه، "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . قال وجعلت فاطمة، بنت عمرو تبكيه     . عليه وسلم ال ينهاين   

  ".ا زالت املالئكة تظله بأجنحتها، حىت رفعتموهأو ال تبكيه، م
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   . حدثنا عبد بن محيد   ) 2471 (-م  -130

غري أن  . كالمها عن حممد بن املنكدر، عن جابر، ذا احلديث        . حدثنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . بن إبراهيم 
  .الئكة وبكاء الباكيةابن جريج ليس يف حديثه ذكر امل

أخربنا عبيـداهللا   . حدثنا زكرياء بن عدي   . حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2471 (- 2م  -130
  بن عمرو عن عبدالكرمي، عن 

         باب من فضائل أيب دجانة، مساك بن خرشة، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل أيب دجانة، مساك بن خرشة، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل أيب دجانة، مساك بن خرشة، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل أيب دجانة، مساك بن خرشة، رضي اهللا تعاىل عنه----    25    

         باب من فضائل عبداهللا بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما----    26    
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  :حممد بن املنكدر، عن جابر، قال

  .فذكر حنو حديثهم. فوضع بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم.  جيء بأيب يوم أحد جمدعا
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن كنانة بـن          . حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط     ) 2472 (- 131

  نعيم، عن أيب برزة؛
" هل تفقدون من أحـد؟    "فقال ألصحابه   . فأفاء اهللا عليه  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف مغزى له         

هل "مث قال   . فالنا وفالنا وفالنا  . نعم: قالوا" هل تفقدون من أحد؟   " مث قال    .فالنا وفالنا وفالنا  . نعم: قالوا
فوجدوه إىل جنب سـبعة     . فطلب يف القتلى  " فاطلبوه. لكين أفقد جلبيبا  "قال  . ال: قالوا" تفقدون من أحد؟  

ا مين وأنـا    هذ. مث قتلوه . قتل سبعة "فقال  . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فوقف عليه       . مث قتلوه . قد قتلهم 
قال فحفر له  . ليس له إال ساعدا النيب صلى اهللا عليه وسلم        . قال فوضعه على ساعديه   " هذا مين وأنا منه   . منه

  .ومل يذكر غسال. ووضع يف قربه
 بن هالل عن    أخربنا محيد . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 2473 (- 132

  :قال أبو ذر: قال. عبداهللا بن الصامت
. فرتلنا على خال لنـا . فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. وكانوا حيلون الشهر احلرام.  خرجنا من قومنا غفار 

فجـاء  . إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس       : فحسدنا قومه فقالوا  . فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا   
فقربنا . أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، وال مجاع لك فيما بعد           : فقلت. قيل له خالنا فنثا علينا الذي     

فنافر أنيس عـن    . فانطلقنا حىت نزلنا حبضرة مكة    . وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي    . فاحتملنا عليها . صرمتنا
  .فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. فخري أنيسا. فأتيا الكاهن. صرمتنا وعن مثلها

: ملن؟ قال : قلت. قبل أن ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني          !  صليت، يا ابن أخي    وقد: قال
أصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليل ألقيت كأين     . أتوجه حيث يوجهين ريب   : فأين توجه؟ قال  : قلت. هللا

  .حىت تعلوين الشمس. خفاء

        ن فضائل جليبيب، رضي اهللا عنهن فضائل جليبيب، رضي اهللا عنهن فضائل جليبيب، رضي اهللا عنهن فضائل جليبيب، رضي اهللا عنه باب م باب م باب م باب م----    27    

         باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه----    28    
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ما صنعت؟  : مث جاء فقلت  . فراث علي . أتى مكة فانطلق أنيس حىت    . إن يل حاجة مبكة فاكفين    : فقال أنيس 
شـاعر،  : يقولـون : فما يقول الناس؟ قال   : قلت. يزعم أن اهللا أرسله   . لقيت رجال مبكة على دينك    : قال

  .وكان أنيس أحد الشعراء. كاهن، ساحر
ـ    . ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر     . فما هو بقوهلم  . لقد مسعت قول الكهنة   : قال أنيس  ى فما يلتـئم عل

  .وإم لكاذبون. إنه لصادق! واهللا. لسان أحد بعدي؛ أنه شعر
أيـن هـذا الـذي      : فقلت. فتضعفت رجال منهم  . قال فأتيت مكة  . فاكفين حىت أذهب فأنظر   : قلت: قال

حىت خررت مغـشيا  . فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم   . الصابئ: تدعونه الصابئ؟ فأشار إيل، فقال    
وشربت مـن   : قال فأتيت زمزم فغسلت عين الدماء     . رتفعت، كأين نصب أمحر   قال فارتفعت حني ا   . علي
فـسمنت حـىت    . ما كان يل طعام إال ماء زمـزم       . ثالثني، بني ليلة ويوم   ! ولقد لبثت، يا ابن أخي    . مائها

قال فبينا أهل مكة يف ليلة قمراء إضحيان، إذ         . وما وجدت على كبدي سخفة جوع     . تكسرت عكن بطين  
قال فأتتـا علـي يف      . وامرأتني منهم تدعوان إسافا ونائلة    . فما يطوف بالبيت أحد   . همضرب على أمسخت  

. هن مثل اخلشبة  : فقلت. قال فأتتا علي  . قال فما تناهتا عن قوهلما    . أنكحا أحدمها األخرى  : طوافهما فقلت 
لهما رسول اهللا صلى قال فاستقب! لو كان ههنا أحد من أنفارنا   : فانطلقتا تولوالن، وتقوالن  . غري أين ال أكين   

ما قـال   "قال  . الصابئ بني الكعبة وأستارها   : قالتا" ما لكما؟ "قال  . ومها هابطان . اهللا عليه وسلم وأبو بكر    
وطـاف  . وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استلم احلجر     . إنه قال لنا كلمة متأل الفم     : قالتا" لكما؟

قال . فكنت أنا أول من حياه بتحية اإلسالم      ) قال أبو ذر  (ه  فلما قضى صالت  . مث صلى . بالبيت هو وصاحبه  
قال . من غفار : قال قلت " من أنت؟ "مث قال   ". وعليك ورمحة اهللا  "فقال  ! السالم عليك يا رسول اهللا    : فقلت

. فذهبت آخـذ بيـده   . كره أن انتميت إىل غفار    : فقلت يف نفسي  . فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته     
قد كنت ههنا منذ    : قال قلت " مىت كنت ههنا؟  "مث قال   . مث رفع رأسه  . ن أعلم به مين   وكا. فقدعين صاحبه 

فسمنت حـىت   . ما كان يل طعام إال ماء زمزم      : قال قلت " فمن كان يطعمك؟  "قال  . ثالثني، بني ليلة ويوم   
  ".إا طعام طعم. إا مباركة"قال . وما أجد على كبدي سخفة جوع. تكسرت عكن بطين

. فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكـر         . ائذن يل يف طعامه الليلة    ! يا رسول اهللا  : رفقال أبو بك  
. وكان ذلك أول طعام أكلته ـا . فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. ففتح أبو بكر بابا. وانطلقت معهما 

ال . أرض ذات خنـل   إنه قد وجهت يل     "مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          . مث غربت ما غربت   
ما : فأتيت أنيسا فقال  ". فهل أنت مبلغ عين قومك؟ عسى اهللا أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم           . أراها إال يثرب  
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. فإين قد أسلمت وصـدقت    . ما يب رغبة عن دينك    : قال. صنعت أين قد أسلمت وصدقت    : صنعت؟ قلت 
.  فاحتملنا حىت أتينا قومنـا غفـارا       .فإين قد أسلمت وصدقت   . ما يب رغبة عن دينكما    : فقالت. فأتينا أمنا 

إذا قدم رسـول اهللا     : وقال نصفهم . وكان سيدهم . وكان يؤمهم إمياء بن رحضة الغفاري     . فأسلم نصفهم 
. فأسلم نـصفهم البـاقي    . فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة       . صلى اهللا عليه وسلم املدينة أسلمنا     

فقال رسول اهللا صلى . فأسلموا. نسلم على الذين أسلموا عليه. وتناإخ! يا رسول اهللا : فقالوا. وجاءت أسلم 
  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا"اهللا عليه وسلم 

حدثنا سـليمان بـن   . أخربنا النضر بن مشيل . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2473 (-م  -132
. نعـم :  قال- قلت فاكفين حىت أذهب فأنظر -له وزاد بعد قو . حدثنا محيد بن هالل، ذا اإلسناد     . املغرية

  .فإم قد شنفوا له وجتهموا. وكن على حذر من أهل مكة
أنبأنا ابن عون عـن     : حدثين ابن أيب عدي قال    . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2473 (- 2م  -132

  :محيد بن هالل، عن عبداهللا بن الصامت، قال
فأين كنت توجه؟   : قال قلت .  قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم       صليت سنتني ! يا ابن أخي  :  قال أبو ذر  

فتنـافروا إىل   : وقال يف احلـديث   . واقتص احلديث بنحو حديث سليمان بن املغرية      . حيث وجهين اهللا  : قال
. قال فأخذنا صرمته فضممناها إىل صـرمتنا      . قال فلم يزل أخي، أنيس ميدحه حىت غلبه       . رجل من الكهان  

قـال  . قال فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتني خلف املقام            :  حديثه وقال أيضا يف  
. وعليك الـسالم  "قال  ! السالم عليك يا رسول اهللا    : قال قلت . فإين ألول الناس حياه بتحية اإلسالم     . فأتيته

: فقال أبو بكر  : وفيه. منذ مخس عشرة  : قال قلت " منذ كم أنت ههنا؟   "فقال  : ويف حديثه أيضا  ". من أنت 
  .أحتفين بضيافته الليلة

وتقاربـا يف سـياق     (وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي وحممد بن حامت           ) 2474 (- 133
حدثنا املثىن بن سعيد عن أيب مجرة، عن ابن         . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   : قاال) واللفظ البن حامت  . احلديث
  :قال. عباس

فاعلم يل علم هذا    . اركب إىل هذا الوادي   :  صلى اهللا عليه وسلم مبكة قال ألخيه        ملا بلغ أبا ذر مبعث النيب     
ومسع من  . فانطلق اآلخر حىت قدم مكة    . فامسع من قوله مث ائتين    . الرجل الذي يزعم أنه يأتيه اخلرب من السماء       

ما شفيتين فيمـا    : الفق. وكالما ما هو بالشعر   . رأيته يأمر مبكارم األخالق   : مث رجع إىل أيب ذر فقال     . قوله
فأتى املسجد فالتمس النيب صلى اهللا عليه وسـلم وال  . حىت قدم مكة. فتزود ومحل شنة له، فيها ماء    . أردت
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فلمـا رآه   . فرآه علي فعرف أنه غريب    .  فاضطجع - يعين الليل    -حىت أدركه   . وكره أن يسأل عنه   . يعرفه
فظل ذلـك   .  احتمل قريبته وزاده إىل املسجد     حىت أصبح مث  . فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شئ      . تبعه
ما أىن للرجل   : فقال. فمر به علي  . فعاد إىل مضجعه  . حىت أمسى . وال يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم      . اليوم

حىت إذا كان يوم الثالـث      . وال يسأل واحد منهما صاحبه عن شئ      . فذهب به معه  . أن يعلم مرتله؟ فأقامه   
إن أعطيتين عهـدا    : أال حتدثين؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال       : مث قال له  . هفأقامه علي مع  . فعل مثل ذلك  

فـإذا  . وهو رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        . فإنه حق : فقال. فأخربه. ففعل. فعلت. وميثاقا لترشدين 
فإن مضيت فاتبعين حىت تـدخل      . فإين إن رأيت شيئا أخاف عليك، قمت كأين أريق املاء         . أصبحت فاتبعين 

وأسـلم  . فسمع من قوله  . حىت دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخل معه        . فانطلق يقفوه . ففعل. خليمد
والـذي  : فقـال ". ارجع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري      "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . مكانه

هد أن ال إلـه إال      أش: فنادى بأعلى صوته  . ألصرخن ا بني ظهرانيهم فخرج حىت أتى املسجد       ! نفسي بيده 
! ويلكـم : فقـال . فأتى العباس فأكب عليه   . وثار القوم فضربوه حىت أضجعوه    . اهللا، وأن حممدا رسول اهللا    

. مث عاد من الغـد مبثلـها      . فأنقذه منهم . وأن طريق جتارتكم إىل الشام عليهم     . ألستم تعلمون أنه من غفار    

  .فأكب عليه العباس فأنقذه. وثاروا إليه فضربوه
أخربنا خالد بن عبداهللا عن بيان، عن قيس بن أيب حازم، عـن             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2475 (- 134

مسعت قيس بـن أيب حـازم       : حدثنا خالد عن بيان قال    . ح وحدثين عبداحلميد بن بيان    . جرير بن عبداهللا  
  :قال جرير بن عبداهللا: يقول

  .وال رآين إال ضحك. ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت 
ح وحدثنا ابن   . حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إمساعيل     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2475 (- 135

  :قال. حدثنا إمساعيل عن قيس، عن جرير. حدثنا عبداهللا بن إدريس. منري
زاد ابـن منـري يف      . وال رآين إال تبسم يف وجهي     . سلم منذ أسلمت   ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و       

! اللـهم : "فضرب بيده يف صدري وقال    . ولقد شكوت إليه إين ال أثبت على اخليل       : حديثه عن ابن إدريس   
  ".واجعله هاديا مهديا. ثبته

         باب من فضائل جرير بن عبداهللا، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل جرير بن عبداهللا، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل جرير بن عبداهللا، رضي اهللا تعاىل عنه باب من فضائل جرير بن عبداهللا، رضي اهللا تعاىل عنه----    29    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1321 

  :قال. أخربنا خالد عن بيان، عن قيس، عن جرير. حدثين عبداحلميد بن بيان) 2476 (- 136
فقال رسـول اهللا  . وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية.  كان يف اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة   

فنفـرت إليـه يف مائـة    " هل أنت مرحيي من ذي اخللصة والكعبة اليمانية والشامية؟   "صلى اهللا عليه وسلم     
  .فدعا لنا وألمحس: قال. فأتيته فأخربته. فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. ومخسني من أمحس

أخربنا جرير عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب           . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2476 (- 137
  :قال. حازم، عن جرير بن عبداهللا البجلي

بيت خلثعم كان يدعى كعبة     " أال ترحيين من ذي اخللصة    ! يا جرير " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا . وكنت ال أثبت على اخليل  .  فنفرت يف مخسني ومائة فارس     قال. اليمانية

  ".واجعله هاديا مهديا. ثبته! اللهم"فضرب يده يف صدري فقال . عليه وسلم
يكىن أبا أرطاة،   . مث بعث جرير إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال يبشره           . قال فانطلق فحرقها بالنار   

فربك رسول  . ما جئتك حىت تركناها كأا مجل أجرب      : تى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له        فأ. منا
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا، مخس مرات

ح . حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2476 (-م  -137
ح وحـدثين   ). يعين الفزاري (حدثنا مروان   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . سفيانحدثنا  . وحدثنا حممد بن عباد   

فجـاء بـشري    : وقال يف حديث مروان   . كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد    . حدثنا أبو أسامة  . حممد بن رافع  

  .جرير، أبو أرطاة، حصني بن ربيعة، يبشر النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  . حدثنا هاشم بن القاسـم  : قاال. حدثنا زهري بن حرب وأبو بكر بن النضر       ) 2477 (- 138

  مسعت عبيداهللا بن أيب يزيد حيدث عن ابن عباس؛: قال. ورقاء بن عمر اليشكري
 يف رواية   -" من وضع هذا؟  "فلما خرج قال    . فوضعت له وضوءا  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى اخلالء       

  ".فقهه! اللهم"قال . ابن عباس:  قلت-زهري قالوا ويف رواية أيب بكر 

         رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عباس، باب من فضائل عبداهللا بن عباس، باب من فضائل عبداهللا بن عباس، باب من فضائل عبداهللا بن عباس،----    30    
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كلهم عن محاد بن    . حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل اجلحدري         ) 2478 (- 139
  حدثنا : قال أبو الربيع. زيد

  :قال.  أيوب عن نافع، عن ابن عمرحدثنا. محاد بن زيد
قال فقصصته علـى  . وليس مكان أريد من اجلنة إال طارت إليه.  رأيت يف املنام كأن يف يدي قطعة إستربق       

أرى عبداهللا رجـال  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فقصته حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم    . حفصة
  ".صاحلا
. أخربنـا عبـدالرزاق   : قاال) واللفظ لعبد ( إبراهيم وعبد بن محيد      حدثنا إسحاق بن  ) 2479 (- 140

  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر
 كان الرجل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا رأى رؤيا، قصها على رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

وكنـت  . قال وكنت غالما شابا عزبا    . ليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النيب صلى اهللا ع         . وسلم
فرأيت يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل         . أنام يف املسجد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

: فجعلـت أقـول   . وإذا فيها ناس قد عرفتهم    . وإذا هلا قرنان كقرين البئر    . فإذا هي مطوية كطي البئر    . النار
فقصصتها . مل ترع : قال فلقيهما ملك فقال يل    . أعوذ باهللا من النار   .  أعوذ باهللا من النار    .أعوذ باهللا من النار   

نعـم الرجـل    "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فقصتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . على حفصة 
  ".لو كان يصلي من الليل! عبداهللا

  .ل إال قليالفكان عبداهللا، بعد ذلك، ال ينام من اللي: قال سامل
أخربنا موسى بن خالد، خنت الفريايب عـن  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي    ) 2479 (-م  -140

  أيب إسحاق الفزاري، عن عبيد 
فرأيت يف املنام كأمنا    . ومل يكن يل أهل   . كنت أبيت يف املسجد   : قال. اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر       

  . صلى اهللا عليه وسلم مبعىن حديث الزهري عن سامل، عن أبيهفذكر عن النيب. انطلق يب إىل بئر

         باب من فضائل عبداهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما----    31    
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مسعـت  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2480 (- 141
  :قتادة حيدث عن أنس، عن أم سليم؛ أا قالت

  ".وبارك له فيما أعطيته. أكثر ماله وولده! اللهم"فقال . ادع اهللا له. خادمك أنس!  يا رسول اهللا
: مسعت أنسا يقول  . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2480 (-م  -141

  .فذكر حنوه. خادمك أنس! يا رسول اهللا: قالت أم سليم
. حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد     . بن جعفر حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2480 (- 2م  -141

  .مسعت أنس بن مالك يقول، مثل ذلك
حدثنا سليمان عن ثابت، عـن      . حدثنا هاشم بن القاسم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2481 (- 142

  :قال. أنس
! يا رسـول اهللا   : فقالت أمي . وما هو إال أنا وأمي وأم حرام، خاليت       .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا      

أكثـر مالـه    ! اللـهم "وكان يف آخر ما دعا يل به أن قال          . قال فدعا يل بكل خري    . ادع اهللا له  . خويدمك
  ".وبارك له فيه. وولده
. حـدثنا إسـحاق   . حدثنا عكرمة . حدثنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي   ) 2481 (- 143

  :حدثنا أنس قال
. وقد أزرتين بنصف مخارها وردتين بنـصفه      . عليه وسلم  جاءت يب أمي، أم أنس إىل رسول اهللا صلى اهللا           

  ".أكثر ماله وولده! اللهم"فقال . فادع اهللا له. أتيتك به خيدمك. هذا أنيس، ابين! يا رسول اهللا: فقالت
  .وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة، اليوم. إن مايل لكثري! فواهللا: قال أنس
: قال. عن اجلعد، أيب عثمان   ) يعين ابن سليمان  (حدثنا جعفر   .  سعيد حدثنا قتيبة بن  ) 2481 (- 144

  :حدثنا أنس بن مالك قال
! يـا رسـول اهللا    ! بأيب وأمي : فقالت. فسمعت أمي، أم سليم صوته    .  مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وأنا أرجـو   . دنياقد رأيت منها اثنتني يف ال     . فدعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث دعوات         . أنيس
  .الثالثة يف اآلخرة

  :أخربنا ثابت عن أنس، قال. حدثنا محاد. حدثنا ز. حدثنا أبو بكر بن نافع) 2482 (- 145

         باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه----    32    
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. فبعـثين إىل حاجـة    . قال فسلم علينـا   .  أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان           
.  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حلاجـة          :ما حبسك؟ قلت  : فلما جئت قالت  . فأبطأت على أمي  

: قال أنـس  . ال حتدثن بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا         : قالت. إا سر : ما حاجته؟ قلت  : قالت
  !لو حدثت به أحدا حلدثتك، يا ثابت! واهللا

: لحدثنا معتمر بن سليمان قـا     . حدثنا عارم بن الفضل   . حدثنا حجاج بن الشاعر   ) 2482 (- 146
  :مسعت أيب حيدث عن أنس بن مالك قال

فما أخربا  . ولقد سألتين عنه أم سليم    . فما أخربت به أحدا بعد    .  أسر إيل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرا        

  .به
عن أيب النضر، عن    حدثين مالك   . حدثنا إسحاق بن عيسى   . حدثين زهري بن حرب   ) 2383 (- 147

  :مسعت أيب يقول: قال. عامر بن سعد
  . ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، حلي ميشي، إنه يف اجلنة، إال لعبداهللا بن سالم

حدثنا عبداهللا بن عون عن حممد      . حدثنا معاذ بن معاذ   . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2484 (- 147
  :قالبن سريين، عن قيس بن عباد 

فجاء رجل يف وجهـه أثـر مـن         . فيهم بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت باملدينة يف ناس   
. فصلى ركعتني يتجوز فيهما   . هذا رجل من أهل اجلنة    . هذا رجل من أهل اجلنة    : فقال بعض القوم  . خشوع

خلت قبل، قال رجل كذا إنك ملا د  : فلما استأنس قلت له   . فتحدثنا. ودخلت. فدخل مرتله . مث خرج فاتبعته  
وسأحدثك مل ذاك؟ رأيت رؤيا على عهـد        . ما ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم       ! سبحان اهللا : قال. وكذا

-- ذكر سعتها وعشبها وخـضرا       -رأيتين يف روضة    . فقصصتها عليه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
فقلت . ارقه: فقيل يل . يف أعاله عروة  . ءأسفله يف األرض وأعاله يف السما     . ووسط الروضة عمود من حديد    

 وصف أنه رفعـه  -فقال بثيايب من خلفي ) واملنصف اخلادم: قال ابن عون  (فجاءين منصف   . ال أستطيع : له
فلقد استيقظت  . استمسك: فقيل يل . فأخذت بالعروة .  فرقيت حىت كنت يف أعلى العمود      -من خلفه بيده    

         باب من فضائل عبداهللا بن سالم، رضي اهللا عنه باب من فضائل عبداهللا بن سالم، رضي اهللا عنه باب من فضائل عبداهللا بن سالم، رضي اهللا عنه باب من فضائل عبداهللا بن سالم، رضي اهللا عنه----    33    
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وذلك العمود عمود   . تلك الروضة اإلسالم  " اهللا عليه وسلم فقال      فقصصتها على النيب صلى   . وإا لفي يدي  
  ".وأنت على اإلسالم حىت متوت. وتلك العروة عروة الوثقى. اإلسالم

  .والرجل عبداهللا بن سالم: قال
حدثنا . حدثنا حرمي بن عمارة. حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد          ) 2484 (- 149

  :قال قيس بن عباد: قال. د بن سريينقرة بن خالد عن حمم
. هذا رجل من أهـل اجلنـة      : فقالوا. فمر عبداهللا بن سالم   .  كنت يف حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر        

. ما كان ينبغي هلم أن يقولوا ما ليس هلم به علـم  ! سبحان اهللا : قال. إم قالوا كذا وكذا   : فقمت فقلت له  
 -ويف أسـفلها منـصف      . ويف رأسها عروة  . فنصب فيها . ضراءإمنا رأيت كأن عمودا وضع يف روضة خ       

فقصصتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه       . فرقيت حىت أخذت بالعروة   . ارقه:  فقيل يل  -واملنصف الوصيف   
  ".ميوت عبداهللا وهو آخذ بالعروة الوثقى"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وسلم
حـدثنا جريـر عـن      ). واللفظ لقتيبة (إسحاق بن إبراهيم    حدثنا قتيبة بن سيعد و    ) 2484 (- 150

  :قال. األعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن احلر
قال فجعـل   . وهو عبداهللا بن سالم   . قال وفيها شيخ حسن اهليئة    .  كنت جالسا يف حلقة يف مسجد املدينة      

قال . ن أهل اجلنة فلينظر إىل هذا     من سره أن ينظر إىل رجل م      : قال فلما قام قال القوم    . حيدثهم حديثا حسنا  
. مث دخل مرتله  . فانطلق حىت كاد أن خيرج من املدينة      . قال فتبعته . ألتبعنه فألعلمن مكان بيته   ! واهللا: فقلت

مسعت القوم يقولون لك، ملـا      : قال فقلت له  ! ما حاجتك؟ يا ابن أخي    : فقال. قال فاستأذنت عليه فأذن يل    
اهللا أعلـم   : قال. فأعجبين أن أكون معك   . ن أهل اجلنة فلينظر إىل هذا     من سره أن ينظر إىل رجل م      : قمت

فأخذ بيدي فانطلقت   . قم: إين بينما أنا نائم، إذ أتاين رجل فقال يل        . وسأحدثك مم قالوا ذاك   . بأهل اجلنة 
فقال يل ال تأخذ فيها فإا طـرق أصـحاب          . قال فأخذت آلخذ فيها   . قال فإذا أنا جبواد عن مشايل     . معه
قال فجعلت  . اصعد: فقال يل . فأتى يب جبال  . خذ ههنا : فقال يل . قال فإذا جواد منهج على مييين     . شمالال

. قال مث انطلق يب حىت أتى يب عمـودا        . قال حىت فعلت ذلك مرارا    . إذا أردت أن أصعد خررت على اسيت      
كيف أصعد هذا؟   :  قلت قال. اصعد فوق هذا  : فقال يل . يف أعاله حلقة  . رأسه يف السماء وأسفله يف األرض     

قـال  . قال مث ضرب العمود فخر    . قال فإذا أنا متعلق باحللقة    . قال فأخذ بيدي فزجل يب    . ورأسه يف السماء  
أما الطرق  "فقال  . قال فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقصصتها عليه        . وبقيت متعلقا باحللقة حىت أصبحت    

 وأما الطرق اليت رأيت عن ميينـك فهـي طـرق            قال. اليت رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال       
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وأما العروة فهي . وأما العمود فهو عمود اإلسالم. ولن تناله. وأما اجلبل فهو مرتل الشهداء   . أصحاب اليمني 

  ".ولن تزال متمسكا ا حىت متوت. عروة اإلسالم
قـال  . كلهم عن سـفيان   . د وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر      حدثنا عمرو الناق  ) 2485 (- 151
  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة؛: عمرو

. قد كنت أنشد، وفيه من هو خري منك: فقال. فلحظ إليه.  أن عمر مر حبسان وهو ينشد الشعر يف املسجد     
! اللهم. أجب عين"سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       أمسعت ر ! أنشدك اهللا : فقال. مث التفت إىل أيب هريرة    

  .نعم! اللهم: ؟ قال"أيده بروح القدس
أخربنا . حدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق           ) 2485 (-م  -151

! با هريـرة  يا أ ! أنشدك اهللا : معمر عن الزهري، عن ابن املسيب؛ أن حسان قال، يف حلقة فيهم أبو هريرة             
  .فذكر مثله. أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. أخربنا شعيب عن الزهري   . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2485 (- 152
  أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛

 اهللا عليه وسـلم     هل مسعت النيب صلى   ! أنشدك اهللا :  أنه مسع حسان بن ثابت األنصاري يستشهد أبا هريرة        
: قال أبو هريـرة   ". أيده بروح القدس  ! اللهم. أجب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! يا حسان "يقول  

  .نعم
: قـال ) وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2486 (- 153

  :مسعت الرباء بن عازب قال
  ".اهجهم، أو هاجهم، وجربيل معك"لم يقول حلسان بن ثابت  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

حـدثنا  . ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . حدثنا عبدالرمحن . حدثنيه زهري بن حرب   ) 2486 (-م  -153
  .كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد؛ مثله. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن. ح وحدثنا ابن بشار. غندر
  حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه؛: قاال.  أيب شيبة وأبو كريبحدثنا أبو بكر بن) 2487 (- 154

         باب فضائل حسان بن ثابت، رضي اهللا عنه باب فضائل حسان بن ثابت، رضي اهللا عنه باب فضائل حسان بن ثابت، رضي اهللا عنه باب فضائل حسان بن ثابت، رضي اهللا عنه----    34    
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فإنه كان ينـافح عـن      . دعه! يا ابن أخيت  . فقالت. فسببته.  أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة        
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حدثنا عبدة عن هشام، ذا اإلسناد. حدثناه عثمان بن أيب شيبة) 2487 (-م -154
عن شعبة، عن سليمان، عن أيب      ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . حدثين بشر بن خالد   ) 2488 (- 155

  :قال. الضحى، عن مسروق
  :فقال. يشبب بأبيات له.  دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا

  وتصبح غرثى من حلوم الغوافل* حصان رزان ما تزن بريبة 
: مل تأذنني له يدخل عليك؟ وقد قـال اهللا        : قال مسروق فقلت هلا   . ت كذلك لكنك لس : فقالت له عائشة  

فأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان       : فقالت]. 11/النور   /24[والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم        
  .ينافح، أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وقال قالـت  . عن شعبة، يف هذا اإلسناد    حدثنا ابن أيب عدي     . حدثناه ابن املثىن  ) 2488 (-م  -155
  .حصان رزان: ومل يذكر. كان يذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا حيىي بن زكرياء عن هشام بن عروة، عـن أبيـه، عـن     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2489 (- 156
  :قالت. عائشة

ألسـلنك  ! والذي أكرمك : قال" نه؟كيف بقرابيت م  "قال  . ائذن يل يف سفيان   ! يا رسول اهللا  :  قال حسان 
  :فقال حسان. منهم كما تسل الشعرة من اخلمري

  ووالدك العبد. بنو بنت خمزوم* وإن سنام اد من آل هاشم 
  .قصيدته هذه

. حدثنا هشام بن عروة، ـذا اإلسـناد  . حدثنا عبدة. حدثنا عثمان بن أيب شيبة   ) 2489 (-م  -156
  :قالت

 -وقال بدل   . ومل يذكر أبا سفيان   . يب صلى اهللا عليه وسلم يف هجاء املشركني        استأذن حسان بن ثابت الن    
  . العجني-اخلمري 
. حدثين خالد بن يزيد   . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2490 (- 157

ن، عـن  حدثين سعيد بن أيب هالل عن عمارة بن غزية، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبـدالرمح                 
  عائشة؛ 
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فأرسل إىل ابـن    " فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل     . اهجو قريشا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فلما . مث أرسل إىل حسان بن ثابت     . فأرسل إىل كعب بن مالك    . فهجاهم فلم يرض  " اهجهم"رواحة فقال   

. مث أدلع لسانه فجعل حيركه    . ب بذنبه قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضار        : دخل عليه، قال حسان   
. ال تعجـل  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ألفرينهم بلساين فري األدمي   ! والذي بعثك باحلق  : فقال

يا : مث رجع فقال  . فأتاه حسان " حىت يلخص لك نسيب   . وإن يل فيهم نسبا   . فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساا     
  .ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجني! لذي بعثك باحلقوا. قد خلص يل نسبك! رسول اهللا

إن روح القدس ال يزال يؤيدك، مـا        "فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حلسان          : قالت عائشة 
  ".نافحت عن اهللا ورسوله

  ".هجاهم حسان فشفى واشتفى"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقالت
  :قال حسان
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء* مدا فأجبت عنه هجوت حم

  رسول اهللا شيمته الوفاء* هجوت حممدا برا تقيا 
  لعرض حممد منكم وقاء* فإن أيب ووالده وعرضي 
  تثري النقع من كنفي كداء* ثكلت بنييت إن مل تروها 
  على أكتافها األسل الظماء* يبارين األعنة مصعدات 
  مر النساءتلطمهن باخل* تظل جيادنا متمطرات 

  وكان الفتح وانكشف الغطاء* فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا 
  يعز اهللا فيه من يشاء* وإال فاصربوا لضراب يوم 

  يقول احلق ليس به خفاء* قد أرسلت عبدا : وقال اهللا
  هم األنصار عرضتها اللقاء* قد يسرت جندا : وقال اهللا

  سباب أو قتال أو هجاء* لنا يف كل يوم من معد 
  وميدحه وينصره سواء* يهجو رسول اهللا منك فمن 

  وروح القدس ليس له كفاء* وجربيل رسول اهللا فينا 
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حدثنا عكرمة بن عمار عـن أيب  . حدثنا عمر بن يونس اليمامي    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2491 (- 158
  :و هريرة قالحدثين أب. كثري، يزيد بن عبدالرمحن

فدعوا يوما فأمسعتين يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـا            .  كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة      
إين كنت أدعـو أمـي إىل       ! يا رسول اهللا  : قلت. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي        . أكره

فقال رسول اهللا   . دع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة      فا. فدعوا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره     . اإلسالم فتأىب علي  
فلما . فخرجت مستبشرا بدعوة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        " اهد أم أيب هريرة   ! اللهم"صلى اهللا عليه وسلم     

! يـا أبـا هريـرة     ! مكانك: فقالت. فسمعت أمي خشف قدمي   . فإذا هو جماف  . جئت فصرت إىل الباب   
يا أبا  : مث قالت . ففتحت الباب .  ولبست درعها وعجلت عن مخارها     قال فاغتسلت . ومسعت خضخضة املاء  

قال فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ! هريرة
أبشر قد استجاب اهللا دعوتك وهـدى أم أيب         ! يا رسول اهللا  : قال قلت . وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح     

ادع اهللا أن حيببين أنا وأمـي إىل عبـادة          ! يا رسول اهللا  : قال قلت . فحمد اهللا وأثىن عليه وقال خريا     . هريرة
 يعين أبا هريرة    -حبب عبيدك هذا    ! اللهم"قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . املؤمنني، وحيببهم إلينا  

  .ن يسمع يب، وال يراين، إال أحبينفما خلق مؤم" وحبب إليهم املؤمنني.  وأمه إىل عبادك املؤمنني-
قال . مجيعا عن سفيان  . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2492 (- 159

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن األعرج: زهري
كنت رجـال   . واهللا املوعد . عليه وسلم  إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا             

. وكان املهاجرون يشغلهم الصفق باألسواق    . أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين         . مسكينا
من يبسط ثوبـه فلـن      "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواهلم     

  .فما نسيت شيئا مسعته منه. مث ضممته إيل. قضى حديثهفبسطت ثويب حىت " ينسى شيئا مسعه مين
ح وحدثنا  . أخربنا مالك . أخربنا معن . حدثين عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2492 (-م  -159

كالمها عن الزهري، عن األعرج، عن أيب هريـرة، ـذا           . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . عبد بن محيد  
ومل يذكر يف حديثه الرواية عن النيب صلى        .  حديثه عند انقضاء قول أيب هريرة      غري أن مالكا انتهى   . احلديث

  .إىل آخره" من يبسط ثوبه"اهللا عليه وسلم 

         باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، رضي اهللا عنه----    35    
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أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن         . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2493 (- 160
  :عروة بن الزبري حدثه؛ أن عائشة قالت

. يسمعين ذلك. حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. جاء فجلس إىل جنب حجريت!  أال يعجبك أبو هريرة   
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل        : ولو أدركته لرددت عليه   . فقام قبل أن أقضي سبحيت    . وكنت أسبح 

  .يكن يسرد احلديث كسردكم
  وقال ابن املسيب؛: قال ابن شهاب) 2429(

ما بال املهاجرين واألنـصار ال      : ويقولون. واهللا املوعد . با هريرة قد أكثر   إن أ : يقولون:  إن أبا هريرة قال   
وإن . إن إخواين من األنصار كان يشغلهم عمـل أرضـيهم         : يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخربكم عن ذلك     

وكنت ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء          . إخواين من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق      
أيكم يبسط ثوبه   "ولقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما          . وأحفظ إذا نسوا  . فأشهد إذا غابوا  . بطين

حىت فـرغ مـن   . فبسطت بردة علي" فيأخذ من حديثي هذا، مث جيمعه إىل صدره، فإنه مل ينسى شيئا مسعه    
ان أنزهلما اهللا يف كتابه ما ولوال آيت. فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثين به      . مث مجعتها إىل صدري   . حديثه

إىل ] 160- و 159/البقـرة    /2[} إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى       {: حدثت شيئا أبدا  
  .آخر اآليتني
أخربنا أبو اليمان عـن شـعيب، عـن         . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2493 (-م  -160
إن أبا هريرة   : إنكم تقولون : بدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال    أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن ع       . الزهري

  .بنحو حديثهم. يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هيم وابن  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وإسحاق بن إبرا             ) 2494 (- 161

سفيان بن عيينة عن عمرو، عن      ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق  (- واللفظ لعمرو    -أيب عمر   
  :قال. أخربين عبيداهللا بن أيب رافع، وهو كاتب علي. احلسن بن حممد

ائتوا "فقال  . بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري واملقداد         :  مسعت عليا رضي اهللا عنه وهو يقول      
: فقلنـا . فإذا حنن بـاملرأة   . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا   " فخذوه منها . فإن ا ظعينة معها كتاب    . روضة خاخ 

         باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم، وقصة حاطب بن أيب بلتعة باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم، وقصة حاطب بن أيب بلتعة باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم، وقصة حاطب بن أيب بلتعة باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم، وقصة حاطب بن أيب بلتعة----    36    
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. فأخرجته من عقاصها  . لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب    : فقلنا. ما معي كتاب  : فقالت. أخرجي الكتاب 
اطب بن أيب بلتعة إىل ناس من املشركني، من أهل          من ح : فإذا فيه . فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

! يا حاطب "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مكة، خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
. كان حليفا هلـم   : قال سفيان (إين كنت امرأ ملصقا يف قريش       ! ال تعجل علي يا رسول اهللا     : قال" ما هذا؟ 

فأحببت، إذ فاتين   . ن ممن كان معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون ا أهليهم          وكا) ومل يكن من أنفسها   
وال رضـا   . ومل أفعله كفرا وال ارتدادا عن ديين      . ذلك من النسب فيهم، أن أختذ فيهم يدا حيمون ا قرابيت          

 أضرب عنق   !يا رسول اهللا  . دعين" فقال عمر " صدق"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . بالكفر بعد اإلسالم  
فقـد  . اعملوا ما شئتم  : وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال        . إنه قد شهد بدرا   "فقال  . هذا املنافق 

املمتحنة  /60[} يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء        {: فأنزل اهللا عز وجل   ". غفرت لكم 
  .اق، يف روايته، من تالوة سفيانوجعلها إسح. وليس يف حديث أيب بكر وزهري ذكر اآلية]. 1/

ح وحـدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2494 (-م  -161
). يعين ابن عبـداهللا   (حدثنا خالد   . ح وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي     . أخربنا عبداهللا بن إدريس   . إبراهيم

بعثين رسول اهللا صـلى     : قال. ن السلمي، عن علي   كلهم عن حصني، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمح         
فإن . انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ    "فقال  . وكلنا فارس . اهللا عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبري بن العوام        

فذكر مبعىن حديث عبيداهللا بن أيب رافع عـن         " ا امرأة من املشركني معها كتاب من حاطب إىل املشركني         
  .علي

أخربنا الليث عـن أيب  . ح وحدثنا حممد بن رمح . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2195 (- 162
  الزبري، عن جابر؛

ليدخلن حاطب  ! يا رسول اهللا  : فقال.  أن عبدا حلاطب جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكو حاطبا           

  ".  احلديبية فإنه شهد بدرا و. كذبت ال يدخلها"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . النار
أخربين أبو  : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2496 (- 163

  أخربتين أم مبشر؛ : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

         باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي اهللا عنهم باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي اهللا عنهم باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي اهللا عنهم باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي اهللا عنهم----    37    
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ال يدخل النار، إن شـاء اهللا، مـن أصـحاب           " م يقول، عند حفصة      أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسل      
وإن مـنكم إال    {: فقالت حفـصة  . فانتهرها! يا رسول اهللا  . بلى: قالت" الذين بايعوا حتتها  . الشجرة، أحد 

مث ننجي الذين اتقـوا  {: قد قال اهللا عز وجل   "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ] 71/مرمي  /19[} واردها

  ].72/مرمي /19" [} فيها جثياونذر الظاملني
حـدثنا  : قال أبو عامر  . مجيعا عن أيب أسامة   . حدثنا أبو عامر األشعري وأبو كريب     ) 2497 (- 164

  :قال. حدثنا بريد عن جده أيب بردة، عن أيب موسى. أبو أسامة
فأتى رسـول اهللا    . ومعه بالل . وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة     . اهللا عليه وسلم   كنت عند النيب صلى     

ما وعدتين؟ فقال له رسول اهللا صـلى اهللا         ! أال تنجز يل، يا حممد    : فقال. صلى اهللا عليه وسلم رجل أعرايب     
 عليه وسلم علـى     فأقبل رسول اهللا صلى اهللا    " أبشر"أكثرت علي من    : فقال له األعرايب  ". أبشر"عليه وسلم   

مث ! يا رسول اهللا  . قبلنا: فقاال" فاقبال أنتما . إن هذا قد رد البشرى    "فقال  . أيب موسى وبالل، كهيئة الغضبان    
اشربا منـه،   "مث قال   . ومج فيه . فغسل يديه ووجهه فيه   . دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح فيه ماء         

ففعال ما أمرمها به رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      . ا القدح فأخذ" وأبشرا  . وأفرغا على وجوهكما وحنوركما   
  .فأفضال هلا منه طائفة. أفضال ألمكما مما يف إنائكما: فنادما أم سلمة من وراء الستر. وسلم
واللفظ أليب  (حدثنا عبداهللا بن براد، أبو عامر األشعري وأبو كريب، حممد بن العالء             ) 2498 (- 165

  :قال. سامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أبيهحدثنا أبو أ: قاال) عامر
. فلقي دريد بن الصمة   .  ملا فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنني، بعث أبا عامر على جيش إىل أوطاس               

رمـاه  . قال فرمي أبو عامر يف ركبته     . و بعثين مع أيب عامر    : فقال أبو موسى  . فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه    
من رماك؟ فأشار أبو عامر إىل أيب       ! يا عم : فانتهيت إليه فقلت  . ثبته يف ركبته  فأ. رجل من بين جشم بسهم    

فلمـا  . فقصدت له فاعتمدته فلحقته   : قال أبو موسى  . تراه ذلك الذي رماين   . إن ذاك قاتلي  : فقال. موسى
أنـا  فالتقيت  . أال تستحي؟ ألست أعرابيا؟ أال تثبت؟ فكف      : فاتبعته وجعلت أقول له   . رآين وىل عين ذاهبا   

إن اهللا قـد قتـل      : مث رجعت إىل أيب عامر فقلت     . فضربته بالسيف فقتلته  . فاختلفنا أنا وهو ضربتني   . وهو
انطلق إىل رسول اهللا صـلى اهللا       ! يا ابن أخي  : فقال. فرتعته فرتا منه املاء   . فانزع هذا السهم  : قال. صاحبك

         باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، رضي اهللا عنهما باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، رضي اهللا عنهما باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، رضي اهللا عنهما باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، رضي اهللا عنهما----    38    
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واستعملين أبو عـامر علـى      : قال. فر يل استغ: يقول لك أبو عامر   : وقل له . عليه وسلم فأقرئه مين السالم    
فلما رجعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم دخلت عليه، وهو يف بيت على . ومكث يسريا مث إنه مات  . الناس

فأخربتـه  . سرير مرمل، وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجنبيـه                
فتوضأ . فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء       . يستغفر يل : قل له : لقا: وقلت له . خبربنا وخرب أيب عامر   

اجعله يـوم  ! اللهم"مث قال . حىت رأيت بياض إبطيه   " اغفر لعبيد، أيب عامر   ! اللهم"مث قال   . مث رفع يديه  . منه
هللا عليـه   فقال النيب صلى ا   . فاستغفر! ويل يا رسول اهللا   : فقلت" القيامة فوق كثري من خلقك، أو من الناس       

  ".وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا. اغفر لعبداهللا بن قيس ذنبه! اللهم"وسلم 

  .واألخرى أليب موسى. إحدامها أليب عامر: قال أبو بردة
 بردة، عن   حدثنا بريد عن أيب   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2499 (- 166

  :أيب موسى، قال
إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن، حني يدخلون بالليـل،          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ومنهم حكيم إذا   . وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار       . وأعرف منازهلم من أصوام، بالقرآن بالليل     
  ".  أصحايب يأمرونكم أن تنظروهم إن:  قال هلم- أو قال العدو -لقي اخليل 
حـدثنا  : قال أبو عامر  . مجيعا عن أيب أسامة   . حدثنا أبو عامر األشعري وأبو كريب     ) 2500 (- 167

  حدثين بريد بن عبد . أبو أسامة
  :قال. اهللا بن أيب بردة عن جده، أيب بردة، عن أيب موسى

رملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة، مجعوا         إن األشعريني، إذا أ   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فهم مين وأنا منهم. ما عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد، بالسوية
حـدثنا النـضر   : قاال. حدثين عباس بن عبدالعظيم العنربي وأمحد بن جعفر املعقري  ) 2501 (- 168

  :حدثين ابن عباس قال. حدثنا أبو زميل. حدثنا عكرمة). وهو ابن حممد اليمامي(

         باب من فضائل األشعريني، رضي اهللا عنهم باب من فضائل األشعريني، رضي اهللا عنهم باب من فضائل األشعريني، رضي اهللا عنهم باب من فضائل األشعريني، رضي اهللا عنهم----    39    

         باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، رضي اهللا عنه باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، رضي اهللا عنه----    40    
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ثالث ! يا نيب اهللا  : فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم     .  كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه        
" نعـم "قال  . ، أزوجكها عندي أحسن العرب وأمجله، أم حبيبة بنت أيب سفيان        : قال" نعم"قال  . أعطنيهن

وتؤمرين حىت أقاتل الكفار، كمـا كنـت أقاتـل          : قال". نعم"قال  . ومعاوية، جتعله كاتبا بني يديك    : قال
  ". نعم"قال . املسلمني

ألنه مل يكن يسئل شيئا     . ولوال أنه طلب ذلك من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما أعطاه ذلك            : قال أبو زميل  

  ". نعم"إال قال 
. حدثنا أبو أسـامة   : قاال. حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمداين        ) 2502 (- 169

  :قال. حدثين بريد عن أيب بردة، عن أيب موسى
أنـا  . أنـا وأخـوان يل    . فخرجنا مهاجرين إليه  . ليمن بلغنا خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن با         

 إما قال بضعا وإما قال ثالثة ومخسني أو اثنني ومخسني رجال -. أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم. أصغرمها
فوافقنا جعفر بن أيب طالب وأصحابه      . فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة    .  قال فركبنا سفينة   -من قومي   

فأقمنا معه  . فأقيموا معنا . وأمرنا باإلقامة . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثنا ههنا        : فرفقال جع . عنده
فأسهم لنا، أو قال أعطانـا      . قال فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب          . حىت قدمنا مجيعا  

ألصحاب سفينتنا مـع جعفـر      إال  . إال ملن شهد معه   . وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها شيئا        . منها
حنـن سـبقناكم    : - يعين ألهل السفينة     -قال فكان ناس من الناس يقولون لنا        . قسم هلم معهم  . وأصحابه
  .باهلجرة

فدخلت أمساء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم                :قال)2503(
فقـال  . فدخل عمر على حفصة، وأمساء عندها     . ليهوقد كانت هاجرت إىل النجاشي فيمن هاجر إ       . زائرة

احلبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالـت      : قال عمر . أمساء بنت عميس  : من هذه؟ قالت  : عمر حني رأى أمساء   
. فغـضبت . فنحن أحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـنكم        . سبقناكم باهلجرة : فقال عمر . نعم: أمساء

كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم، ويعظ           ! اهللاو. كال! يا عمر . كذبت: وقالت كلمة 

ب من فضائل جعفر بن أيب طالب، وأمساء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي اهللا ب من فضائل جعفر بن أيب طالب، وأمساء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي اهللا ب من فضائل جعفر بن أيب طالب، وأمساء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي اهللا ب من فضائل جعفر بن أيب طالب، وأمساء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي اهللا  با با با با----    41    
        عنهمعنهمعنهمعنهم
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ال أطعم ! وامي اهللا. وذلك يف اهللا ويف رسوله  . وكنا يف دار، أو يف أرض، البعداء البغضاء يف احلبشة         . جاهلكم
. وحنن كنا نـؤذى وخنـاف     . طعاما وال أشرب شرابا حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

قال . ال أكذب وال أزيغ وال أريد على ذلك       ! وواهللا. كر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسأله        وسأذ
فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . إن عمر قال كذا وكذا    ! يا نيب اهللا  : فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت       

  ".هل السفينة، هجرتانولكم أنتم، أ. وله وألصحابه هجرة واحدة. ليس بأحق يب منكم"عليه وسلم 
ما من الدنيا شيء    . يسألوين عن هذا احلديث   . فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوين أرساال       : قالت

  .هم به أفرح وال أعظم يف أنفسهم مما قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يث مينفلقد رأيت أبا موسى، وإنه ليستعيد هذا احلد: فقالت أمساء: قال أبو بردة
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن معاوية بـن          . حدثنا ز . حدثنا حممد بن حامت   ) 2504 (- 170

  قرة، عن عائذ بن عمرو؛
من عنق عـدو  ما أخذت سيوف اهللا ! واهللا: فقالوا.  أن أبا سفيان أتى على سلمان و صهيب وبالل يف نفر       

فأتى النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        . أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟    : قال فقال أبو بكر   . اهللا مأخذها 
  ".لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لعلك أغضبتهم! يا أبا بكر"فقال . فأخربه

  !يا أخي. يغفر اهللا لك. ال: أغضبتكم؟ قالوا! يا إخوتاه: فأتاهم أبو بكر فقال
أخربنا : قاال). واللفظ إلسحاق (حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وأمحد بن عبدة         ) 2505 (- 171

  :قال. سفيان عن عمرو، عن جابر بن عبداهللا
 بنو سـلمة وبنـو    ] 122/آل عمران  /3[} إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما       {:  فينا نزلت 

  .واهللا وليهما: لقول اهللا عز وجل. وما حنب أا مل ترتل. حارثة
حـدثنا  : قاال. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2506 (- 172

  :قال. شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم

         باب من فضائل سلمان و صهيب وبالل، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل سلمان و صهيب وبالل، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل سلمان و صهيب وبالل، رضي اهللا تعاىل عنهم باب من فضائل سلمان و صهيب وبالل، رضي اهللا تعاىل عنهم----    42    

        اب من فضائل األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهماب من فضائل األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهماب من فضائل األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهماب من فضائل األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم ب ب ب ب----    43    
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  ". وألبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصاراغفر لألنصار،! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا شـعبة، ـذا     ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 2506 (-م  -172
  .اإلسناد
). وهو ابن عمـار   (حدثنا عكرمة   . حدثنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي   ) 2507 (- 173

  ؛ أن أنسا حدثه؛)ةوهو ابن عبداهللا بن أيب طلح(حدثنا إسحاق 
" ولذراري األنصار، وملوايل األنصار   "قال وأحسبه قال    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر لألنصار        

  .ال أشك فيه
). واللفظ لـزهري  (مجيعا عن ابن علية     . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2508 (- 174

  ، عن أنس؛)وهو ابن صهيب(حدثنا إمساعيل عن عبدالعزيز 
. فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممثال       .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلني من عرس           

  .يعين األنصار" أنتم من أحب الناس إيل! اللهم. أنتم من أحب الناس إيل! اللهم"فقال 
حدثنا حممد بـن    : ابن املثىن قال  . مجيعا عن غندر  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2509 (- 175
  :مسعت أنس بن مالك يقول. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. جعفر

قال فخال ا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          .  جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .ثالث مرات" إنكم ألحب الناس إيل! والذي نفسي بيده"وقال . وسلم
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       . حدثنا خالد بن احلارث   . يه حيىي بن حبيب   حدثن) 2509 (-م  -175

  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا ابن إدريس: قاال. وأبو كريب
حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2510 (- 176
   عن أنس بن مالك؛ مسعت قتادة حيدث. أخربنا شعبة. جعفر

فاقبلوا . وإن الناس سيكثرون ويقلون   . إن األنصار كرشي وعيبيت   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".من حمسنهم واعفوا عن مسيئهم
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. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2511 (- 177
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن أيب أسيد، قال. حدثنا شعبة

مث بنو عبداألشهل، مث بنو احلارث بـن        . خري دور األنصار بنو النجار    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 صلى اهللا عليه وسلم إال ما أرى رسول اهللا: فقال سعد". ويف كل دور األنصار خري    . مث بنو ساعدة  . اخلزرج

  .قد فضلكم على كثري: فقيل. قد فضل علينا
مسعت أنسا حيدث   . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أبو داود  . حدثناه حممد بن املثىن   ) 2511 (-م  -177

  .عن أيب أسيد األنصاري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه
حدثنا عبدالعزيز  . ح وحدثنا قتيبة  .  بن سعد  حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث     ) 2511 (- 2م  -177

كلهم عن حيىي بـن     . حدثنا عبدالوهاب الثقفي  : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر      ). يعين ابن حممد  (
  .غري أنه ال يذكر يف احلديث قول سعد. مبثله. سعيد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهو (حدثنا حامت ). واللفظ البن عباد(حممد بن مهران الرازي حدثنا حممد بن عباد و   ) 2511 (- 178
  :قال. عن عبدالرمحن بن محيد، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة) ابن إمساعيل

خري دور األنصار دار بين     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقال.  مسعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة      
لو كنت مؤثرا ـا     ! واهللا".  بين احلارث بن اخلزرج، ودار بين ساعدة       النجار، ودار بين عبداألشهل، ودار    

  .أحدا آلثرت ا عشرييت
  :قال. أخربنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب الزناد. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 2511 (- 179

خـري دور   " شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد األنصاري يشهد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال                   
  ".ويف كل دور األنصار خري. مث بنو ساعدة. مث بنو احلارث بن اخلزرج. مث بنو األشهل. األنصار بنو النجار

أم أنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ لو كنت كاذبا لبدأت بقومي،              : قال أبو أسيد  : قال أبو سلمة  
أسرجوا يل محـاري آيت     . نا فكنا آخر األربع   خلف: وقال. وبلغ ذلك بن عبادة فوجد يف نفسه      . بين ساعدة 

أتذهب لترد على رسول اهللا صلى اهللا عليه        : فقال. وكلمه ابن أخيه، سهل   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
اهللا : فرجـع وقـال   . أو ليس حسبك أن تكون رابع أربع      . وسلم؟ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم       

  .هوأمر حبماره فحل عن. ورسوله أعلم

         باب يف خري دور األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف خري دور األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف خري دور األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف خري دور األنصار، رضي اهللا عنهم----    44    
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حدثين أبو داود حدثنا حرب بن شداد عن حيىي بن          . حدثنا عمرو بن علي بن حبر     ) 2511 (-م  -179
  حدثين أبو سلمة؛ أن أبا سيد األنصاري حدثه؛. أيب كثري

يف ذكر  . مبثل حديثهم " خري األنصار، أو خري دور األنصار     " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  . سعد بن عبادة رضي اهللا عنهومل يذكر قصة. الدور
وهو ابن إبـراهيم بـن      (حدثنا يعقوب   : قاال. وحدثين عمرو الناقد وعبد بن محيد     ) 2512 (- 180

. قال أبو سلمة وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود         : قال. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ). سعد
أحدثكم خبري  "وسلم، وهو يف جملس عظيم من املسلمني        قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : مسعا أبا هريرة يقول   

مث : قـالوا " بنو عبداألشهل   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا رسول اهللا  . نعم: قالوا" دور األنصار؟ 
: قالوا" مث بنو احلارث بن اخلزرج    "قال  ! مث من؟ يا رسول اهللا    : قالوا" مث بنو النجار  "قال  ! من؟ يا رسول اهللا   

" مث يف كل دور األنصار خـري      "قال  ! مث من؟ يا رسول اهللا    : قالوا" مث بنو ساعدة  "قال  ! ؟ يا رسول اهللا   مث من 
فأراد . أحنن آخر األربع؟ حني مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دارهم : فقال. فقام سعد بن عبادة مغضبا    

ال ترضى أن مسى رسول اهللا صلى       أ. اجلس: فقال له رجال من قومه    . كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فانتهى سعد بن عبـادة     . اهللا عليه وسلم داركم يف األربع الدور اليت مسى؟ فمن ترك فلم يسم أكثر ممن مسى               

  .عن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مجيعا عن ابـن عرعـرة      . املثىن وابن بشار  حدثنا نصر بن علي اجلهضمي وحممد بن        ) 2513 (- 181

حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناين، عن أنس           . حدثين حممد بن عرعرة   ). واللفظ للجهضمي (
  :قال. بن مالك

إين قـد رأيـت     : فقال. ال تفعل : فقلت له . فكان خيدمين .  خرجت مع جرير بن عبداهللا البجلي يف سفر       
زاد ابـن   . لى اهللا عليه وسلم شيئا، آليت أن ال أصحب أحدا منهم إال خدمته            األنصار تصنع برسول اهللا ص    
  .أسن من أنس: وقال ابن بشار. وكان جرير أكرب من أنس: املثىن وابن بشار يف حديثهما

         باب يف حسن صحبة األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف حسن صحبة األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف حسن صحبة األنصار، رضي اهللا عنهم باب يف حسن صحبة األنصار، رضي اهللا عنهم----    45    
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حدثنا محيد بن هالل عن عبداهللا      . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا هداب بن خالد   ) 2514 (- 182
  : قال أبو ذر: قال. بن الصامت

  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. مجيعا عن ابن مهدي   . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن وابن بشار         ) 2514 (- 183

حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عـن عبـداهللا بـن            . الرمحن بن مهدي  حدثين عبد : قال ابن املثىن  : قال
  : قال. الصامت، عن أيب ذر

أسـلم  "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         : ائت قومك فقل  " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا

حدثنا شعبة، يف هـذا     . حدثنا أبو داود  : قاال. بشارحدثناه حممد بن املثىن وابن      ) 2514 (-م  -183
  .اإلسناد
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أيب عمـر            ) 2515 (- 184

ح وحدثنا . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة        
ح . حدثنا شعبة عن حممد بن زيـاد، عـن أيب هريـرة           : قاال. نا عبدالرمحن بن مهدي   حدث. حممد بن املثىن  

ح وحدثنا  . حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة         . حدثنا شبابة . وحدثين حممد بن رافع   
. صـم ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وعبد بن محيد عن أيب عا            . حدثنا روح بن عبادة   . حيىي بن حبيب  

. حدثنا احلسن بـن أعـني     . ح وحدثين سلمة بن شبيب    . كالمها عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر        
  :كلهم قال. حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر
  ".أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ن موسى، عن خثيم بن عراك، عن أبيه،        حدثنا الفضل ب  . وحدثين حسني بن حريث   ) 2516 (- 185
  عن أيب هريرة؛ 

ولكن قاهلا اهللا . أما إين مل أقلها. أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".عز وجل

         باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم----    46    
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حدثنا ابن وهب عن الليث، عن عمران بن أيب أنس، عن حنظلة            . حدثين أبو الطاهر  ) 2517 (- 186
  :قال. لي، عن خفاف بن إمياء الغفاريبن ع

وعصية عصوا اهللا   . العن بين حليان ورعال وذكوان    ! اللهم"  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف صالة          
  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا. ورسوله
. أخربنـا : ىيقال حيىي بن حي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2518 (- 187

  :إمساعيل بن جعفر عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا: وقال اآلخرون
  ".وعصية عصت اهللا ورسوله. وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.  وحدثنا عمرو بن سواد    ح. حدثنا عبيداهللا . حدثنا عبدالوهاب . حدثنا ابن املثىن  ) 2518 (-م  -187
ح وحدثين زهري بن حرب واحللواين وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم  . أخربين أسامة . أخربنا ابن وهب  

ويف . مبثلـه . كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم      . حدثنا أيب عن صاحل   . بن سعد 
  .لم قال ذلك على املنربحديث صاحل وأسامة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

حدثنا حرب بن شداد    . حدثنا أبو داود الطيالسي   . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 2518 (- 2م  -187
مثـل  . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول     : قال. حدثين ابن عمر  . حدثين أبو سلمة  . عن حيىي 

  .حديث هؤالء عن ابن عمر
أخربنا أبو مالك األشـجعي     ). وهو ابن هارون  (حدثنا يزيد   . حدثين زهري بن حرب   ) 2519 (- 188

  : قال. عن موسى بن طلحة، عن أيب أيوب
األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بين عبـداهللا،           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".واهللا ورسوله موالهم. اسموايل دون الن
حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2520 (- 189

  :قال. عبدالرمحن بن هرمز، األعرج، عن أيب هريرة
لـيس  . قريش واألنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع، موايل    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".م موىل دون اهللا ورسولههل

        وأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيءوأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيءوأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيءوأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيء باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة  باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة  باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة  باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ----    47    
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حدثنا شعبة عن سعد بـن إبـراهيم، ـذا          . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2520 (-م  -189
  .قال سعد يف بعض هذا فيما أعلم: غري أن يف احلديث. اإلسناد، مثله

حدثنا . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2521 (- 190
  مسعت أبا سلمة حيدث عن أيب هريرة،: قال. شعبة عن سعد بن إبراهيم

أسلم وغفار ومزينة، ومن كان من جهينة، أو جهينة، خري من بين            " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
  ".متيم وبين عامر، واحلليفني، أسد وغطفان

عن أيب الزناد، عن األعرج، عن      ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2521 (- 191
ح وحدثنا عمرو الناقد وحسن احللواين وعبـد بـن          . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : أيب هريرة، قال  

حدثنا أيب عن صاحل، عـن      . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربين: قال عبد (محيد  
  :قال أبو هريرة: األعرج، قال

لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة،       ! والذي نفس حممد بيده   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".أو قال جهينة، ومن كان من مزينة، خري عند اهللا يوم القيامة، من أسد وطيء وغطفان

 )يعنيان ابن عليـة   (حدثنا إمساعيل   : قاال. حدثين زهري بن حرب ويعقوب الدورقي     ) 2521 (- 192
  : حدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هريرة، قال

ألسلم وغفار، وشيء من مزينة وجهينة، أو شيء من جهينة ومزينة،           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". يوم القيامة، من أسد وغطفان وهوازن ومتيم- قال أحسبه قال -خري عند اهللا 

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن      . در عن شعبة  حدثنا غن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2522 (- 193
مسعت عبدالرمحن بن أيب بكـرة      . حدثنا شعبة عن حممد بن أيب يعقوب      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

  حيدث عن أبيه؛
إمنا بايعك سراق احلجيج من أسـلم       : فقال.  أن األقرع بن حابس جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

أرأيت إن كـان    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) حممد الذي شك  (أحسب جهينة   و. وغفار ومزينة 
"  خريا من بين متيم وبين عامر وأسد وغطفان، أخابوا وخـسروا؟           - وأحسب جهينة    -أسلم وغفار ومزينة    

  .حممد الذي شك: وليس يف حديث ابن أيب شيبة". إم ألخري منهم! فوالذي نفسي بيده"قال . نعم: فقال
حدثين سيد بين متيم،    . حدثنا شعبة . حدثنا عبدالصمد . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2522 (-م  -193

  .أحسب: ومل يقل" جهينة"وقال . حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب الضيب، ذا اإلسناد، مثله
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ن حدثنا شعبة عن أيب بشر، عن عبدالرمح      . حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2522 (- 194
  بن أيب بكرة، عن أبيه،

أسلم وغفار ومزينة وجهينة، خري من بين متيم ومن بين عامر،س           " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال         
  س".واحلليفني بين أسد وغطفان

ح وحدثنيـه   . حدثنا عبدالصمد : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وهارون بن عبداهللا      ) 2522 (-م  -194
  .حدثنا شعبة عن أيب بشر، ذا اإلسناد: قاال. ابة بن سوارحدثنا شب. عمرو الناقد
حدثنا وكيع عن   : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2522 (- 195

  : قال. سفيان، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه
ن كان جهينة وأسلم وغفار خريا من بين متيم وبين عبداهللا بن            أرأيتم إ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ويف ". فإم خري "قال  . فقد خابوا وخسروا  ! يا رسول اهللا  : ومد ا صوته فقالوا   " غطفان وعامر بن صعصعة   
  ".أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار"رواية أيب كريب 

حدثنا أبو عوانة عن مغرية، عـن       . إسحاقحدثنا أمحد بن    . حدثين زهري بن حرب   ) 2523 (- 196
  :قال. عامر، عن عدي بن حامت

إن أول صدقة بيضت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ووجـوه               :  أتيت عمر بن اخلطاب فقال يل     
  .أصحابه، صدقة طيء، جئت ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن عبدالرمحن عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب         أخربنا املغرية   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2524 (- 197
  :قال. هريرة

هلكـت  : فقيـل . فادع اهللا عليها. إن دوسا قد كفرت وأبت    ! يا رسول اهللا  :  قدم الطفيل وأصحابه فقالوا   
  ".اهد دوسا وائت م! اللهم"فقال . دوس
قال :  أيب زرعة قال   حدثنا جرير عن مغرية، عن احلارث، عن      . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2525 (- 198

  :أبو هريرة
مسعت رسول اهللا صلى اهللا     : مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  ال أزال أحب بين متيم من ثالث      

هذه "وجاءت صدقام فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         : قال" هم أشد أميت على الدجال    "عليه وسلم يقول    
أعتقيها فإا من   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  عائشة وكانت سبية منهم عند   : قال" صدقات قومنا 
  ".ولد إمساعيل
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حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة،          . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2525 (-م  -198
  :قال

  .فذكر مثله.  ال أزال أحب بين متيم بعد ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقوهلا فيهم
حدثنا مسلمة بن علقمة املازين، إمام مسجد       . وحدثنا حامد بن عمر البكراوي    ) 2525 (- 2م  -198

  :قال. حدثنا داود عن الشعيب، عن أيب هريرة. داود
وساق احلديث  . ال أزال أحبهم بعد   .  ثالث خصال مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين متيم            

  .ومل يذكر الدجال" م أشد الناس قتاال يف املالحمه"غري أنه قال . ذا املعىن
حـدثين  . أخربنا يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2526 (- 199

  سعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ 
خيارهم يف اإلسالم إذا    فخيارهم يف اجلاهلية    . جتدون الناس معادن  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

وجتدون من شـرار النـاس ذا       . قبل أن يقع فيه   . وجتدون من خري الناس يف هذا األمر، أكرههم له        . فقهوا
  ".الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه. الوجهني
ح . حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريـرة          . حدثين زهري بن حرب   ) 2526 (- 199

. حدثنا املغرية بن عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب هريـرة            . سعيدوحدثنا قتيبة بن    
  :قال

غـري أن يف حـديث أيب      . مبثل حديث الزهري  " جتدون الناس معادن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".جتدون من خري الناس يف هذا الشأن أشدهم له كراهية حىت يقع فيه"زرعة واألعرج 
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب             . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2527 (- 200
  :قال. وعن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة. هريرة

         باب خيار الناس باب خيار الناس باب خيار الناس باب خيار الناس----    48    

         باب من فضائل نساء قريش باب من فضائل نساء قريش باب من فضائل نساء قريش باب من فضائل نساء قريش----    49    
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 :وقال اآلخر . صاحل نساء قريش  : قال أحدمها (خري نساء ركنب اإلبل     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وأرعاه على زوج يف ذات يده. أحناه على يتيم يف صغره) نساء قريش
يبلغ . حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة . حدثنا عمرو الناقد  ) 2527 (-م  -200

غري أنـه قـال     . مبثله. وابن طاوس عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم          . به النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .يتيم: ومل يقل" أرعاه على ولد يف صغره"

حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2527 (- 201
  : سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة قال

وأرعاه . أحناه على طفل  . نساء قريش خري نساء ركنب اإلبل     " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  .ومل تركب مرمي بنت عمران بعريا قط: قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك" يف ذات يدهعلى زوج 
) حـدثنا : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2527 (-م  -201

  أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة؛. عبدالرزاق
ويل . إين قد كـربت ! يا رسول اهللا: فقالت.  خطب أم هانئ، بنت أيب طالب   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

غري أنـه قـال     . مث ذكر مبثل حديث يونس    " خري نساء ركنب  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عيال
  ".أحناه على ولد يف صغره"

ـ  . حدثنا: قال ابن رافع  (حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2527 (- 202 ) أخربنـا : دوقال عب
ح وحدثنا معمر عن مهام بن منبه، عـن         . أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة         . عبدالرزاق
  : قال. أيب هريرة

أحناه على ولد يف صغره،     . خري نساء ركنب اإلبل، صاحل نساء قريش      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وأرعاه على زوج يف ذات يده

حـدثين  ). يعين ابن خملد  (حدثنا خالد   . حدثين أمحد بن عثمان بن حكيم األودي      ) 2527 (-م  -202
مبثل حديث  . حدثين سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            ). وهو ابن بالل  (سليمان  

  .سواء. معمر هذا
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عـن  ) يعين ابن سـلمة   (حدثنا محاد   . حدثنا عبدالصمد . حدثين حجاج بن الشاعر   ) 2528 (- 203
  ثابت، عن أنس؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني أيب عبيدة بن اجلراح وبني طلحة
. حدثنا عاصم األحول  . حدثنا حفص بن غياث   . حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح     ) 2529 (- 204

  :قال
قد : فقال أنس " ال حلف يف اإلسالم؟   "بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          :  قيل ألنس بن مالك   

  .حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واألنصار، يف داره
حدثنا عبدة بن سليمان    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 2529 (- 205

  :م، عن أنس، قالعن عاص
  . حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واألنصار، يف داره اليت باملدينة

حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة عن زكرياء، عن سعد          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2530 (- 206
  :قال. بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبري بن مطعم

وأميا حلف، كان يف اجلاهلية، مل يزده اإلسالم        . ال حلف يف اإلسالم   "وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

  ".إال شدة
كلهم عن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبداهللا بن عمر بن أبان   ) 2531 (- 207

حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن جممع بن حيىي، عن سعيد بن أيب بـردة، عـن أيب              : قال أبو بكر  . حلسنيا
  :قال. بردة، عن أبيه

. قال فجلسنا ! لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء     : مث قلنا .  صلينا املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
جنلس حىت نصلي معك    : مث قلنا . صلينا معك املغرب  ! هللايا رسول ا  : قلنا" ما زلتم ههنا؟  "فقال  . فخرج علينا 

فقـال  . وكان كثريا مما يرفع رأسه إىل السماء      . قال فرفع رأسه إىل السماء    " أحسنتم أو أصبتم  "قال  . العشاء

        همهمهمهم باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه، رضي اهللا تعاىل عن باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه، رضي اهللا تعاىل عن باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه، رضي اهللا تعاىل عن باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه، رضي اهللا تعاىل عن----    50    

         باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان لألمة باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان لألمة باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان لألمة باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان لألمة----    51    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1346 

فإذا ذهبت أتى أصـحايب  . وأنا أمنة ألصحايب. فإذا ذهنب النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء "

  ".فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون.  وأصحايب أمنة ألميت.ما يوعدون
: قـاال ). واللفظ لـزهري  (حدثنا أبو خيثمة، زهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب           ) 2532 (- 208

  اخلدري،مسع عمر وجابرا خيرب عن أيب سعيد : حدثنا سفيان بن عيينة قال
فيكم من رأى   : فيقال هلم . يغزو فئام من الناس   . يأيت على الناس زمان   "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

فيكم مـن   : فيقال هلم . مث يغزو فئام من الناس    . فيفتح هلم . نعم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون      
فيقال . مث يغزو فئام من الناس    . فيفتح هلم . منع: رأى من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون         

  ".فيفتح هلم. نعم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون: هلم
حدثنا ابن جريج عن أيب الزبري،      . حدثنا أيب . حدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي      ) 2532 (- 209

  :قالزعم أبو سعيد اخلدري : قال. عن جابر
انظروا هل جتدون   : يبعث منهم البعث فيقولون   . يأيت على الناس زمان   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مث يبعث البعـث الثـاين      . فيفتح هلم به  . فيكم أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيوجد الرجل          
مث يبعث البعـث الثالـث      .  هلم به  هل فيهم من رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيفتح          : فيقولون

انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ مث يكون البعث الرابع                  : فيقال
انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيوجـد                  : فيقال
  ".فيفتح هلم به. الرجل
حدثنا أبو األحوص عن منصور، عـن       : قاال. تيبة بن سعيد وهناد بن السري     حدثنا ق ) 2533 (- 210

  :قال. إبراهيم بن يزيد، عن عبيدة السلماين، عن عبداهللا
مث جيئ  . مث الذين يلوم  . مث الذين يلوم  . خري أميت القرن الذين يلوين    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".مث جيئ أقوام"وقال قتيبة . مل يذكر هناد القرن يف حديثه"  شهادتهوميينه. قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه
وقال . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي          ) 2533 (- 211
  :جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا قال) حدثنا: عثمان

         باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم----    52    
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مث جيئ  . مث الذين يلوم  . مث الذين يلوم  . قرين"ي الناس خري؟ قال     أ:  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
كانوا ينهوننا، وحنن غلمان، عن العهـد       : قال إبراهيم ". قوم تبدر شهادة أحدهم ميينه، وتبدر ميينه شهادته       

  .والشهادات
ح . بةحدثنا شـع . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار) 2533 (-م  -211

بإسـناد أيب   . كالمها عن منصور  . حدثنا سفيان . حدثنا عبدالرمحن : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     
  .سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وليس يف حديثهما. مبعىن حديثهما. األحوص وجرير

ن عون، عـن    حدثنا أزهر بن سعد السمان عن اب      . وحدثين احلسن بن علي احللواين    ) 2533 (- 212
  إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا، 

فال أدري يف الثالثـة  " مث الذين يلوم. مث الذين يلوم. خري الناس قرين " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته. مث يتخلف من بعدهم خلف"أو يف الرابعة قال 

. ح وحدثين إمساعيل بن سامل    . حدثنا هشيم عن أيب بشر    . إبراهيمحدثين يعقوب بن    ) 2534 (- 213
  :قال. أخربنا أبو بشر عن عبداهللا بن شقيق، عن أيب هريرة. أخربنا هشيم

واهللا أعلم أذكر   ". مث الذين يلوم  . خري أميت القرن الذين بعثت فيهم     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يشهدون قبل أن يستشهدوا.  حيبون السمانةمث خيلف قوم"قال . الثالث أم ال
حدثنا . ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2534 (-م  -213

حدثنا أبو عوانة كالمها عن أيب بشر، ذا . حدثنا أبو الوليد. ح وحدثين حجاج بن الشاعر. غندر عن شعبة
  .فال أدري مرتني أو ثالثة: قال أبو هريرة: عبةغري أن يف حديث ش. اإلسناد، مثله

قال ابـن   . مجيعا عن غندر  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2535 (- 214
مسعت عمران بـن    . حدثين زهدم بن مضرب   . مسعت أبا مجرة  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : املثىن

  حصني حيدث؛
مث الـذين   . مث الـذين يلـوم    . مث الذين يلوم  . إن خريكم قرين  " عليه وسلم قال      أن رسول اهللا صلى اهللا    

مث يكـون   . "فال أدري أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قرنه، مرتني أو ثالثة             : قال عمران ". يلوم
  ".نوينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السم. وخيونون وال يتمنون. بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون

ح وحدثنا عبدالرمحن بـن بـشر       . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثين حممد بن حامت   ) 2535 (-م  -214
: ويف حديثهم . كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد    . حدثنا شبابة . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ز . العبدي
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مضرب، وجاءين يف   مسعت زهدم بن    : ويف حديث شبابة قال   . ال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة       : قال
ويف ". ينذرون وال يفـون   "ويف حديث حيىي وشبابة     . حاجة على فرس، فحدثين؛ أنه مسع عمران بن حصني        

  .كما قال ابن جعفر" يوفون"حديث ز 
ح . حـدثنا أبـو عوانـة   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عبدامللك األموي  ) 2535 (- 215

كالمها عن قتادة، عن زرارة بن      . حدثنا أيب . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     
خري هذه األمة القرن الذين بعثت "ذا احلديث . أوىف، عن عمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 زهدم عن   مبثل حديث . أذكر الثالث أم ال   . واهللا أعلم : زاد يف حديث أيب عوانة قال     ". مث الذين يلوم  . فيهم
  ".وحيلفون وال يستحلفون"وزاد يف حديث هشام عن قتادة . عمران
حدثنا حسني  : قاال) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وشجاع بن خملد          ) 2536 (- 216

  :قالت. عن زائدة، عن السدي، عن عبداهللا البهي، عن عائشة) وهو ابن علي اجلعفي(

  ".مث الثالث. مث الثاين. القرن الذي أنا فيه"أي الناس خري؟ قال : يه وسلم سأل رجل النيب صلى اهللا عل
) أخربنا: وقال عبد . حدثنا: قال حممد بن رافع   (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2537 (- 217

أخربين سامل بن عبداهللا وأبو بكر بن سليمان؛ أن عبداهللا بـن عمـر              . نا معمر عن الزهري   أخرب. عبدالرزاق
  :قال

فلما سلم قـام فقـال      .  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، صالة العشاء، يف آخر حياته              
  ".دأرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أح"

فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك، فيمـا يتحـدثون مـن هـذه                   : قال ابن عمر  
ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض        : وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . األحاديث، عن مائة سنة   

  .يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. أحد
ورواه . أخربنا شـعيب  . أخربنا أبو اليمان  . عبدالرمحن الدارمي حدثين عبداهللا بن    ) 2537 (-م  -217

  .كمثل حديثه. بإسناد معمر. كالمها عن الزهري. الليث عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر

        """"ال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليومال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليومال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليومال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليوم"""" باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم ----    53    
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: قـال . حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      ) 2538 (- 218
  :ه مسع جابر بن عبداهللا يقولأخربين أبو الزبري؛ أن: قال ابن جريج

. تسألوين عن الساعة؟ وإمنا علمها عنـد اهللا       " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، قبل أن ميوت بشهر            
  ".ما على األرض من نفس منفوسة تأيت عليها مائة سنة! وأقسم باهللا
ومل . ، ذا اإلسناد  أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . حدثنيه حممد بن حامت   ) 2538 (-م  -218
  .قبل موته بشهر: يذكر
قـال ابـن    . كالمها عن املعتمر  . حدثين حيىي بن حبيب وحممد بن عبداألعلى      ) 2538 (- 2م  -218
  حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبداهللا،. مسعت أيب: قال. حدثنا معتمر بن سليمان: حبيب

ما من نفس منفوسة، اليـوم،      "أو حنو ذلك    . هر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال ذلك قبل موته بش           
  ".تأيت عليها مائة سنة، وهي حية يومئذ

وفـسرها  . مبثل ذلك . وعن عبدالرمحن صاحب السقاية عن جابر بن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
  .نقص العمر: عبدالرمحن قال

أخربنا سليمان التيمـي    . ارونحدثنا يزيد بن ه   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2538 (- 3م  -218
  .باإلسنادين مجيعا، مبثله

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       ). واللفظ له (حدثنا أبو خالد عن داود      . حدثنا ابن منري  ) 2539 (- 219
  :قال. حدثنا سليمان بن حيان عن داود، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد. شيبة

ال "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  عن الساعة   ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من تبوك، سألوه         
  ".تأيت مائة سنة، وعلى األرض نفس منفوسة اليوم

أخربنا أبو عوانة عن حـصني، عـن        . أخربنا أبو الوليد  . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2538 (- 220
  : قال. سامل، عن جابر بن عبداهللا

  ". فوسة، تبلغ مائة سنةما من نفس من" قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .إمنا هي كل نفس خملوقة يومئذ. تذاكرنا ذلك عنده: فقال سامل
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: قـال حيـىي   (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء              ) 2540 (- 221
  :قال. عمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرةأبو معاوية عن األ) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا

لـو أن   ! فوالذي نفسي بيـده   . ال تسبوا أصحايب  . ال تسبوا أصحايب  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، وال نصيفه

. ، عن أيب سعيد   حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل      . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2541 (- 222
  :قال

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . فسبه خالد .  كان بني خالد بن الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف شيء         
  ".فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه. ال تسبوا أحدا من أصحايب"وسلم 
ح وحدثنا  .  حدثنا وكيع عن األعمش    :قاال. حدثنا أبو سعيد األشج وأبو كريب     ) 2541 (-م  -222

مجيعا عن شـعبة،    . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا أيب . عبيداهللا بن معاذ  
وليس يف حديث شعبة ووكيع ذكر عبدالرمحن بن        . مبثل حديثهما . عن األعمش، بإسناد جرير وأيب معاوية     

  .عوف وخالد بن الوليد
حـدثين  . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2542 (- 223

  سعيد اجلريري عن أيب نضرة، عن أسري بن جابر؛
هل ههنـا أحـد مـن       : فقال عمر . وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس     .  أن أهل الكوفة وفدوا إىل عمر     

إن رجال يأتيكم مـن     "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال          : فقال عمر . فجاء ذلك الرجل  القرنيني؟  
إال موضع الدينار أو . فدعا اهللا فأذهبه عنه. قد كان به بياض. ال يدع باليمن غري أم له. اليمن يقال له أويس

  ".فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. الدرهم
حـدثنا محـاد    . حدثنا عفان بن مسلم   : قاال. حممد بن املثىن  حدثنا زهري بن حرب و    ) 2542 (- 224

  :عن سعيد اجلريري، ذا اإلسناد، عن عمر بن اخلطاب قال) وهو ابن سلمة(

         باب حترمي سب الصحابة، رضي اهللا عنهم باب حترمي سب الصحابة، رضي اهللا عنهم باب حترمي سب الصحابة، رضي اهللا عنهم باب حترمي سب الصحابة، رضي اهللا عنهم----    54    

         فضائل أويس القرين، رضي اهللا عنه فضائل أويس القرين، رضي اهللا عنه فضائل أويس القرين، رضي اهللا عنه فضائل أويس القرين، رضي اهللا عنه باب من باب من باب من باب من----    55    
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وكان به . وله والدة. إن خري التابعني رجل يقال له أويس     " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".فمروه فليستغفر لكم. بياض
: قال إسـحاق  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن املثىن وحممد بن بشار            ) 2542 (- 225
حدثين أيب عن قتـادة، عـن       .  حدثنا معاذ بن هشام    - واللفظ البن املثىن     -) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا

  :زرارة بن أوىف، عن أسري بن جابر، قال
. أفيكم أويس بن عامر؟ حىت أتى على أويس       : ، سأهلم  كان عمر بن اخلطاب، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن         

فكان بك برص فـربأت     : قال. نعم: من مراد مث من قرن؟ قال     : قال. نعم: أنت أويس بن عامر؟ قال    : فقال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال. نعم: لك والدة؟ قال  : قال. نعم: منه إال موضع درهم؟ قال    

كان به برص فـربأ منـه إال        . عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، مث من قرن         يأيت عليكم أويس بن     "يقول  
فاسـتغفر  ". فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل     . لو أقسم على اهللا ألبره    . له والدة هو ا بر    . موضع درهم 

 غرباء  أكون يف : أال أكتب لك إىل عاملها؟ قال     : قال. الكوفة: أين تريد؟ قال  : فقال له عمر  . فاستغفر له . يل
  . الناس أحب إيل

تركتـه رث   : قـال . فسأله عن أويس  . فوافق عمر . فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم        : قال
يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد       "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : قال. البيت قليل املتاع  

لو أقسم على   . له والدة هو ا بر    . إال موضع درهم  . هكان به برص فربأ من    . أهل اليمن من مراد مث من قرن      
أنت أحدث عهدا بسفر    : قال. استغفر يل : فأتى أويسا فقال  " فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل     . اهللا ألبره 

لقيت عمـر؟   : قال. فاستغفر يل . أنت أحدث عهدا بسفر صاحل    : قال. استغفر يل : قال. فاستغفر يل . صاحل
فكـان كلمـا رآه     . وكسوته بردة : قال أسري . فانطلق على وجهه  . ففطن له الناس  . فاستغفر له . نعم: قال

  من أين ألويس هذه الربدة؟: إنسان قال
ح وحدثين هارون بن سـعيد      . أخربين حرملة . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2543 (- 226
: قـال . عن عبدالرمحن بن مشاسة املهري   ) وهو ابن عمران التجييب   (حدثين حرملة   . ن وهب حدثنا اب . األيلي

  :مسعت أبا ذر يقول

         باب وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهل مصر باب وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهل مصر باب وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهل مصر باب وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهل مصر----    56    
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فإن . فاستوصوا بأهلها خريا. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".افإذا رأيتم رجلني يقتتالن يف موضع لبنة فاخرج منه. هلم ذمة ورمحا

  .فخرج منها. يتنازعان يف موضع لبنة. قال فمر بربيعة وعبدالرمحن ابين شرحبيل بن حسنة
. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير   . قاال. حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 2543 (- 227

  :قال. مسعت حرملة املصري حيدث عن عبدالرمحن بن مشاسة، عن أيب بصرة، عن أيب ذر
فإذا فتحتموها  . وهي أرض يسمى فيها القرياط    . إنكم ستفتحون مصر  "اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول   

فإذا رأيت رجلني خيتصمان فيها يف موضـع        . ذمة وصهرا "أو قال   " فإن هلم ذمة ورمحا   . فأحسنوا إىل أهلها  
يف موضع لبنـة،    فرأيت عبدالرمحن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة، خيتصمان          : قال" لبنة، فاخرج منها  

  .فخرجت منها
حدثنا مهدي بن ميمون عن أيب الوازع، جابر بن عمـرو           . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2544 (- 228
  :مسعت أبا برزة يقول. الراسيب

فجاء إىل رسول اهللا . فسبوه وضربوه.  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال إىل حي من أحياء العرب            
لو أن أهل عمان أتيت، ما سـبوك وال         "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . لى اهللا عليه وسلم فأخربه    ص

  ".ضربوك
أخربنـا  ). يعين ابن إسحاق احلضرمي   (حدثنا يعقوب   . حدثنا عقبة بن مكرم العمي    ) 2545 (- 229

  .األسود بن شيبان عن أيب نوفل
. حىت مر عليه عبداهللا بن عمر. قال فجعلت قريش متر عليه والناس. اهللا بن الزبري على عقبة املدينة      رأيت عبد 
! أما واهللا ! السالم عليك، أبا خبيب   ! السالم عليك، أبا خبيب   ! السالم عليك، أبا خبيب   : فقال. فوقف عليه 

! أما واهللا . لقد كنت أاك عن هذا    ! أما واهللا . لقد كنت أاك عن هذا    ! أما واهللا . لقد كنت أاك عن هذا    
مث نفذ عبداهللا بن    . ألمة أنت أشرها ألمة خري    ! أما واهللا . وصوال للرحم . قواما. إن كنت، ما علمت، صواما    

         باب فضل أهل عمان باب فضل أهل عمان باب فضل أهل عمان باب فضل أهل عمان----    57    

         باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها----    58    
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مث أرسل إىل   . فألقي يف قبور اليهود   . فأنزل عن جذعه  . فأرسل إليه . فبلغ احلجاج موقف عبداهللا وقوله    . عمر
. لتأتيين أو ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك      : فأعاد عليها الرسول  .  أن تأتيه  فأبت. أمه أمساء بنت أيب بكر    

. فأخذ نعليـه . أروين سبيت: قال فقال. ال آتيك حىت تبعث إيل من يسحبين بقروين  ! واهللا: قال فأبت وقالت  
ياه، رأيتك أفسدت عليه دن   : كيف رأيتين صنعت بعدو اهللا؟ قالت     : فقال. حىت دخل عليها  . مث انطلق يتوذف  

أمـا أحـدمها    . ذات النطاقني ! أنا، واهللا ! يا ابن ذات النطاقني   : بلغين أنك تقول له   . وأفسد عليك آخرتك  
وأما اآلخر فنطاق املرأة    . فكنت أرفع به طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطعام أيب بكر من الدواب              

فأما الكذاب  " أن يف ثقيف كذابا ومبريا    "نا  أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث        . اليت ال تستغين عنه   

  .قال فقام عنها ومل يراجعها. وأما املبري فال إخالك إال إياه. فرأيناه
) حـدثنا : وقال ابن رافـع   . أخربنا: قال عبد (حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2546 (- 230

  :زيد بن األصم، عن أيب هريرة، قالأخربنا معمر عن جعفر اجلزري، عن ي. عبدالرزاق
 مـن   - أو قال    -لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".حىت يتناوله. أبناء فارس
عن ثور، عن أيب الغيث، عن  ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2546 (- 231

  :أيب هريرة قال
وآخرين منـهم ملـا     {: فلما قرأ . إذ نزلت عليه سورة اجلمعة    .  كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       

فلم يراجعه النيب صـلى اهللا عليـه        ! من هؤالء؟ يا رسول اهللا    : قال رجل ] 3/اجلمعة   /62[} يلحقوا م 
وضع النيب صلى اهللا عليه وسـلم       قال ف . قال وفينا سلمان الفارسي   . حىت سأله مرة أو مرتني أو ثالثا      . وسلم

  ".لو كان اإلميان عند الثريا، لناله رجال من هؤالء"يده على سلمان، مث قال 
 ابن  وقال. أخربنا: قال عبد  (- واللفظ حملمد    -حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2547 (- 232

  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر. عبدالرزاق) حدثنا: رافع

         باب فضل فارس باب فضل فارس باب فضل فارس باب فضل فارس----    59    

        """"الناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلةالناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلةالناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلةالناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلة"""" باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم ----    60    
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  ".ال جيد الرجل فيها راحلة. جتدون الناس كإبل مائة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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         كتاب الرب والصلة واآلداب كتاب الرب والصلة واآلداب كتاب الرب والصلة واآلداب كتاب الرب والصلة واآلداب----    45
حدثنا جرير عن   : قاال. سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي وزهري بن حرب        حدثنا قتيبة بن    ) 2548 (- 1

  :قال. عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة
مث : قـال " أمك"من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال       :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

مـن أحـق   : ويف حديث قتيبة ". مث أبوك "؟ قال   مث من : قال" مث أمك "مث من؟ قال    : قال" مث أمك "من؟ قال   
  .حبسن صحابيت؟ ومل يذكر الناس

حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن عمـارة بـن    . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء اهلمداين      ) 2548 (- 2
  :قال. القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة

  ".مث أدناك أدناك. مث أبوك. مث أمك. مكمث أ. أمك"من أحق حبسن الصحبة؟ قال ! يا رسول اهللا:  قال رجل
حدثنا شريك عن عمارة وابن شربمة، عن أيب زرعة، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2548 (- 3

  :قال. أيب هريرة
  ".لتنبأن! وأبيك. نعم"فقال : وزاد. فذكر مبثل حديث جرير.  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

. ح وحدثين أمحد بن خراش    . حدثنا حممد بن طلحة   . حدثنا شبابة . ن حامت حدثين حممد ب  ) 2548 (- 4
من أبر؟ ويف حـديث     : يف حديث وهيب  . كالمها عن ابن شربمة، ذا اإلسناد     . حدثنا وهيب . حدثنا حبان 

  .أي الناس أحق مين حبسن الصحبة؟ مث ذكر مبثل حديث جرير: حممد بن طلحة
. حدثنا وكيع عن سفيان، عن حبيـب : ة وزهري بن حرب قاالحدثنا أبو بكر بن أيب شيب ) 2549 (- 5

حدثنا حبيب عـن    : قاال. عن سفيان وشعبة  ) يعين ابن سعيد القطان   (حدثنا حيىي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    
  :قال. أيب العباس، عن عبداهللا بن عمرو

ففيهمـا  "قال . نعم: قال" ؟أحي والداك"فقال .  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد         
  ". فجاهد

         باب بر الوالدين، وأما أحق به باب بر الوالدين، وأما أحق به باب بر الوالدين، وأما أحق به باب بر الوالدين، وأما أحق به----    1    
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مسعت . مسعت أبا العباس  . حدثنا شعبة عن حبيب   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2549 (-م  -5
  :عبداهللا بن عمرو بن العاص يقول

  . أبو العباس امسه السائب بن فروخ املكي: قال مسلم. فذكر مبثله.  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا معاويـة   . ح وحدثين حممد بن حامت    . أخربنا ابن بشر عن مسعر    . حدثنا أبو كريب  ) 2549 (- 6

كالمها . حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة      . ح وحدثين القاسم بن زكرياء    . بن عمرو عن أيب إسحاق    
  .مجيعا عن حبيب، ذا اإلسناد، مثله. عن األعمش

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد      .  حدثنا عبداهللا بن وهب    .حدثنا سعيد بن منصور   ) 2549 (-م  -6
  :بن أيب حبيب؛ أن ناعما، موىل أم سلمة حدثه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال

قـال  . أبايعك على اهلجرة واجلهاد، أبتغي األجر من اهللا       :  أقبل رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
فـارجع  "قال  . نعم: قال" فتبتغي األجر من اهللا؟   "قال  . بل كالمها .  نعم :قال" فهل من والديك أحد حي؟    "

  "إىل والديك فأحسن صحبتهما
حدثنا محيد بن هالل عن أيب رافع، عن . حدثنا سليمان بن املغرية. حدثنا شيبان بن فروخ) 2550 (- 7

  :أيب هريرة؛ أنه قال
  . فجاءت أمه.  كان جريج يتعبد يف صومعة

كيف . فوصف لنا أبو رافع صفة أيب هريرة لصفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمه حني دعته                : قال محيد 
فـصادفته  . كلمـين . أنا أمك ! ياجريج: فقالت. مث رفعت رأسها إليه تدعوه    . جعلت كفها فوق حاجبها   

. أنا أمك ! ياجريج: فقالت. فرجعت مث عادت يف الثانية    . ار صالته فاخت. أمي وصاليت ! اللهم: فقال. يصلي
وإين كلمتـه   . وهو ابين . إن هذا جريج  ! اللهم: فقالت. فاختار صالته . أمي وصاليت ! اللهم: قال. فكلمين

  .ولو دعت عليه أن يفنت لفنت: قال. فال متته حىت تريه املومسات! اللهم. فأىب أن يكلمين
فحملت فولدت  . قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي       . يأوي إىل ديره  وكان راعي ضأن    : قال

فنادوه فصادفوه  . قال فجاءوا بفؤسهم ومساحيهم   . من صاحب هذا الدير   : ما هذا؟ قالت  : فقيل هلا . غالما
بسم قال فت . سل هذه : فقالوا له . فلما رأى ذلك نزل إليهم    . قال فأخذوا يهدمون ديره   . فلم يكلمهم . يصلي

         باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة، وغريها باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة، وغريها باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة، وغريها باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة، وغريها----    2    
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نبين ما هدمنا مـن     : فلما مسعوا ذلك منه قالوا    . أيب راعي الضأن  : من أبوك؟ قال  : مث مسح رأس الصيب فقال    
  .مث عاله. ولكن أعيدوه ترابا كما كان. ال: قال. ديرك بالذهب والفضة

حدثنا حممد بـن    . أخربنا جرير بن حازم   . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2550 (- 8
   عن أيب هريرة،سريين

وكـان  . وصاحب جريج . عيسى ابن مرمي  : مل يتكلم يف املهد إال ثالثة     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
أمي ! يا رب : فقال! يا جريج : فقالت. فأتته أمه وهو يصلي   . فكان فيها . فاختذ صومعة . جريج رجال عابدا  

يـا  : فقال! يا جريج : فقالت. تته وهو يصلي  فلما كان من الغد أ    . فانصرفت. فأقبل على صالته  . وصاليت
! يا جـريج  : فقالت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي      . فانصرفت. فأقبل على صالته  . أمي وصاليت ! رب
. ال متته حىت ينظر إىل وجوه املومـسات       ! اللهم: فقالت. فأقبل على صالته  . أمي وصاليت ! أي رب : فقال

قـال  . إن شئتم ألفتننه لكم   : فقالت. كانت امرأة بغي يتمثل حبسنها    و. فتذاكر بنو إسرائيل جرجيا وعبادته    
. فحملت. فوقع عليها. فأتت راعيا كان يأوي إىل صومعته فأمكنته من نفسها       . فتعرضت له فلم يلتفت إليها    

ما شـأنكم؟   : فقال. فأتوه فاسترتلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه     . هو من جريج  : قالت. فلما ولدت 
فلما . فصلى. دعوين حىت أصلي  : فقال. أين الصيب؟ فجاءوا به   : فقال. فولدت منك . يت ذه البغي  زن: قالوا

قال فأقبلوا على جـريج     . فالن الراعي : من أبوك؟ قال  ! يا غالم : وقال. انصرف أتى الصيب فطعن يف بطنه     
. كمـا كانـت   أعيدوها من طني    . ال: قال. نبين لك صومعتك من ذهب    : وقالوا. يقبلونه ويتمسحون به  

  .ففعلوا
اجعل ابـين   ! اللهم! فقالت أمه . فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة       . وبينا صيب يرضع من أمه    

  .مث أقبل على ثديه فجعل يرتضع. ال جتعلين مثله! اللهم: فقال. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. مثل هذا
فجعـل  . م وهو حيكي ارتضاعه بإصبعه السبابة يف فمه       فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل        : قال

  . ميصها
فقالـت  . حسيب اهللا ونعم الوكيل   : وهي تقول . سرقت. زنيت: ومروا جبارية وهم يضربوا ويقولون    : قال
فهنـاك تراجعـا    . اجعلين مثلـها  ! اللهم: فقال. فترك الرضاع ونظر إليها   . ال جتعل ابين مثلها   ! اللهم: أمه

. ال جتعلين مثله  ! اللهم: فقلت. اجعل ابين مثله  ! اللهم: مر رجل حسن اهليئة فقلت    !  حلقى :فقالت. احلديث
! اللهم: فقلت. ال جتعل ابين مثلها   ! اللهم: فقلت. سرقت. زنيت: ومروا ذه األمة وهم يضربوا ويقولون     
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. زنيـت : هذه يقولون هلاوإن . ال جتعلين مثله! اللهم: فقلت. إن ذاك الرجل كان جبارا : قال. اجعلين مثلها 

  .اجعلين مثلها! اللهم: فقلت. ومل تسرق. وسرقت. ومل تزن
  حدثنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، . حدثنا شيبان بن فروخ) 2551 (- 9

قال ! من؟ يا رسول اهللا   : قيل" رغم أنف، مث رغم أنف، مث رغم أنف        "قال.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ".من أدرك أبويه عند الكرب، أحدمها أو كليهما فلم يدخل اجلنة"

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثنا زهري بن حرب) 2551 (- 10
: قـال ! من؟ يا رسول اهللا: قيل" مث رغم أنفه. همث رغم أنف. رغم أنفه " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".من أدرك والديه عند الكرب، أحدمها أو كليهما، مث مل يدخل اجلنة
حـدثين  . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بـالل        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2551 (-م  -10

  :سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  .مث ذكر مثله. ثالثا" رغم أنفه"لم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أخربين سعيد بن   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمر بن سرح       ) 2552 (- 11

  أيب أيوب عن الوليد بن أيب الوليد، عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر؛
وأعطاه عمامـة   . ومحله على محار كان يركبه    . فسلم عليه عبداهللا  . راب لقيه بطريق مكة    أن رجال من األع   
فقـال  . إم األعراب وإم يرضـون باليـسري      ! أصلحك اهللا : فقلنا له : فقال ابن دينار  . كانت على رأسه  

إن أبر الرب "ل وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو. إن أبا هذا كان ودا لعمر بن اخلطاب: عبداهللا
  ".صلة الولد أهل ود أبيه

أخربين حيوة بن شريح عن ابن اهلاد عـن         . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2552 (- 12
  عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر؛

  ".أبر الرب أن يصل الرجل ود أبيه" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

         باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب، فلم يدخل اجلنة باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب، فلم يدخل اجلنة باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب، فلم يدخل اجلنة باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب، فلم يدخل اجلنة----    3    

         باب فضل صلة أصدقاء األب واألم، وحنومها باب فضل صلة أصدقاء األب واألم، وحنومها باب فضل صلة أصدقاء األب واألم، وحنومها باب فضل صلة أصدقاء األب واألم، وحنومها----    4    
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حدثنا أيب والليث   . حدثنا يعقوب عن إبراهيم بن سعد     . علي احللواين حدثنا حسن بن    ) 2552 (- 13
  مجيعا عن يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر؛. بن سعد

فبينا . وعمامة يشد ا رأسه   .  أنه كان إذا خرج إىل مكة كان له محار يتروح عليه، إذا مل ركوب الراحلة              
فأعطـاه احلمـار    . بلى: ألست ابن فالن بن فالن؟ قال     : فقال. إذ مر به أعرايب   . ذلك احلمار هو يوما على    

أعطيـت هـذا    ! غفر اهللا لك  : فقال له بعض أصحابه   . اشدد ا رأسك  : والعمامة، قال . اركب هذا : وقال
هللا عليه  إين مسعت رسول اهللا صلى ا     : فقال! األعرايب محارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد ا رأسك         

  .وإن أباه كان صديقا لعمر" إن من أبر الرب صلة الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يويل"وسلم يقول 
حدثنا ابن مهدي عن معاويـة بـن صـاحل، عـن            . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2553 (- 14

  :قال.  األنصاريعبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن النواس بن مسعان
واإلمث ما حاك يف صدرك،     . الرب حسن اخللق  " سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرب واإلمث؟ فقال            

  ".وكرهت أن يطلع عليه الناس
يعـين ابـن    (حدثين معاوية   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2553 (- 15
  :قال. ري، عن أبيه، عن نواس بن مسعانعن عبدالرمحن بن جبري بن نف) صاحل

كـان أحـدنا إذا     . ما مينعين من اهلجرة إال املسألة     .  أقمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة سنة         
قال فسألته عن الرب واإلمث؟ فقال رسول اهللا صلى         . هاجر مل يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء          

  ".واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. اخللقالرب حسن "اهللا عليه وسلم 
: قـاال . حدثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبداهللا الثقفي وحممد بن عبـاد              ) 2554 (- 16

ين عمي، أبو احلباب، حدث). وهو ابن أيب مزرد، موىل بين هاشم     (عن معاوية   ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   
  :سعيد بن يسار عن أيب هريرة، قال

         باب تفسري الرب واإلمث  باب تفسري الرب واإلمث  باب تفسري الرب واإلمث  باب تفسري الرب واإلمث ----    5    

         باب صلة الرحم، وحترمي قطيعتها باب صلة الرحم، وحترمي قطيعتها باب صلة الرحم، وحترمي قطيعتها باب صلة الرحم، وحترمي قطيعتها----    6    
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هذا مقام  : حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت      . إن اهللا خلق اخللق   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فـذاك  : قال. بلى: أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت         . نعم: قال. العائذ من القطيعة  

  ".لك
فهل عسيتم إن تـوليتم أن تفـسدوا يف األرض          {: اقرؤا إن شئتم  " اهللا صلى اهللا عليه وسلم       مث قال رسول  

أفال يتدبرون القرآن أم على قلـوب   . أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم      . وتقطعوا أرحامكم 
  ].24- و23- و22/حممد  /47" [}أقفاهلا
حدثنا وكيع عن : قاال). واللفظ أليب بكر(ن حرب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري ب   ) 2555 (- 17

  :قالت. معاوية بن أيب مزرد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة
ومن قطعين قطعه   . من وصلين وصله اهللا   : الرحم معلقة بالعرش تقول   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".اهللا
حدثنا سفيان عن الزهري، عن حممد بـن        : القا. حدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 2556 (- 18

  جبري بن مطعم، عن أبيه،
  .يعين قاطع رحم: قال سفيان: قال ابن أيب عمر". ال يدخل اجلنة قاطع" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهـري؛ أن        . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 2556 (- 19
  ري بن مطعم أخربه؛ أن أباه أخربه؛حممد بن جب

  ".ال يدخل اجلنة قاطع رحم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، ـذا               ) 2556 (-م  -19

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال. اإلسناد، مثله
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن       . أخربنا ابن وهب  . رملة بن حيىي التجييب   حدثين ح ) 2557 (- 20

  :قال. أنس بن مالك
من سره أن يبسط عليه رزقه، أو ينـسأ يف أثـره، فليـصل    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  ".رمحه
. بن خالد حدثين عقيل   . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2557 (- 21
  أخربين أنس بن مالك؛: قال ابن شهاب: قال

  ".من أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره، فليصل رمحه" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
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حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثين حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2558 (- 22
  عت العالء بن عبدالرمحن حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة؛مس: حدثنا شعبة قال. جعفر

وأحلم عنـهم   . وأحسن إليهم ويسيئون إيل   . أصلهم ويقطعوين . إن يل قرابة  ! يا رسول اهللا  :  أن رجال قال  
وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم، ما دمت . لئن كنت كما قلت، فكأمنا تسفهم املل      "فقال  . وجيهلون علي 

  ".على ذلك
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ : قال. حدثين حيىي بن حيىي) 2558 (- 23

. إخوانـا ! وكونوا، عباد اهللا. ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي عن      . حدثنا حممد بن حرب   . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2559 (-م  -23
. ح وحدثنيه حرملة بـن حيـىي      . أخربين أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           . الزهري

ثـل حـديث   مب. أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   . أخربين ابن وهب  
  .مالك
مجيعا عن ابن عيينـة، عـن       . حدثنا زهري بن حرب وابن أيب عمر وعمرو الناقد        ) 2559 (- 2م  -23

  ".وال تقاطعوا"وزاد ابن عيينة . الزهري، ذا اإلسناد
ح وحدثنا حممد بن رافع وعبـد   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا أبو كامل  ) 2559 (- 3م  -23

  .مجيعا عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد. عبدالرزاقكالمها عن . بن محيد
وال "وأما حديث عبدالرزاق    . يذكر اخلصال األربعة مجيعا   . أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري       

  ".حتاسدوا وال تقاطعوا وال تدابروا
  أنس؛ حدثنا شعبة عن قتادة، عن . حدثنا أبو داود. وحدثنا حممد بن املثىن) 2559 (- 24

  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا شعبة، ذا اإلسناد،    . حدثنا وهب بن جرير   . حدثنيه علي بن نصر اجلهضمي    ) 2559 (-م  -24
  ".كما أمركم اهللا"وزاد . مثله

        اب حترمي التحاسد والتباغض والتدابراب حترمي التحاسد والتباغض والتدابراب حترمي التحاسد والتباغض والتدابراب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر ب ب ب ب----    7    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1362 

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2560 (- 25
  عن أيب أيوب األنصاري؛

يلتقيان فيعرض هذا   . ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وخريمها الذي يبدأ بالسالم. ويعرض هذا

. حدثنا سفيان : قالوا. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2560 (-م  -25
حدثنا حممد بن   . ح وحدثنا حاجب بن الوليد    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    

ن عبدالرزاق،  ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع وعبد بن محيد ع            . حرب عن الزبيدي  
فإم مجيعا  " فيعرض هذا ويعرض هذا   "إال قوله   . بإسناد مالك، ومثل حديثه   . كلهم عن الزهري  . عن معمر 

  ".فيصد هذا ويصد هذا"قالوا يف حديثهم، غري مالك 
) وهو ابن عثمـان   (أخربنا الضحاك   . حدثنا حممد بن أيب فديك    . حدثنا حممد بن رافع   ) 2561 (- 26

   بن عمر؛عن نافع، عن عبداهللا
  ".ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

عن العالء، عن أبيه، عـن أيب       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2562 (- 27
  هريرة؛

  ".ال هجرة بعد ثالث" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2563 (- 28

وال حتسـسوا، وال    . فإن الظن أكـذب احلـديث     . إياكم والظن " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. دوا، وال تباغضوا، وال تدابرواجتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاس

عن العالء، عن أبيه، عـن أيب       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2563 (- 29
  هريرة؛

        ر شرعير شرعير شرعير شرعي باب حترمي اهلجر فوق ثالث، بال عذ باب حترمي اهلجر فوق ثالث، بال عذ باب حترمي اهلجر فوق ثالث، بال عذ باب حترمي اهلجر فوق ثالث، بال عذ----    8    

        ب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، وحنوهاب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، وحنوهاب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، وحنوهاب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، وحنوها با با با با----    9    
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ال جروا، وال تدابروا، وال حتسسوا، وال يبع بعضكم على بيـع            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. ضبع

. أخربنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2563 (- 30
  :قال

. ال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال جتسسوا، وال حتسسوا، وال تناجشوا         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا

حدثنا وهـب بـن     : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعلي بن نصر اجلهضمي        ) 2563 (-م  -30
. ال تقاطعوا، وال تـدابروا، وال تباغـضوا، وال حتاسـدوا          "حدثنا شعبة عن األعمش، ذا اإلسناد       . جرير

  ".كما أمركم اهللا. وكونوا إخوانا
حدثنا سهيل عن أبيـه،     .  وهيب حدثنا. حدثنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2563 (- 31

  عن أيب هريرة،

  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. ال تباغضوا، وال تدابروا، وال تنافسوا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
عن أيب سعيد، مـوىل     ) يعين ابن قيس  (حدثنا داود   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2564 (- 32

  :قال. عامر بن كريز، عن أيب هريرة
وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم . ال حتاسدوا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

التقـوى  . ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقـره . املسلم أخو املسلم. إخوانا! وكونوا، عباد اهللا . على بيع بعض  
كل املسلم على املـسلم     . حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم       "ويشري إىل صدره ثالث مرات      " ههنا
  ".دمه وماله وعرضه. حرام
وهو ابـن   (حدثنا ابن وهب عن أسامة      . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2564 (- 33
  :مسعت أبا هريرة يقول: يز يقول؛ أنه مسع أبا سعيد، موىل عبداهللا بن عامر بن كر)زيد

إن اهللا ال ينظـر  "ومما زاد فيه . ونقص. وزاد. فذكر حنو حديث داود.  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .وأشار بأصابعه إىل صدره" ولكن ينظر إىل قلوبكم. إىل أجسادكم وال إىل صوركم

         باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله----    10    
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 جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم،        حدثنا. حدثنا كثري بن هشام   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2564 (- 34
  :قال. عن أيب هريرة

ولكـن ينظـر إىل قلـوبكم       . إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وأعمالكم
 سهيل، عن أبيه، عن أيب      حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن           ) 2565 (- 35

  هريرة؛
فيغفر لكل عبـد ال     . تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني، ويوم اخلميس      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

أنظروا هذين  . أنظروا هذين حىت يصطلحا   : فيقال. إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحناء      . يشرك باهللا شيئا  
  ".حاأنظروا هذين حىت يصطل. حىت يصطلحا

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأمحد بـن عبـدة      . حدثنا جرير . حدثنيه زهري بن حرب   ) 2565 (-م  -35
غري أن يف حديث    . حنو حديثه . كالمها عن سهيل، عن أبيه، بإسناد مالك      . الضيب عن عبدالعزيز الدراوردي   

  ".إال املهتجرين"وقال قتيبة . من رواية ابن عبدة" إال املتهاجرين"الدراوردي 
  .حدثنا سفيان عن مسلم بن أيب مرمي، عن أيب صاحل. حدثنا ابن أيب عمر) 2565 (- 36

فيغفر اهللا عز وجل يف ذلك اليـوم        . تعرض األعمال يف كل يوم مخيس واثنني      " مسع أبا هريرة رفعه مرة قال       
. حىت يـصطلحا  اركوا هذين   : فيقال. إال امرأ كانت بينه وبني أخيه شحناء      . لكل امرئ ال يشرك باهللا شيئا     

  ".اركوا هذين حىت يصطلحا
أخربنا مالك بن أنـس     . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد     ) 2565 (-م  -36

  عن مسلم بن أيب مرمي، عن صاحل، عن أيب هريرة،
 يـوم االثـنني ويـوم     . تعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني      " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

اتركوا، أو اركوا، هـذين حـىت       : فيقال. إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء     . فيغفر لكل عبد مؤمن   . اخلميس
  ".يفيئا

         باب النهي عن الشحناء والتهاجر باب النهي عن الشحناء والتهاجر باب النهي عن الشحناء والتهاجر باب النهي عن الشحناء والتهاجر----    11    
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حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن                ) 2566 (- 37
  : قال.  عن أيب هريرةمعمر، عن أيب احلباب، سعيد بن يسار،
. اليوم أظلهم يف ظلي   . أين املتحابون جباليل  : إن اهللا يقول يوم القيامة    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يوم ال ظل إال ظلي
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافـع، عـن أيب             . حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2567 (- 38

  هريرة،
. فأرصد اهللا له، على مدرجته، ملكا     . أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى       "ليه وسلم؛    عن النيب صلى اهللا ع    

. ال: هل لك عليه من نعمة ترا؟ قال      : قال. أريد أخا يل يف هذه القرية     : أين تريد؟ قال  : فلما أتى عليه قال   
  ".أحببته فيهفإين رسول اهللا إليك، بأن اهللا قد أحبك كما : قال. غري أين أحببته يف اهللا عز وجل

حدثنا عبداألعلى  . أخربين أبو بكر، حممد بن زجنوية القشريي      : قال الشيخ أبو أمحد   ) 2567 (-م  -38

  .حدثنا محاد بن سلمة، ذا اإلسناد، حنوه. بن محاد
عـن  ) ن ابن زيد  يعنيا(حدثنا محاد   : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراين      ) 2568 (- 39

ويف ) رفعه إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  : قال أبو الربيع(أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان    
  : قال: حديث سعيد

  ".عائد املريض يف خمرفة اجلنة حىت يرجع" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن خالد، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن         أخربنا هشيم ع  . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2568 (- 40

  :ثوبان، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".من عاد مريضا، مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا خالد عن أيب قالبة، عـن       . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2568 (- 41
   أمساء الرحيب، عن ثوبان،أيب

  ".إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم، مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

         باب يف فضل احلب يف اهللا باب يف فضل احلب يف اهللا باب يف فضل احلب يف اهللا باب يف فضل احلب يف اهللا----    12    

         باب فضل عيادة املريض باب فضل عيادة املريض باب فضل عيادة املريض باب فضل عيادة املريض----    13    
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حـدثنا  ). واللفظ لزهري (مجيعا عن يزيد    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2568 (- 42
، عن أيب األشعث الصنعاين، عن      )وهو أبو قالبة  (بن زيد   أخربنا عاصم األحول عن عبداهللا      . يزيد بن هارون  

  أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
وما ! يا رسول اهللا  : قيل". من عاد مريضا، مل يزل يف خرفة اجلنة       " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".جناها"خرفة اجلنة؟ قال 
  .حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم األحول، ذا اإلسناد.  سويد بن سعيدحدثين) 2568 (-م -42
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب        . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2569 (- 43

  : قال. رافع، عن أيب هريرة
. مرضت فلم تعـدين   !  آدم يا ابن : إن اهللا عز وجل يقول، يوم القيامة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أما علمت . أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده: قال. كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني ! يا رب : قال
وكيف أطعمك؟ وأنـت    ! يا رب : قال. استطعمتك فلم تطعمين  ! أنك لو عدته لوجدتين عنده؟ يا ابن آدم       

طعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجـدت        أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم ت       : قال. رب العاملني 
: قـال . كيف أسقيك؟ وأنت رب العـاملني     ! يا رب : قال. استسقيتك فلم تسقين  ! ذلك عندي؟ يا ابن آدم    

  ".أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. استسقاك عبدي فالن فلم تسقه
: وقال عثمـان  . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2570 (- 44
  :قالت عائشة: جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن مسروق، قال) حدثنا

 - مكان الوجع    -ويف رواية عثمان    .  ما رأيت رجال أشد عليه الوجع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  .وجعا
حـدثنا  : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . أخربين أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2570 (-م  -44

ح . كلهم عن شعبة، عن األعمش    ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . ابن أيب عدي  
كالمهـا عـن    . ملقدامحدثنا مصعب بن ا   . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبدالرمحن . وحدثين أبو بكر بن نافع    

  .بإسناد جرير، مثل حديثه. سفيان، عن األعمش

        اكهااكهااكهااكها باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة يش باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة يش باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة يش باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة يش----    14    
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. أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2571 (- 45
  :قال. جرير عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد، عن عبداهللا) حدثنا: وقال اآلخران

إنـك  ! يا رسـول اهللا   : فقلت. فمسسته بيدي .  صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك       دخلت على رسول اهللا   
" إين أوعك كما يوعك رجالن مـنكم      . أجل"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . لتوعك وعكا شديدا  

مث قال رسول اهللا صـلى اهللا  " أجل"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . ذلك، أن لك أجرين   : قال فقلت 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إال حط اهللا به سيئاته، كمـا حتـط الـشجرة                    "وسلم  عليه  
  .فمسسته بيدي: وليس يف حديث زهري". ورقها
ح وحدثين حممد   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2571 (-م  -45

أخربنا عيسى بن يونس وحيىي بن    . نا إسحاق بن إبراهيم   ح وحدث . حدثنا سفيان . حدثنا عبدالرزاق . بن رافع 
قـال  . وزاد يف حديث أيب معاويـة     . حنو حديثه . بإسناد جرير . كلهم عن األعمش  . عبدامللك بن أيب غنية   

  ".ما على األرض مسلم! والذي نفسي بيده. نعم"
حدثنا جريـر  : قال زهري . مجيعا عن جرير  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2572 (- 46

  :عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، قال
فالن خـر   : ما يضحككم؟ قالوا  : فقالت. وهم يضحكون .  دخل شباب من قريش على عائشة، وهي مبىن       

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا      . ال تضحكوا : فقالت. على طنب فسطاط، فكادت عنقه أو عينه أن تذهب        
  ".شوكة فما فوقها، إال كتبت له ا درجة، وحميت عنه خطيئةما من مسلم يشاك "عليه وسلم قال 

ح وحدثنا إسحاق احلنظلـي   ). واللفظ هلما (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2572 (- 47
أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عـن األسـود، عـن    ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (

  :قالت. عائشة
ما يصيب املؤمن من شوكة فما فوقها، إال رفعه اهللا ـا درجـة، أو   "هللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول ا  

  ".حط عنه خطيئة
. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا حممد بن بشر. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 2572 (- 48
  :قالت

  ". فوقها، إال قص اهللا ا من خطيئتهال تصيب املؤمن شوكة فما" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد. حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو كريب) 2572 (-م -48
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أخربين مالك بن أنس ويونس بن زيد عن ابـن          . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2572 (- 49
  شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛

ما من مصيبة يصاب ا املسلم إال كفر ا عنه، حـىت الـشوكة              "ه وسلم قال     أن رسول اهللا صلى اهللا علي     
  ".يشاكها
أخربين مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة، عـن  . أخربنا ابن وهب. حدثنا أبو الطاهر  ) 2572 (- 50

  عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 
ال يصيب املؤمن من مصيبة، حىت الشوكة، إال قـص ـا مـن               " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  ".خطاياه، أو كفر ا من خطاياه
حدثنا ابن اهلاد عن أيب     . أخربنا حيوة . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2572 (- 51

  : بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت
 من شيء يصيب املؤمن، حىت الشوكة تصيبه، إال كتب اهللا ما" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    

  ".له ا حسنة، أو حطت عنه خطيئة
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كـثري،        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2573 (- 52

  عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد وأيب هريرة؛
ما يصيب املؤمن من وصب، وال نصب، وال سـقم، وال  " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       أما مسعا رسول  

  ".حزن، حىت اهلم يهمه، إال كفر به من سيئاته
حدثنا سفيان  ) واللفظ لقتيبة (كالمها عن ابن عيينة     . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2574(

  :قال. يس بن خمرمة حيدث عن أيب هريرةعن ابن حميصن، شيخ من قريش، مسع حممد بن ق
فقال رسـول   . بلغت من املسلمني مبلغا شديدا    ] 123/النساء   /4[} من يعمل سوءا جيز به    {:  ملا نزلت 

حىت النكبـة ينكبـها، أو      . ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة      . قاربوا وسددوا "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .عبدالرمحن بن حميصن، من أهل مكةهو عمر بن : قال مسلم". الشوكة يشاكها

. حدثنا احلجاج الـصواف   . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 4575 (- 53
  حدثنا جابر بن عبداهللا؛. حدثين أبو الزبري
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أو ! مالك؟ يا أم الـسائب    "فقال  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم السائب، أو أم املسيب             
فإا تذهب خطايـا بـين   . ال تسيب احلمى"فقال . ال بارك اهللا فيها   . احلمى: قالت" تزفزفني؟!  أم املسيب  يا

  ".كما يذهب الكري خبث احلديد. آدم
حدثنا : قاال. حدثنا حيىي بن سعيد وبشر بن املفضل      . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2576 (- 54

  :قال. باححدثين عطاء بن أيب ر. عمران، أبو بكر
أتت النيب صـلى اهللا     . هذه املرأة السوداء  : قال. أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قلت بلى       :  قال يل ابن عباس   
وإن شـئت   . إن شئت صربت ولك اجلنة    "قال  . فادع اهللا يل  . وإين أتكشف . إين أصرع "عليه وسلم قالت    

  .هللا أن ال أتكشف، فدعا هلافادع ا. فإين أتكشف: قالت. أصرب: قالت". دعوت اهللا أن يعافيك
يعـين ابـن حممـد      (حدثنا مـروان    . حدثنا عبيداهللا بن عبدالرمحن بن رام الدارمي      ) 2577 (- 55

  حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ذر،). الدمشقي
إين حرمت الظلم على    ! يا عبادي "وى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال         عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما ر       

يـا  . فاستهدوين أهـدكم  . كلكم ضال إال من هديته    ! يا عبادي . فال تظاملوا . نفسي وجعلته بينكم حمرما   
. كلكم عـار إال مـن كـسوته       ! يا عبادي . فاستطعموين أطعمكم . كلكم جائع إال من أطعمته    ! عبادي

فاستغفروين أغفـر   . إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب مجيعا       !  عبادي يا. فاستكسوين أكسكم 
لـو أن أولكـم     ! يا عبـادي  . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين   . إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين    ! يا عبادي . لكم

يـا  . ما زاد ذلك يف ملكـي شـيئا       . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم      . وآخركم وإنسكم وجنكم  
ما نقص ذلك مـن     . كانوا على أفجر قلب رجل واحد     . وإنسكم وجنكم .  لو أن أولكم وآخركم    !عبادي

فأعطيت . قاموا يف صعيد واحد فسألوين    . وإنسكم وجنكم . لو أن أولكم وآخركم   ! يا عبادي . ملكي شيئا 
هـي  إمنـا   ! يا عبادي . ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر           . كل إنسان مسألته  

ومن وجد غري ذلك فال يلـومن إال        . فمن وجد خريا فليحمد اهللا    . مث أوفيكم إياها  . أعمالكم أحصيها لكم  
  ".نفسه

  .كان أبو إدريس اخلوالين، إذا حدث ذا احلديث، جثا على ركبتيه: قال سعيد

         باب حترمي الظلم باب حترمي الظلم باب حترمي الظلم باب حترمي الظلم----    15    
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ـ      . حدثنا أبو مسهر  . حدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 2577 (-م  -55  ،ذا حدثنا سعيد بن عبـدالعزيز
  .غري أن مروان أمتهما حديثا. اإلسناد
. وحممد بن حيىي  . حدثنا ذا احلديث احلسن واحلسني، ابنا بشر      : قال أبو إسحاق  ) 2577 (- 2م  -55
  .فذكروا احلديث بطوله. حدثنا أبو مسهر: قالوا
كالمهـا عـن عبدالـصمد بـن     . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املـثىن ) 2577 (- 3م  -55

  :قال. حدثنا قتادة عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن أيب ذر. حدثنا مهام. ارثعبدالو
إين حرمت على نفسي الظلم وعلى      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل              

  .وحديث أيب إدريس الذي ذكرناه أمت من هذا. وساق احلديث بنحوه". فال تظاملوا. عبادي
عن عبيداهللا بن مقسم،    ) يعين ابن قيس  (حدثنا داود   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2578 (- 56

  عن جابر بن عبداهللا؛
واتقوا الشح فإن الشح . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة   . اتقوا الظلم " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".ا حمارمهممحلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلو. أهلك من كان قبلكم
حدثنا عبدالعزيز املاجشون عن عبداهللا بن دينار،       . حدثنا شبابة . حدثين حممد بن حامت   ) 2579 (- 57

  :قال. عن ابن عمر
  ".إن الظلم ظلمات يوم القيامة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عن أبيه؛ حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن سامل، . حدثنا قتيبة بن سعيد) 2580 (- 58
من كان يف حاجة أخيه،     . املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

ومـن سـتر    . ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة             . كان اهللا يف حاجته   
  ".مسلما، ستره اهللا يوم القيامة

عـن  ) وهو ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قاال.  سعيد وعلي بن حجر    حدثنا قتيبة بن  ) 2581 (- 59
  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 

. املفلس فينا من ال درهم له وال متـاع : قالوا" أتدرون ما املفلس؟" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكـل       إن املفلس من أميت، يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت            "فقال  

فإن فنيت حسناته، قبل    . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته      . مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا      
  ".مث طرح يف النار. أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه
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عـن  ) ن جعفر يعنون اب (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2582 (- 60
  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛

حىت يقاد للشاة اجللحاء مـن  . لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
  ".الشاة القرناء

حدثنا بريد بن أيب بردة عن أبيه، عن . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2583 (- 61
  :قال.  موسىأيب

وكـذلك  : مث قرأ ". فإذا أخذه مل يفلته   . إن اهللا عز وجل ميلي للظامل     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ]102/هود/11. [أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
  :حدثنا أبو الزبري عن جابر قال. نا زهريحدث. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 2584 (- 62

ونادى ! يال املهاجرين : فنادى املهاجر أو املهاجرون   . غالم من املهاجرين وغالم من األنصار     .  اقتتل غالمان 
قـالوا  " ما هذا دعوى أهل اجلاهلية؟"فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  ! يال األنصار : األنصاري

ولينصر الرجل أخاه ظاملـا أو      . فال بأس "قال  .  أن غالمني اقتتال فكسع أحدمها اآلخر      إال! يا رسول اهللا  . ال
  ".وإن كان مظلوما فلينصره. إن كان ظاملا فلينهه، فإنه له نصر. مظلوما
 -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب وابن أيب عمـر                  ) 2584 (- 63

مسع عمـرو   : سفيان بن عيينة قال   ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: ال ابن عبدة  ق (-واللفظ البن أيب شيبة     
  :جابر بن عبداهللا يقول

: فقال األنصاري . فكسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار      .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة        
مـا بـال دعـوى      . "يه وسـلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عل     ! يا للمهاجرين : وقال املهاجري ! يا لألنصار 
" فإـا منتنـة   . دعوها"فقال  . كسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار      ! يا رسول اهللا  : قالوا" اجلاهلية؟

  .لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل! واهللا. قد فعلوها: فسمعها عبداهللا بن أيب فقال
  ".ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه. دعه"فقال . دعين أضرب عنق هذا املنافق: قال عمر

         باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما----    16    
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. حدثنا: قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وحممد بن رافع           ) 2584 (- 64
  :عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبداهللا قال. أخربنا معمر عن أيوب. عبدالرزاق) أخربنا: وقال اآلخرون

فقال النيب صلى   . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله القود       . نصار كسع رجل من املهاجرين رجال من األ      
  ".فإا منتنة. دعوها"اهللا عليه وسلم 

  .مسعت جابرا: عمرو قال: قال ابن منصور يف روايته
ثنا عبداهللا بن إدريس وأبـو      حد: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري        ) 2585 (- 65
كلهم عن بريد،   . حدثنا ابن املبارك وابن إدريس وأبو أسامة      . ح وحدثنا حممد بن العالء، أبو كريب      . أسامة

  :قال. عن أيب بردة، عن أيب موسى
  ".يشد بعضه بعضا. املؤمن للمؤمن كالبنيان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا زكرياء عن الشعيب، عن النعمان بن       . حدثنا أيب . بداهللا بن منري  حدثنا حممد بن ع   ) 2586 (- 66
  :قال. بشري

إذا اشتكى  . مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".منه عضو، تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

ربنا جرير عن مطرف، عن الشعيب، عن النعمـان بـن           أخ. حدثنا إسحاق احلنظلي  ) 2586 (-م  -66
  .بنحوه. بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا وكيع عن األعمش، عـن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2586 (- 67
  : الشعيب، عن النعمان بن بشري، قال

إن اشتكى رأسه، تداعى له سـائر اجلـسد         . احداملؤمنون كرجل و  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".باحلمى والسهر

حدثنا محيد بن عبدالرمحن عـن األعمـش، عـن          . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2586 (-م  -67
  :خيثمة، عن النعمان بن بشري، قال

         باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم----    17    
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اشـتكى  وإن . إن اشتكى عينه، اشتكى كله. املسلمون كرجل واحد" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ".رأسه، اشتكى كله

حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن األعمش، عن الشعيب، عن النعمان        . حدثنا ابن منري  ) 2586 (- 2م  -67

  .حنوه. بن بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عـن  ) ون ابن جعفر  يعن(حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2587 (- 68

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 

  ".فعلى البادئ، ما مل يعتد املظلوم. املستبان ما قاال" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ـ ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2588 (- 69 ن ع

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة،
ومـا  . ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عـزا       " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا
ء، عن أبيه، عن    حدثنا إمساعيل عن العال   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2589 (- 70

  أيب هريرة؛
ذكرك أخاك مبا   "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قالوا" أتدرون ما الغيبة؟  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

وإن مل يكن فيه، فقد     . إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته      "أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال         : قيل" يكره
  ".ته

         باب النهي عن السباب باب النهي عن السباب باب النهي عن السباب باب النهي عن السباب----    18    

         باب استحباب العفو والتواضع باب استحباب العفو والتواضع باب استحباب العفو والتواضع باب استحباب العفو والتواضع----    19    

         باب حترمي الغيبة باب حترمي الغيبة باب حترمي الغيبة باب حترمي الغيبة----    20    
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حدثنا روح عن سهيل،    ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 2590 (- 71
  عن أبيه، عن أيب هريرة،

  ".ال يستر اهللا على عبد يف الدنيا، إال ستره اهللا يوم القيامة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا سهيل عن أبيه، عن أيب . حدثنا وهيب. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 2590 (- 72

  هريرة،

  ".ال يستر عبد عبدا يف الدنيا، إال ستره اهللا يوم القيامة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
. بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منـري          حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر       ) 2591 (- 73

مسع عـروة بـن     . عن ابن املنكدر  ) وهو ابن عيينة  (حدثنا سفيان   : قال) واللفظ لزهري (كلهم عن ابن عيينة     
  حدثتين عائشة؛: الزبري يقول

ـ  . ائذنوا له"فقال .  أن رجال استأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم     ئس رجـل  فلبئس ابن العـشرية، أو ب
مث ألنت له   . قلت له الذي قلت   ! يا رسول اهللا  : فقلت: قالت عائشة . فلما دخل عليه أالن له القول     " العشرية

  ".إن شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة، من ودعه، أو تركه الناس اتقاء فحشه! يا عائشة"القول؟ قال 
أخربنا معمر عن ابـن    .  عن عبدالرزاق  كالمها. حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 2591 (-م  -73

  ".بئس أخو القوم وابن العشرية "غري أنه قال . مثل معناه. املنكدر يف هذا اإلسناد
حدثنا منصور عن متـيم بـن       . حدثين حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2592 (- 74

  سلمة، عن عبدالرمحن بن هالل، عن جرير، 
  ".من حيرم الرفق، حيرم اخلري" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

        هللا تعاىل عيبه يف الدنيا، بأن يستر عليه يف اآلخرةهللا تعاىل عيبه يف الدنيا، بأن يستر عليه يف اآلخرةهللا تعاىل عيبه يف الدنيا، بأن يستر عليه يف اآلخرةهللا تعاىل عيبه يف الدنيا، بأن يستر عليه يف اآلخرة باب بشارة من ستر ا باب بشارة من ستر ا باب بشارة من ستر ا باب بشارة من ستر ا----    21

         باب مداراة من يتقي فحشه باب مداراة من يتقي فحشه باب مداراة من يتقي فحشه باب مداراة من يتقي فحشه----    22    

 باب فضل  باب فضل  باب فضل  باب فضل ----    23    
        الرفقالرفقالرفقالرفق
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حـدثنا  : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج وحممد بن عبداهللا بن منري        ) 2592 (- 75
يعـين ابـن    (حدثنا حفص   . ح وحدثنا أبو سعيد األشج    . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . وكيع
: قال زهري  (- واللفظ هلما    -ح وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم         . ن األعمش كلهم ع ). غياث
. جرير عن األعمش، عن متيم بن سلمة، عن عبدالرمحن بن هالل العبـسي            ) أخربنا: وقال إسحاق . حدثنا

  :مسعت جريرا يقول: قال
  ".من حيرم الرفق حيرم اخلري" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

أخربنا عبدالواحد بن زياد عن حممـد بـن أيب إمساعيـل، عـن              . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2592 (- 76
  : مسعت جرير بن عبداهللا يقول: قال. عبدالرمحن بن هالل

  ".أو من حيرم الرفق حيرم اخلري. من حرم الرفق حرم اخلري" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثين ابن اهلاد   . أخربين حيوة . أخربنا عبداهللا بن وهب   . التجييبحدثنا حرملة بن حيىي     ) 2593 (- 77

  ، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ )يعين بنت عبدالرمحن(عن أيب بكر بن حزم، عن عمرة 
ويعطي على الرفق ما ال يعطي      . إن اهللا رفيق حيب الرفق    ! يا عائشة " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وما ال يعطي على ما سواه. عنفعلى ال
وهو ابن شـريح  (حدثنا شعبة عن املقدام، . حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي   ) 2594 (- 78

  عن أبيه، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم،) بن هانئ
  ".ع من شيء إال شانهوال يرت. إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعـت  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2594 (- 79
فجعلت . فكانت فيه صعوبة  . ركبت عائشة بعريا  : وزاد يف احلديث  . املقدام بن شريح بن هانئ، ذا اإلسناد      

  .تردده

  .مث ذكر مبثله". بالرفقعليك " فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قال زهري . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2595 (- 80

  :حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني، قال. إمساعيل بن إبراهيم

         باب النهي عن لعن الدواب وغريها باب النهي عن لعن الدواب وغريها باب النهي عن لعن الدواب وغريها باب النهي عن لعن الدواب وغريها----    24    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1376 

. فضجرت فلعنتـها  . عليه وسلم يف بعض أسفاره، وامرأة من األنصار على ناقة          بينما رسول اهللا صلى اهللا      
  ".فإا ملعونة. خذوا ما عليها ودعوها"فقال . فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فكأين أراها متشي يف الناس، ما يعرض هلا أحد: قال عمران
ح وحدثنا ابن أيب    ). وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع     ) 2595 (- 81
: قال عمـران  : إال أن يف حديث محاد    . حنو حديثه . بإسناد إمساعيل . كالمها عن أيوب  . حدثنا الثقفي . عمر

  ".فإا ملعونة. خذوا ما عليها وأعروها"فقال : ويف حديث الثقفي. فكأين أنظر إليها، ناقة ورقاء
حـدثنا  ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . جلحدري، فضيل بن حسني   حدثنا أبو كامل ا   ) 2596 (- 82

  :التيمي عن أيب عثمان، عن أيب برزة األسلمي، قال
. وتضايق م اجلبل  .  بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم              

  ".ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة"وسلم قال فقال النيب صلى اهللا عليه . العنها! اللهم. حل: فقالت
حدثنا حيـىي   . ح وحدثين عبيداهللا بن سعيد    . حدثنا املعتمر . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 2596 (- 83

ال تصاحبنا  ! أمي اهللا . ال"وزاد يف حديث املعتمر     . مجيعا عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد     ). يعين ابن سعيد  (
  .كما قالأو " راحلة عليها لعنة من اهللا

عن ) وهو ابن بالل  (أخربين سليمان   . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 2597 (- 84
  حدثه عن أبيه، عن أيب هريرة؛ . العالء بن عبدالرمحن

  ".ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 بن خملد عن حممد بن جعفر، عـن العـالء بـن             حدثنا خالد . حدثنيه أبو كريب  ) 2597 (-م  -84

  .ذا اإلسناد، مثله. عبدالرمحن
  حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم؛. حدثين سويد بن سعيد) 2598 (- 85

فلما أن كان ذات ليلة، قام عبدامللك من الليل، .  أن عبدامللك بن مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناد من عنده   
مسعتك الليلة، لعنت خادمك حـني      : فلما أصبح قالت له أم الدرداء     .  أبطأ عليه، فلعنه   فدعا خادمه، فكأنه  

ال يكون اللعانون شفعاء وال     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مسعت أبا الدرداء يقول   : فقالت. دعوته
  ".شهداء، يوم القيامة
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: قـالوا . عاصم بن النضر التيمي   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو غسان املسمعي و         ) 2598 (-م  -85
كالمها عن معمر، عن زيد بن      . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا معتمر بن سليمان   

  .أسلم، يف هذا اإلسناد، مبثل معىن حديث حفص بن ميسرة
 بـن   حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد، عن زيد         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2598 (- 86

  .أسلم وأيب حازم، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء
  ".إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء، يوم القيامة" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

وهو (عن زيد ) يعنيان الفزاري (حدثنا مروان   : قاال. حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 2599 (- 87
  :قال. ازم، عن أيب هريرةعن أيب ح) ابن كيسان

  ".وإمنا بعثت رمحة. إين مل أبعث لعانا"قال . ادع على املشركني! يا رسول اهللا:  قيل
ألعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن       حدثنا جرير عن ا   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2600 (- 88

  :قالت. عائشة
فلعنـهما  . فأغـضباه . فكلمها بشيء ال أدري ما هو     .  دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالن        

قالـت  " وما ذاك "قال  . من أصاب من اخلري شيئا ما أصابه هذان       ! يا رسول اهللا  : فلما خرجا قلت  . وسبهما
فأي املسلمني  . إمنا أنا بشر  ! اللهم: أو ما علمت ما شارطت عليه ريب؟ قلت       "قال  . لعنتهما وسببتهما : قلت

  ".لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا
ح وحدثناه علي   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2600 (-م  -88

كالمها عن األعمش،   . ى بن يونس  مجيعا عن عيس  . بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم        
  .فخلوا به، فسبهما، ولعنهما، وأخرجهما: وقال يف حديث عيسى. ذا اإلسناد، حنو حديث جرير

حدثنا األعمش عن أيب صـاحل، عـن أيب         . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2601 (- 89
  : هريرة، قال

 باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهال لذلك،  باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهال لذلك،  باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهال لذلك،  باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهال لذلك، ----    25    
        كان له زكاة وأجرا ورمحةكان له زكاة وأجرا ورمحةكان له زكاة وأجرا ورمحةكان له زكاة وأجرا ورمحة



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1378 

فأميا رجل من املـسلمني سـببته، أو لعنتـه، أو           . إمنا أنا بشر  ! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فاجعلها له زكاة ورمحة. جلدته
  حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر،. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 2602 (- 89

  ".زكاة وأجرا"إال أن فيه .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله
ح وحدثنا إسحاق . حدثنا أبو معاوية: قاال.  شيبة وأبو كريبحدثنا أبو بكر بن أيب   ) 2602 (-م  -89

غـري أن يف    . مثل حديثه . بإسناد عبداهللا بن منري   . كالمها عن األعمش  . أخربنا عيسى بن يونس   . بن إبراهيم 
  .يف حديث جابر" ورمحة"وجعل . يف حديث أيب هريرة" وأجرا"حديث عيسى جعل 

عن أيب الزناد، عـن  ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (ثنا املغرية   حد. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2601 (- 90
  األعرج، عن أيب هريرة؛ 

فأي املؤمنني آذيته، . فإمنا أنا بشر. إين أختذ عندك عهدا لن ختلفنيه! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".م القيامةفاجعلها له صالة وزكاة وقربة، تقربه ا إليك يو. شتمته، لعنته، جلدته

إال أنه قال . حدثنا أبو الزناد، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا سفيان. حدثناه ابن أيب عمر) 2601 (-م  -90
  ".جلدته"وإمنا هي . وهي لغة أيب هريرة: قال أبو الزناد". أو أجلده"

، حدثنا محاد بن زيد عن أيوب     . حدثنا سليمان بن حرب   . حدثين سليمان بن معبد   ) 2601 (-م  -90
  .بنحوه. عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن سامل، موىل النصريني          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2601 (- 91
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال

وإين قـد   . ما يغضب البشر  يغضب ك . إمنا حممد بشر  ! اللهم" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
فاجعلها له كفارة، وقربة تقربه ـا       . فأميا مؤمن آذيته، أو سببته، أو جلدته      . اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه    

  ".إليك يوم القيامة
أخربين سعيد بن   . أخربين يونس عن شهاب   . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2601 (- 92

  املسيب عن أيب هريرة؛ 
فأميا عبد مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم          ! اللهم"ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          انه مس 
  ".القيامة
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حدثنا ابن  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : قال زهري .حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 2601 (- 93
  :حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ أنه قال. أخي ابن شهاب عن عمه

فأميا مؤمن سببته،   . إين اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه     ! اللهم"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".فاجعل ذلك كفارة له، يوم القيامة. أو جلدته
قال : قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      ) 2602 (- 94

  :  أنه مسع جابر بن عبداهللا يقولأخربين أبو الزبري؛: ابن جريج
وإين اشترطت على ريب عز وجل، أي عبد من         . إمنا أنا بشر  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".املسلمني سببته أو شتمته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا
. عاصـم حدثنا أبو   . ح وحدثناه عبد بن محيد    . حدثنا روح . حدثنيه ابن أيب خلف   ) 2602 (-م  -94

  .مجيعا عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله
. حدثنا عمر بن يونس   : قاال) واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وأبو معن الرقاشي        ) 2603 (- 95

  :حدثين أنس بن مالك قال. حدثنا إسحاق بن أيب طلحة. حدثنا عكرمة بن عمار
آنت هيـه؟   "فقال  .  اهللا عليه وسلم اليتيمة    فرأى رسول اهللا صلى   . وهي أم أنس  .  كانت عند أم سليم يتيمة    
: قالت اجلارية ! مالك؟ يا بنية  : فقالت أم سليم  . فرجعت اليتيمة إىل أم سليم تبكي     " لقد كربت ال كرب سنك    

فخرجت أم  . أو قالت قرين  . فاآلن ال يكرب سين أبدا    . دعا علي نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يكرب سين           
فقال هلا رسول اهللا صـلى اهللا       . حىت لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ارهاسليم مستعجلة تلوث مخ   

  !" وما ذاك؟ يا أم سليم"أدعوت على يتيميت؟ قال ! يا نيب اهللا: فقالت!" مالك؟ يا أم سليم"عليه وسلم 
. لمقال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       . زعمت أنك دعوت أن ال يكرب سنها وال يكرب قرا         : قالت

أرضـى  . إمنا أن بـشر : أما تعلمني أن شرطي على ريب، أين اشترطت على ريب فقلت! يا أم سليم    "مث قال   
فأميا أحد دعوت عليه، من أميت، بدعوة ليس هلا بأهل، أن           . وأغضب كما يغضب البشر   . كما يرضى البشر  

  ". جتعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه ا منه يوم القيامة
  .بالتصغري، يف املواضع الثالثة من احلديث. يتيمة: وقال أبو معن

حـدثنا  : قاال). واللفظ البن املثىن  (ح وحدثنا ابن بشار     . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2604 (- 96
  :حدثنا شعبة عن أيب محزة القصاب، عن ابن عباس، قال. أمية بن خالد
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قال فجاء فحطـأين    . وسلم فتواريت خلف باب   فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه       .  كنت ألعب مع الصبيان   
" اذهب فادع يل معاوية "قال مث قال يل     . هو يأكل : قال فجئت فقلت  " اذهب وادع يل معاوية   "وقال  . حطأة

  ".ال أشبع اهللا بطنه"فقال . هو يأكل: قال فجئت فقلت
  .قفدين قفدة: ما حطأين؟ قال: قلت ألمية: قال ابن املثىن

. أخربنا أبـو محـزة    . حدثنا شعبة . أخربنا النضر بن مشيل   . اق بن منصور  حدثين إسح ) 2604 (- 97
  :مسعت ابن عباس يقول

  .فذكر مبثله. فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختبأت منه.  كنت ألعب مع الصبيان
  أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛قرأت على مالك عن : قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2526 (- 98

الذي يأيت هؤالء بوجه، وهـؤالء      . إن من شر الناس ذا الوجهني     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".بوجه
أخربنا الليث عن يزيد بن . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد  ) 2526 (- 99

  ن أيب هريرة؛أيب حبيب، عن عراك بن مالك، ع
الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء     . إن شر الناس ذو الوجهني    " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ". بوجه
حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربين ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2526 (- 100

حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حرب    . سلمسعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و            
  :جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال

الذي يأيت هؤالء بوجه، وهـؤالء      . جتدون من شر الناس ذا الوجهني     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".بوجه

         باب ذم ذي الوجهني، وحترمي فعله باب ذم ذي الوجهني، وحترمي فعله باب ذم ذي الوجهني، وحترمي فعله باب ذم ذي الوجهني، وحترمي فعله----    26    
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أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . خربنا ابن وهب  أ. حدثين حرملة بن حيىي   ) 2605 (- 101
محيد بن عبدالرمحن بن عوف؛ أن أمه، أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، وكانت من املهـاجرات األول،                   

  الاليت بايعن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته؛
بني الناس، ويقول خـريا  ليس الكذاب الذي يصلح " أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول           

  ".وينمي خريا
احلرب، واإلصـالح بـني     : ومل أمسع يرخص يف شيء مما يقول الناس كذب إال يف ثالث           : قال ابن شهاب  

  .الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها
. حدثنا أيب عـن صـاحل  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا عمرو الناقد ) 2605 (-م  -101
: غـري أن يف حـديث صـاحل   . ا حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب، ذا اإلسناد، مثله           حدثن

  .مبثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث: وقالت
عن الزهـري،   أخربنا معمر   . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . وحدثناه عمرو الناقد  ) 2605 (- 2م  -101

  .ومل يذكر ما بعده" ومنى خريا"إىل قوله . ذا اإلسناد
مسعـت  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2606 (- 102

  :أبا إسحاق حيدث عن أيب األحوص، عن عبداهللا بن مسعود، قال
وإن حممدا صـلى    ". أال أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بني الناس        "وسلم قال    إن حممدا صلى اهللا عليه      

  ".ويكذب حىت يكتب كذابا. إن الرجل يصدق حىت يكتب صديقا"اهللا عليه وسلم قال 
: قـال إسـحاق   (حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم            ) 2607 (- 103
  : جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا، قال) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا

         باب حترمي الكذب، وبيان املباح منه باب حترمي الكذب، وبيان املباح منه باب حترمي الكذب، وبيان املباح منه باب حترمي الكذب، وبيان املباح منه----    27    

         باب حترمي النميمة باب حترمي النميمة باب حترمي النميمة باب حترمي النميمة----    28    

         باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله----    29    
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وإن الرجـل   . وإن الرب يهدي إىل اجلنـة     . إن الصدق يهدي إىل الرب    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وإن الرجـل   . وإن الفجور يهدي إىل النـار     . وإن الكذب يهدي إىل الفجور    . ليصدق حىت يكتب صديقا   
  ".ليكذب حىت يكتب كذابا

حدثنا أبو األحوص عن منصور،     : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري        ) 2607 (- 104
  : عن أيب وائل، عن عبداهللا بن مسعود قال

وإن العبد ليتحرى الـصدق     . وإن الرب يهدي إىل اجلنة    . إن الصدق بر  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وإن العبد ليتحرى الكـذب     . وإن الفجور يهدي إىل النار    . وإن الكذب فجور  . حىت يكتب عند اهللا صديقا    

  ".حىت يكتب كذابا
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن أيب شيبة يف روايته

ح . حدثنا األعمش : قاال. حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2607 (- 105
  : حدثنا األعمش عن شقيق، عن عبداهللا قال. حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو كريبو

وإن الـرب يهـدي إىل      . فإن الصدق يهدي إىل الرب    . عليكم بالصدق " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإن الكذب  . وإياكم والكذب . وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا          . اجلنة

وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند         . وإن الفجور يهدي إىل النار    . هدي إىل الفجور  ي
  ".اهللا كذابا
ح وحدثنا إسحاق بـن     . أخربنا ابن مسهر  . حدثنا منجاب بن احلارث التميمي    ) 2607 (-م  -105

 يذكر يف حديث عيـسى      ومل. كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد    . أخربنا عيسى بن يونس   . إبراهيم احلنظلي 

  ".حىت يكتبه اهللا"ويف حديث ابن مسهر ". ويتحرى الكذب . ويتحرى الصدق"
حدثنا جرير عـن    : قاال). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة         ) 2608 (- 106

  :قال. مي، عن احلارث بن سويد، عن عبداهللا بن مسعوداألعمش، عن إبراهيم التي

         باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب----    30    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1383 

ليس ذاك  "قال  . الذي ال يولد له   : قال قلنا " ما تعدون الرقوب فيكم؟   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
الـذي ال  : قلنا: قال" فما تعدون الصرعة فيكم؟"قال " ولكنه الرجل الذي مل يقدم من ولده شيئا  . بالرقوب

  ".ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب. ليس بذلك" قال .يصرعه الرجال
ح وحـدثنا   . حدثنا أبو معاويـة   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2608 (-م  -106

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد، مثل معناه. أخربنا عيسى بن يونس. إسحاق بن إبراهيم
قرأت على مالك عن ابـن      : قاال، كالمها . لى بن محاد  حدثنا حيىي بن حيىي وعبداألع    ) 2609 (- 107

  شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ 
إمنا الشديد الـذي ميلـك نفـسه عنـد          . ليس الشديد بالصرعة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".الغضب
أخربين . ريحدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي، عن الزه       . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2609 (- 108

  :محيد بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال
! فالشديد أمي هو؟ يا رسول اهللا     : قالوا" ليس الشديد بالصرعة  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".الذي ميلك نفسه عند الغضب"قال 
ح . عمـر أخربنا م . مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثناه حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 2609 (-م  -108

كالمها عن الزهري، عن محيد بن      . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن رام     
  .مبثله. عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أبو ) حدثنا: وقال ابن العالء  . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن العالء        ) 2610 (- 109
  :معاوية عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صرد، قال

قال رسـول اهللا    . فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجه     .  استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 فقال  "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : إين ألعرف كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيد        "صلى اهللا عليه وسلم     

  وهل ترى يب من جنون؟ : الرجل
  .ومل يذكر الرجل. وهل ترى: فقال: قال ابن العالء

مسعـت  : مسعت األعمش يقـول   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2610 (- 110
  :حدثنا سليمان بن صرد قال: عدي بن ثابت يقول
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فنظر إليه النيب صلى اهللا .  يغضب وحيمر وجهه  فجعل أحدمها .  استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       
فقام إىل الرجـل    " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا عنه       "عليه وسلم فقال    

أتدرون ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنفا؟ قـال            : رجل ممن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
  أجمنونا تراين؟: فقال له الرجل" أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: قاهلا لذهب ذا عنهإين ألعلم كلمة لو "

  .حدثنا حفص بن غياث عن األعمش، ذا اإلسناد. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2610 (-م -110
عن ثابـت،   . حممد عن محاد بن سلمة    حدثنا يونس بن    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2611 (- 111

  عن أنس؛
فجعل إبليس  . ملا صور اهللا آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهللا أن يتركه           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك. ينظر ما هو. يطيف به

  .ثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوهحد. حدثنا ز. حدثنا أبو بكر بن نافع) 2611 (-م -111
عن أيب الزناد، عن    ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2612 (- 112

  :األعرج، عن أيب هريرة، قال
  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد،       : قاال. حدثناه عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2612 (-م  -112
  ".إذا ضرب أحدكم"وقال . ذا اإلسناد
  حدثنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثنا شيبان بن فروخ) 2612 (- 113

  ". فليتق الوجهإذا قاتل أحدكم أخاه،" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
مسع أبا أيـوب    . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2612 (- 114

  :حيدث عن أيب هريرة قال
  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فال يلطمن الوجه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

         باب خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك باب خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك باب خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك باب خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك----    31    

         باب النهي عن ضرب الوجه باب النهي عن ضرب الوجه باب النهي عن ضرب الوجه باب النهي عن ضرب الوجه----    32    
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. ح وحدثين حممد بن حامت    . ا املثىن حدثن. حدثين أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2612 (- 115
  : حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن املثىن بن سعيد، عن قتادة، عن أيب أيوب، عن أيب هريرة، قال

إذا قاتـل  "ويف حديث ابن حامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال     .  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ".م على صورتهفإن اهللا خلق آد. أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه

حدثنا قتادة عن حيىي بن مالك      . حدثنا مهام . حدثين عبدالصمد . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2612 (- 116
  ، عن أيب هريرة؛)وهو أبو أيوب(املراغي 

  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيـه،       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2613 (- 117

  :قال. عن هشام بن حكيم بن حزام
يعذبون يف  : ما هذا؟ قيل  : فقال.  مر بالشام على أناس، وقد أقيموا يف الشمس، وصب على رؤسهم الزيت           

  ".إن اهللا يعذب الذين يعذبون يف الدنيا"هللا عليه وسلم يقول أما إين مسعت رسول اهللا صلى ا: فقال. اخلراج
  :قال. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه. حدثنا أبو كريب) 2613 (- 118

: ما شأم؟ قالوا  : فقال. قد أقيموا يف الشمس   .  مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من األنباط بالشام          
إن اهللا يعذب الـذين     "سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         أشهد ل : فقال هشام . حبسوا يف اجلزية  

  ".يعذبون الناس يف الدنيا
. ح وحدثنا إسحاق بـن إبـراهيم      . حدثنا وكيع وأبو معاوية   . حدثنا أبو كريب  ) 2613 (-م  -118

على قال وأمريهم يومئذ عمري بن سعد       : وزاد يف حديث جرير   . كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . أخربنا جرير 
  .فأمر م فخلوا. فلسطني فدخل عليه فحدثه

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة بـن         . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2613 (- 119
  الزبري؛

ما هـذا؟   : فقال.  أن هشام بن حكيم وجد رجال، وهو على محص، يشمس ناسا من النبط يف أداء اجلزية               
  ".إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا" وسلم يقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

        بغري حقبغري حقبغري حقبغري حق باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس  باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس  باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس  باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس ----    33    
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وقال أبـو   . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          ) 2614 (- 120
  :مسع جابرا يقول.  عيينة عن عمروسفيان بت) حدثنا: بكر

  ".أمسك بنصاهلا" مر رجل يف املسجد بسهام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: - واللفظ له    -: وقال حيىي . حدثنا: قال أبو الربيع  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع       ) 2614 (- 121
  ؛محاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبداهللا) أخربنا

  .فأمر أن يأخذ بنصوهلا، كي ال خيدش مسلما. قد أبدى نصوهلا.  أن رجال مر بأسهم يف املسجد
أخربنا الليث عـن أيب  . ح وحدثنا حممد بن رمح . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2614 (- 122

  الزبري، عن جابر،
يف املسجد، أن ال مير ا إال وهـو          عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه أمر رجال، كان يتصدق بالنبل              

  .كان يصدق بالنبل: وقال ابن رمح. آخذ بنصوهلا
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب بـردة، عـن أيب             . حدثنا هداب بن خالد   ) 2615 (- 123
  موسى؛

مث . إذا مر أحدكم يف جملس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصاهلا          " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".مث ليأخذ بنصاهلا. ليأخذ بنصاهلا

  .ما متنا حىت سددناها، بعضنا يف وجوه بعض! واهللا: قال فقال أبو موسى
حدثنا أبو  : قاال). واللفظ لعبداهللا (حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء         ) 2615 (- 124

  أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى،
إذا مر أحدكم يف مسجدنا، أو يف سوقنا، ومعه نبل، فليمسك علـى             " عليه وسلم قال      عن النيب صلى اهللا   

  ".أن يصيب أحدا من املسلمني منها بشيء. نصاهلا بكفه
  ".ليقبض على نصاهلا"أو قال 

 باب أمر من مر بسالح، يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة للناس، أن  باب أمر من مر بسالح، يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة للناس، أن  باب أمر من مر بسالح، يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة للناس، أن  باب أمر من مر بسالح، يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة للناس، أن ----    34    
        ميسك بنصاهلاميسك بنصاهلاميسك بنصاهلاميسك بنصاهلا
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ا سفيان بن عيينة عن أيوب، عن حدثن: قال عمرو. حدثين عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2616 (- 125
  :مسعت أبا هريرة يقول. ابن سريين

حىت وإن كان أخـاه     . من أشار إىل أخيه حبديدة، فإن املالئكة تلعنه       " قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ألبيه وأمه
ن حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون، عن حممد، ع         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2616 (-م  -125

  .مبثله. أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هذا ما  : أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2617 (- 126

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإنه ال يدري أحـدكم لعـل       . إىل أخيه بالسالح  ال يشري أحدكم    " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فيقع يف حفرة من النار. الشيطان يرتع يف يده
          باب فضل إزالة األذى عن الطريق  باب فضل إزالة األذى عن الطريق  باب فضل إزالة األذى عن الطريق  باب فضل إزالة األذى عن الطريق----36

قرأت على مالك عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل،           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1914 (- 127
  عن أيب هريرة؛ 

. قال بينما رجل ميشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فـأخره            أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فغفر له. فشكر اهللا له

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 1914 (- 128
ألحنني هذا عن   ! واهللا: فقال. مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فأدخل اجلنة. سلمني ال يؤذيهمامل
حدثنا شيبان عن األعمش، عـن أيب       . حدثنا عبيداهللا . حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1914 (- 129

  صاحل، عن أيب هريرة،
. لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة، يف شجرة قطعها من ظهر الطريـق            " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".كانت تؤذي الناس

         باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم----    35    
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حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافع، عن          . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1914( - 130
  أيب هريرة؛

فـدخل  . إن شجرة كانت تؤذي املسلمني، فجاء رجل فقطعهـا        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".اجلنة

.  حدثين أبو الوازع   .حدثنا حيىي بن سعيد عن أبان بن صمعة       . حدثين زهري بن حرب   ) 2618 (- 131
  :قال. حدثين أبو برزة

  ".اعزل األذى عن طريق املسلمني"قال . علمين شيئا أنتفع به! يا نيب اهللا:  قلت
أخربنا أبو بكر بن شعيب بن احلباب عن أيب الوزاع الراسـيب،            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2618 (- 132

  :عن أيب برزة األسلمي؛ أن أبا برزة قال
فـزودين  . لعسى أن متضي وأبقى بعدك    . إين ال أدري  ! يا رسول اهللا  :  صلى اهللا عليه وسلم     قلت لرسول اهللا  
وأمر األذى  ) أبو بكر نسيه  (افعل كذا   . افعل كذا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . شيئا ينفعين اهللا به   

  ".عن الطريق
) يعين ابن أمسـاء   (حدثنا جويرية   . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء بن عبيد الضبعي        ) 2242 (- 133

  عن نافع، عن عبداهللا؛
ال هي  . فدخلت فيها النار  . سجنتها حىت ماتت  . عذبت امرأة هرة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".خشاش األرضوال هي تركتها تأكل من . أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها
مجيعا عن معن بن    . حدثين هارون بن عبداهللا وعبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد          ) 2242 (-م  -133

  .مبعىن حديث جويرية. عيسى، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا بن عمر، عن نافع،     حدثنا عبداألعلى عن عبيد   . وحدثنيه نصر بن علي اجلهضمي    ) 2242 (- 134

  :قال. عن ابن عمر
ومل تـدعها   . فلم تطعمها ومل تـسقها    . عذبت امرأة يف هرة أوثقتها    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".تأكل من خشاش األرض

         باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها، من احليوان الذي ال يؤذي باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها، من احليوان الذي ال يؤذي باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها، من احليوان الذي ال يؤذي باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها، من احليوان الذي ال يؤذي----    37    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1389 

حدثنا عبداألعلى عن عبيداهللا، عن سعيد املقربي،       . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2242 (-م  -134
  .مبثله. ن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هريرة، ع

هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2619 (- 135
  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فـال هـي    . ربطتـها .  هلا، أو هر   دخلت امرأة النار من جراء هرة     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".حىت ماتت هزال. وال هي أرسلتها ترمرم من خشاش األرض. أطعمتها
حدثنا . حدثنا أيب . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     . حدثنا أمحد بن يوسف األزدي    ) 2602 (- 136

  :د اخلدري وأيب هريرة قاالحدثنا أبو إسحاق عن أيب مسلم األغر؛ أنه حدثه عن أيب سعي. األعمش

  ".فمن ينازعين، عذبته. والكربياء رداؤه. العز إزاره" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبو عمران اجلوين عن     . حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان، عن أبيه         ) 2621 (- 137
  جندب؛

من : وإن اهللا تعاىل قال   . ال يغفر اهللا لفالن   ! واهللا: أن رجال قال  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث         

  .أو كما قال" وأحبطت عملك. فإين قد غفرت لفالن. ذا الذي يتأىل علي أن أغفر لفالن
 ميسرة عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه،        حدثين حفص بن  . حدثين سويد بن سعيد   ) 2622 (- 138

  عن أيب هريرة؛
  ".رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 باب حترمي  باب حترمي  باب حترمي  باب حترمي ----    38    
        الكربالكربالكربالكرب

         باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهللا تعاىل باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهللا تعاىل باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهللا تعاىل باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهللا تعاىل----    39    

         باب فضل الضعفاء واخلاملني باب فضل الضعفاء واخلاملني باب فضل الضعفاء واخلاملني باب فضل الضعفاء واخلاملني----    40    
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حل، حدثنا محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صـا         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2623 (- 139
قرأت على  : ح وحدثنا حيىي بن حيىي قال     . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. عن أبيه، عن أيب هريرة    

  مالك عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 
  ".هلك الناس، فهو أهلكهم: إذا قال الرجل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .كهم بالنصب، أو أهلكهم بالرفعال أدري، أهل: قال أبو إسحاق
ح وحدثين أمحد   . أخربنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2623 (-م  -139

  .مجيعا عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل. بن عثمان بن حكيم
ح وحدثنا قتيبة وحممد بن رمح عن الليث        . حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 2624 (- 140
ح . كلهم عن حيىي بـن سـعيد      . حدثنا عبدة ويزيد بن هارون    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . بن سعد 

 أبو بكر أخربين. مسعت حيىي بن سعيد ). يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   ). واللفظ له (وحدثنا حممد بن املثىن     
  :؛ أن عمرة حدثته؛ أا مسعت عائشة تقول)وهو ابن حممد بن عمرو بن حزم(

  ".ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه ليورثنه" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حدثين هشام بن عروة عـن      . حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم    . حدثين عمرو الناقد  ) 2624 (-م  -140

  .مبثله. يه، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمأب
. حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن حممد، عن أبيه     . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2625 (- 141

  :مسعت ابن عمر يقول: قال
  ".ما زال جربيل يوصيين باجلار، حىت ظننت أنه سيورثه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قـال أبـو     (- واللفظ إلسحاق    -حدثنا أبو كامل اجلحدري وإسحاق بن إبراهيم        ) 2625 (- 142
حدثنا أبو عمران اجلوين عن عبداهللا      . عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي   ) أخربنا: وقال إسحاق . حدثنا: كامل

  :قال. بن الصامت، عن أيب ذر
  ".، فأكثر ماءها، وتعاهد جريانكإذا طبخت مرقة! يا أبا ذر" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        هلك الناسهلك الناسهلك الناسهلك الناس: : : :  باب النهي من قول باب النهي من قول باب النهي من قول باب النهي من قول----    41    

         باب الوصية باجلار، واإلحسان إليه باب الوصية باجلار، واإلحسان إليه باب الوصية باجلار، واإلحسان إليه باب الوصية باجلار، واإلحسان إليه----    42    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1391 

. ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا شعبة . حدثنا ابن إدريس  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2624 (- 143
  :أخربنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر قال. حدثنا ابن إدريس

مث انظر أهل بيت مـن جريانـك،        . ا فأكثر ماءه  إذا طبخت مرق  " إن خليلي صلى اهللا عليه وسلم أوصاين        

  ".فأصبهم منها مبعروف
عن ) يعين اخلزاز (حدثنا أبو عامر    . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 2626 (- 144

  : قال. أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر

  ".ال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال يل
حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2627 (- 145

  :قال. عبداهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى
. اشفعوا فلتـؤجروا  " صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتاه طالب حاجة، أقبل على جلسائه فقال               كان رسول اهللا  

  ".وليقض اهللا على لسان نبيه ما أحب
ده، حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبداهللا، عن ج         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2628 (- 146

حدثنا أبو  ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن العالء اهلمداين       . عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى،

. إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كحامل املسك ونافخ الكـري     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
ونافخ الكري، إما أن حيـرق      .  أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة            فحامل املسك، إما  

  ".ثيابك، وإما أن جتد رحيا خبيثة

         باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء----    43    

         باب استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام باب استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام باب استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام باب استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام----    44    

         باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء----    45    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1392 

أخربنـا  . أخربنا عبداهللا . حدثنا سلمة بن سليمان   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     ) 2629 (- 147
ح وحدثين عبـداهللا بـن      . دثين عبداهللا بن أيب بكر بن حزم عن عروة، عن عائشة          ح. معمر عن ابن شهاب   

أخربنـا شـعيب عـن      . أخربنا أبو اليمان  : قاال). واللفظ هلما (عبدالرمحن بن رام وأبو بكر بن إسحاق        
ـ                  . الزهري لم حدثين عبداهللا بن أيب بكر؛ أن عروة بن الزبري أخربه؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وس

  :قالت
فأخـذا  . فأعطيتها إياهـا  . فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة       .  جاءتين امرأة، ومعها ابنتان هلا    

فدخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم      . مث قامت فخرجت وابنتاها   . ومل تأكل منها شيئا   . فقسمتها بني ابنتيها  
ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سـترا          من  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فحدثته حديثها 

  ".من النار
عن ابن اهلاد؛ أن زيـاد بـن أيب         ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2630 (- 148

  :مسعته حيدث عمر بن عبدالعزيز عن عائشة؛ أا قالت. حدثه عن عراك بن مالك. زياد، موىل ابن عياش
ورفعت إىل فيها   . فأعطت كل واحدة منهما مترة    . فأطعمتها ثالث مترات  .  ابنتني هلا   جاءتين مسكينة حتمل  

. فـأعجبين شـأا   . فشقت التمرة، اليت كانت تريد أن تأكلها، بينـهما        . فاستطعمتها ابنتاها . مترة لتأكلها 
أو أعتقها ا   . إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة      "فقال  . فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".من النار
حدثنا حممد بن عبدالعزيز عن عبيداهللا      . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . حدثين عمرو الناقد  ) 2631 (- 149

  :قال. بن أيب بكر بن أنس، عن أنس بن مالك

  .وضم أصابعه" من عال جاريتني حىت تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب،          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2632 (- 150

  عن أيب هريرة،

         باب فضل اإلحسان إىل البنات باب فضل اإلحسان إىل البنات باب فضل اإلحسان إىل البنات باب فضل اإلحسان إىل البنات----    46    

         باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه----    47    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1393 

ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمـسه النـار، إال حتلـة               " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".القسم
حدثنا سـفيان   : قالوا. نا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          حدث) 2632 (-م  -150

بإسـناد  . كالمها عن الزهـري   . ح وحدثنا عبد بن محيد وابن رافع عن عبدالرزاق أخربنا معمر          . بن عيينة 
  ".فيلج النار إال حتلة القسم"إال أن يف حديث سفيان . ومبعىن حديثه. مالك
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . بن سعيد حدثنا قتيبة   ) 2632 (- 151
  هريرة؛

ال ميوت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه، إال       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنسوة من األنصار            
  ".أو اثنني"قال ! أو اثنني؟ يا رسول اهللا: فقالت امرأة منهن". دخلت اجلنة

حدثنا أبو عوانة عن عبدالرمحن بـن       . حدثنا أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني      ) 2633 (- 152
  :األصبهاين، عن أيب صاحل، ذكوان، عن أيب سعيد اخلدري قال

فاجعل لنـا  . ذهب الرجال حبديثك! يا رسول اهللا:  جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت    
فأتاهن رسـول  . فاجتمعن". اجتمعن يوم كذا وكذا"قال . لمك اهللا تعلمنا مما ع  . من نفسك يوما نأتيك فيه    

ما منكن من امرأة تقدم بني يديها، من ولدها، ثالثة،          "مث قال   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمهن مما علمه اهللا        
ه وسـلم   واثنني؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا علي      . واثنني. واثنني: فقالت امرأة " إال كانوا هلا حجابا من النار     

  ".واثنني. واثنني. واثنني"
ح وحدثنا عبيداهللا بن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2634 (- 153

وزادا مجيعا عـن    . حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن األصبهاين، يف هذا اإلسناد، مبثل معناه          . حدثنا أيب . معاذ
ثالثـة مل يبلغـوا     "مسعت أبا حازم حيدث عن أيب هريرة قـال          : قال. شعبة، عن عبدالرمحن بن األصبهاين    

  ".احلنث
حدثنا املعتمـر  : قاال) وتقاربا يف اللفظ(حدثنا سويد بن سعيد وحممد بن عبداألعلى       ) 2635 (- 154

  :عن أبيه، عن أيب السليل، عن أيب حسان، قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديث تطيب        فما أنت حمدثي عن رسو    . إنه قد مات يل ابنان    :  قلت أليب هريرة  

، فيأخذ  - أو قال أبويه     -صغارهم دعاميص اجلنة يتلقى أحدهم أباه،       "نعم  : قال: به أنفسنا عن موتانا؟ قال    
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، حىت يدخلـه  - أو قال فال ينتهي -فال يتناهى، . ، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا- أو قال بيده  -بثوبه،  
  ".اهللا وأباه اجلنة

عـن  ) يعين ابن سـعيد   (حدثنا حيىي   . وحدثنيه عبيداهللا بن سعيد   . حدثنا أبو السليل  : اية سويد قال  ويف رو 
فهل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا تطيب به أنفـسنا عـن                : وقال. التيمي، ذا اإلسناد  

  .نعم: موتانا؟ قال
واللفظ أليب  ( منري وأبو سعيد األشج      حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن         ) 2636 (- 155

حدثنا أيب عن جده،    . ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث      ). يعنون ابن غياث  (حدثنا حفص   : قالوا). بكر
  :طلق بن معاوية، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة قال

قـال  . فلقد دفنت ثالثـة   . هللا له ادع ا ! يا نيب اهللا  : فقالت.  أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم بصيب هلا        
  ".لقد احتظرت حبظار شديد من النار"قال . نعم: قالت" دفنت ثالثة؟"

  .ومل يذكروا اجلد. عن طلق: وقال الباقون. عن جده: قال عمر، من بينهم
حدثنا جرير عن طلـق بـن معاويـة         : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب      ) 2636 (- 156

  :قال.  عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرةالنخعي، أيب غياث،
. وإين أخاف عليه  . إنه يشتكي ! يا رسول اهللا  : فقالت.  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا         

  ".لقد احتظرت حبظار شديد من النار"قال . قد دفنت ثالثة

  .ومل يذكر الكنية. عن طلق: قال زهري
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثنا زهري بن حرب) 2637 (- 157

قال . إين أحب فالنا فأحبه   : إن اهللا، إذا أحب عبدا، دعا جربيل فقال       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قال مث يوضع لـه     . فيحبه أهل السماء  . نا فأحبوه إن اهللا حيب فال   : مث ينادي يف السماء فيقول    . فيحبه جربيل 

مث . قال فيبغـضه جربيـل    . إين أبغض فالنا فأبغضه   : وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول     . القبول يف األرض  
  ".مث توضع له البغضاء يف األرض. قال فيبغضونه. إن اهللا يبغض فالنا فأبغضوه: ينادي يف أهل السماء

         عبدا، حببه إىل عباده عبدا، حببه إىل عباده عبدا، حببه إىل عباده عبدا، حببه إىل عباده باب إذا أحب اهللا باب إذا أحب اهللا باب إذا أحب اهللا باب إذا أحب اهللا----    48    
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: وقال قتيبـة  ). يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . ة بن سعيد  حدثنا قتيب ) 2637 (-م  -157
أخربنا عبثر عـن العـالء بـن        . ح وحدثناه سعيد بن عمرو األشعثي     ). يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   

كلهم عـن   ). وهو ابن أنس  (حدثين مالك   . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي     . املسيب
  .غري أن حديث العالء بن املسيب ليس فيه ذكر البغض. سنادسهيل، ذا اإل

أخربنا عبدالعزيز بن عبـداهللا بـن أيب        . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثين عمرو الناقد  ) 2637 (- 158
  :قال. سلمة، املاجشون عن سهيل بن أيب صاحل

إين أرى ! يا أبت:  فقلت أليب.فقام الناس ينظرون إليه . فمر عمر بن عبدالعزيز وهو على املوسم      .  كنا بعرفة 
أنـت  ! بأبيـك : فقال. ملا له من احلب يف قلوب الناس      : وما ذاك؟ قلت  : قال. اهللا حيب عمر بن عبدالعزيز    

  .مث ذكر مبثل حديث جرير عن سهيل. مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . بة بن سعيد  حدثنا قتي ) 2638 (- 159
  هريرة؛

وما تنـاكر منـها   . فما تعارف منها ائتلف   . األرواح جنود جمندة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".اختلف
ا يزيـد   حدثن. حدثنا جعفر بن برقان   . حدثنا كثري بن هشام   . حدثين زهري بن حرب   ) 2638 (- 160

خيارهم يف اجلاهليـة    . الناس معادن كمعادن الفضة والذهب    "قال  . حبديث يرفعه . بن األصم عن أيب هريرة    

  ".وما تناكر منها اختلف. فما تعارف منها ائتلف. واألرواح جنود جمندة. خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا
حدثنا مالك عن إسحاق بن عبـداهللا بـن أيب          .  بن قعنب  حدثنا عبداهللا بن مسلمة   ) 2639 (- 161

  طلحة، عن أنس بن مالك؛
مـا  "مىت الساعة؟ قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           :  أن أعرابيا قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".أنت مع من أحببت"قال . حب اهللا ورسوله: قال" أعددت هلا؟

         باب األرواح جنود جمندة باب األرواح جنود جمندة باب األرواح جنود جمندة باب األرواح جنود جمندة----    49    

         باب املرء مع من أحب باب املرء مع من أحب باب املرء مع من أحب باب املرء مع من أحب----    50    
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يب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وحممد بن عبداهللا ابن منري            حدثنا أبو بكر بن أ    ) 2639 (- 162
  :حدثنا سفيان عن الزهري، عن أنس، قال: قالوا). واللفظ لزهري(وابن أيب عمر 

ولكـين أحـب اهللا     : قال. فلم يذكر كبريا  " وما أعددت هلا؟  "مىت الساعة؟ قال    ! يا رسول اهللا  :  قال رجل 
  ".فأنت مع من أحببت"قال . ورسوله
) حـدثنا : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (حدثنيه حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2639 (-م  -162

  حدثين أنس بن مالك؛. أخربنا معمر عن الزهري. عبدالرزاق
ما أعددت هلا من كثري أمحد   : غري أنه قال  . مبثله.  أن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  .عليه نفسي
حدثنا ثابت البناين عن أنس     ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع العتكي   ) 2639 (- 163

  :قال. بن مالك
ومـا أعـددت    "مىت الساعة؟ قـال     ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

  ".فإنك مع من أحببت"قال . حب اهللا ورسوله: قال" للساعة؟
  ".فإنك مع من أحببت"ا فرحنا بعد اإلسالم، فرحا أشد من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فم: قال أنس
  .وإن مل أعمل بأعماهلم. فأرجو أن أكون معهم. وأبا بكر وعمر. فأنا أحب اهللا ورسوله: قال أنس
 حدثنا ثابت البناين عـن    . حدثنا جعفر بن سليمان   . حدثناه حممد بن عبيد الغربي    ) 2639 (-م  -163

  .وما بعده. فأنا أحب: ومل يذكر قول أنس. أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2639 (- 164
  :حدثنا أنس بن مالك قال. جرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد) حدثنا

يـا  : فقال. فلقينا رجال عند سدة املسجد    .  صلى اهللا عليه وسلم خارجني من املسجد        بينما أنا ورسول اهللا   
. قال فكأن الرجل اسـتكان    " ما أعددت هلا؟  "مىت الساعة؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ! رسول اهللا 

فأنت " قال  .ولكين أحب اهللا ورسوله   . ما أعددت هلا كبري صالة وال صيام وال صدقة        ! يا رسول اهللا  : مث قال 
  ".مع من أحببت

. حدثنا عبداهللا بن عثمان بن جبلة     . حدثين حممد بن حيىي بن عبدالعزيز اليشكري      ) 2639 (-م  -164
. أخربين أيب عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                    

  .بنحوه
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ح وحدثنا ابن املثىن وابـن      . وانة عن قتادة، عن أنس    حدثنا أبو ع  . حدثنا قتيبة ) 2639 (- 2م  -164
ح وحدثنا أبو غـسان املـسمعي       . مسعت أنسا . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

حدثين أيب عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه        ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال. وحممد بن املثىن  
  .ثوسلم، ذا احلدي

: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2640 (- 165
  :جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا قال) حدثنا

كيف ترى يف رجل أحب قوما وملـا        ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
  ".املرء مع من أحب" صلى اهللا عليه وسلم يلحق م؟ قال رسول اهللا

ح وحدثنيه بشر بن    . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2640 (-م  -165
حـدثنا  . حدثنا أبو اجلـواب   . ح وحدثنا ابن منري   . كالمها عن شعبة  ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . خالد

  .مبثله.  أيب وائل، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلممجيعا عن سليمان، عن. سليمان بن قرم
. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا أبو معاوية: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب  ) 2641 (- 165

أتى النيب صلى اهللا عليـه      : حدثنا أبو معاوية وحممد بن عبيد عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى، قال             

  .ذكر مبثل حديث جرير عن األعمشف. وسلم رجل
 واللفـظ   -حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو الربيع وأبو كامل، فضيل بن حـسني              ) 2642 (- 166
ـ           ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي   ن محاد بن زيد عن أيب عمران اجلوين، عن عبـداهللا ب

  :قال. الصامت، عن أيب ذر
تلك "أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده الناس عليه؟ قال           :  قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ".عاجل بشرى املؤمن
ح وحدثنا حممد بن    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع          ) 2642 (-م  -166

أخربنـا  . ح وحدثنا إسـحاق . حدثين عبدالصمد. حدثنا حممد بن املثىن ح و . حدثنا حممد بن جعفر   . بشار

         باب إذا أثىن على الصاحل فهي بشرى وال تضره باب إذا أثىن على الصاحل فهي بشرى وال تضره باب إذا أثىن على الصاحل فهي بشرى وال تضره باب إذا أثىن على الصاحل فهي بشرى وال تضره----    51    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1398 

غري أن يف حديثهم عـن      . مبثل حديثه . بإسناد محاد بن زيد   . كلهم عن شعبة، عن أيب عمران اجلوين      . النضر
  .كما قال محاد. وحيمده الناس: ويف حديث عبدالصمد. وحيبه الناس عليه: شعبة، غري عبدالصمد
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        رررر كتاب القد كتاب القد كتاب القد كتاب القد----    46
ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري  . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2643 (- 1

 بن وهب، عن عبداهللا     حدثنا األعمش عن زيد   : قالوا. حدثنا أيب وأبو معاوية ووكيع    ). واللفظ له (اهلمداين  
  :قال

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني        " حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الصادق املصدوق           
مث يرسل امللـك فيـنفخ فيـه        . مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك      . مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك      . يوما

إن ! فوالـذي ال إلـه غـريه   . ، وشقي أو سعيدبكتب رزقه، وأجله، وعمله : ويؤمر بأربع كلمات  . الروح
فيعمل بعمل أهـل  . فيسبق عليه الكتاب. أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع       

فيـسبق عليـه    . حىت ما يكون بينه وبينـها إال ذراع       . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار     . فيدخلها. النار
  ". فيدخلها.فيعمل بعمل أهل اجلنة. الكتاب

ح . كالمها عن جرير بن عبداحلميـد     . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2643 (-م  -1
ح . وحـدثنا وكيـع   . ح وحدثين أبو سعيد األشج    . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   
قـال يف   . ش، ذا اإلسناد  كلهم عن األعم  . حدثنا شعبة بن احلجاج   . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   

أربعني ليلة  "وقال يف حديث معاذ عن شعبة       ". إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة        "حديث وكيع   
  ".أربعني يوما"وأما يف حديث جرير وعيسى ". أربعني يوما

سـفيان  حدثنا  : قاال). واللفظ البن منري  (حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب          ) 2644 (- 2
  بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد،

يدخل امللك على النطفة بعدما تستقر يف الرحم بأربعني، أو مخـسة        " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
تب ويك. أذكر أو أنثى؟ فيكتبان   ! أي رب : فيقول. أشقي أو سعيد؟ فيكتبان   ! يا رب : فيقول. وأربعني ليلة 

  ".فال يزاد فيها وال ينقص. مث تطوى الصحف. عمله وأثره وأجله ورزقه

         باب كيفية اخللق اآلدمي، يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته باب كيفية اخللق اآلدمي، يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته باب كيفية اخللق اآلدمي، يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته باب كيفية اخللق اآلدمي، يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته----    1    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1400 

أخربين عمرو بن احلارث    . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2645 (- 3
  :عن أيب الزبري املكي؛ أن عامر بن واثلة حدثه؛ أنه مسع عبداهللا بن مسعود يقول

فأتى رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه          . السعيد من وعظ بغريه    الشقي من شقي يف بطن أمه و      
وكيف يشقى رجل بغري    : فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال      . وسلم، يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري      

إذا مر بالنطفة   "أتعجب من ذلك؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             : عمل؟ فقال له الرجل   
: مث قال . فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها      . ربعون ليلة، بعث اهللا إليها ملكا     ثنتان وأ 
فيقول ربك ما شـاء     . أجله! يا رب : مث يقول . ويكتب امللك . أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء      ! يا رب 

لك بالـصحيفة يف    مث خيرج امل  . ويكتب امللك . فيقضي ربك ما شاء   . رزقه! يا رب : مث يقول . ويكتب امللك 
  ".فال يزيد على ما أمر وال ينقص. يده
أخربين أبو الزبري؛   . حدثنا ابن جريج  . أخربنا أبو عاصم  . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 2645 (-م  -3

  .وساق احلديث مبثل حديث عمرو بن احلارث. أن أبا الطفيل أخربه؛ أنه مسع عبداهللا بن مسعود يقول
. حدثنا زهري، أبو خيثمـة    . حدثنا حيىي بن أيب بكري    . د بن أمحد بن أيب خلف     حدثين حمم ) 2645 (- 4

دخلت علـى أيب سـرحية،      : حدثين عبداهللا بن عطاء؛ أن عكرمة بن خالد حدثه؛ أن أبا الطفيل حدثه قال             
  :حذيفة بن أسيد الغفاري، فقال

مث يتصور  . يف الرحم أربعني ليلة   إن النطفة تقع    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذين هاتني، يقول           
. أذكر أم أنثى؟ فيجعله اهللا ذكرا أو أنثى       ! يا رب : فيقول"حسبته قال الذي خيلقها     : قال زهري ". عليها امللك 

ما رزقـه؟ مـا     ! يا رب : مث يقول . أسوي أو غري سوي؟ فيجعله اهللا سويا أو غري سوي         ! يا رب : مث يقول 
  ".أو سعيداأجله؟ ما خلقه؟ مث جيعله اهللا شقيا 

حـدثين أيب،   . حدثنا ربيعة بن كلثـوم    . حدثين أيب . حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 2645 (-م  -4
  .كلثوم عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا أن خيلق شيئا بـإذن  إذا أراد . أن ملكا موكال بالرحم" رفع احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .مث ذكر حنو حديثهم" اهللا، لبضع وأربعني ليلة

حدثنا عبيداهللا بن أيب . حدثنا محاد بن زيد. حدثين أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري    ) 2646 (- 5
  ورفع احلديث أنه قال. بكر عن أنس بن مالك
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فـإذا  . مضغة! أي رب . علقة!  رب أي. نطفة! أي رب : فيقول. إن اهللا عز وجل قد وكل بالرحم ملكا        "
ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجـل؟           ! أي رب : أراد اهللا أن يقضي خلقا قال قال امللك       

  ".فيكتب كذلك يف بطن أمه
قال  (- واللفظ لزهري    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2647 (- 6

جرير عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن، عـن            ) حدثنا: خرانوقال اآل . أخربنا: إسحاق
  :علي، قال

. ومعـه خمـصرة  . فقعد وقعدنا حوله. فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد 
 مكاـا   ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال وقد كتب اهللا           "مث قال   . فنكس فجعل ينكت مبخصرته   

أفال منكث على كتابنـا،     ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  " وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة     . من اجلنة والنار  
ومن كان من أهل الشقاوة، . من كان من أهل السعادة، فسيصري إىل عمل أهل السعادة  "وندع العمل؟ فقال    

. السعادة فييسرون لعمل أهل الـسعادة     أما أهل   . اعملوا فكل ميسر  "فقال  " فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة    
فسنيسره * وصدق باحلسىن * فأما من أعطى واتقى   {مث قرأ   ". وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة      

  ].10 - 5/الليل  /92[} فسنيسره للعسرى* وكذب باحلسىن* وأما من خبل واستغىن* لليسرى
حدثنا أبو األحوص عن منصور،     : قاال. السريحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن         ) 2647 (-م  -6

: وقال ابن أيب شيبة يف حديثه عن أيب األحوص        . خمصرة: ومل يقل . فأخذ عودا : وقال. ذا اإلسناد يف معناه   
  .مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ح . كيـع حدثنا و: قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو سعيد األشج        ) 2647 (- 7
حدثنا . حدثنا أبو معاوية  ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو كريب     . حدثنا األعمش . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  

  :قال. األعمش عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن علي
كم ما مـن "فرفع رأسه فقال .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم جالسا ويف يده عود ينكت به         

. اعملوا. ال"فلم نعمل؟ أفال نتكل؟ قال      ! يا رسول اهللا  : قالوا". من نفس إال وقد علم مرتهلا من اجلنة والنار        
} إىل قوله فسنيـسره للعـسرى     * وصدق باحلسىن * فأما من أعطى واتقى   {مث قرأ   ". فكل ميسر ملا خلق له    

  ]. 10- 5/الليل  /92[
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حدثنا شعبة عن منصور    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. شارحدثنا حممد بن املثىن وابن ب     ) 2647 (-م  -7
واألعمش؛ أما مسعا سعد بن عبيدة حيدثه عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن علي، عن النيب صلى اهللا عليـه                   

  .بنحوه. وسلم
أخربنا أبو  . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا أبو الزبري  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2648 (- 8
  :قال. ثمة عن أيب الزبري، عن جابرخي

فيما العمل اليوم؟ أفيمـا  . بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن! يا رسول اهللا :  جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال      
" بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير       . ال"جفت به األقالم وجرت به املقادير، أم فيما نستقبل؟ قال           

  ففيم العمل؟: قال
  ".اعملوا فكل ميسر"ما قال؟ فقال : فسألت. مث تكلم أبو الزبري بشيء مل أفهمه: ريقال زه

أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الـزبري، عـن    . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2648 (-م  -8
  جابر بن عبداهللا،

كل عامل ميـسر    "يه وسلم   فقال رسول اهللا صلى اهللا عل     : وفيه.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا املعىن       
  ".لعمله
حدثنا مطرف عن عمران بن     . أخربنا محاد بن زيد عن يزيد الضبعي      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2649 (- 9

  :قال. حصني
ففيم يعمل العاملون؟ قـال     : قال قيل " نعم: "أعلم أهل اجلنة من أهل النار؟ قال فقال       ! يا رسول اهللا  :  قيل

  ".كل ميسر ملا خلق له"
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن         . حدثنا عبدالوارث . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2649( -م  -9

ح . أخربنا جعفر بن سـليمان    . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن منري عن ابن علية        
مبعـىن  . سـناد كلهم عن يزيد الرشك، يف هذا اإل      . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا ابن املثىن  

  !يا رسول اهللا: قال قلت. ويف حديث عبدالوارث. حديث محاد
حدثنا عزرة بن ثابت عـن  . حدثنا عثمان بن عمر . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2650 (- 10

  :حيىي بن عقيل، عن حيىي بن يعمر، عن أيب األسود الدئلي، قال
اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى علـيهم         أرأيت ما يعمل الناس     :  قال يل عمران بن احلصني    

بل شـيء قـضي     : من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت احلجة عليهم؟ فقلت               
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كل شيء  : وقلت. ففزعت من ذلك فزعا شديدا    : أفال يكون ظلما؟ قال   : قال فقال . عليهم، ومضى عليهم  
إين مل أرد مبـا سـألتك إال        ! يرمحك اهللا . فقال يل . يفعل وهم يسألون  فال يسأل عما    . خلق اهللا وملك يده   

أرأيـت مـا    ! يا رسول اهللا  : فقاال. إن رجلني من مزينة أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . ألحزر عقلك 
يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون بـه               

وتصديق ذلـك يف    . بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم     . ال"هم به نبيهم، وثبتت احلجة عليهم؟ فقال        مما أتا 
  ].8-و-7/الشمس  /91" [}فأهلمها فجورها وتقواها* ونفس وما سواها{: كتاب اهللا عز وجل

عن العالء، عن أبيه، عـن أيب       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2651 (- 11
  هريرة؛

إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل اجلنة، مث خيـتم عملـه             " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، مث خيتم له عمله بعمل أهل اجلنة. بعمل أهل النار

عن أيب حازم، عـن     ) محن القاري يعين ابن عبدالر  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 112 (- 12
  سهل بن سعد الساعدي؛

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة، فيما يبدو للناس، وهو من أهل            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة. النار
. حدثين حممد بن حامت وإبراهيم بن دينار وابن أيب عمر املكي وأمحد بن عبدة الـضيب               ) 2652 (- 13

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طـاوس،         : قاال). واللفظ البن حامت وابن دينار    (مجيعا عن ابن عيينة     
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال

خيبتنا وأخرجتنا  . أنت أبونا ! يا آدم : فقال موسى . وسىاحتج آدم وم  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
اصطفاك اهللا بكالمه، وخط لك بيده، أتلومين على أمر قدره اهللا علي            . أنت موسى : فقال له آدم  . من اجلنة 

  ".فحج آدم موسى. فحج آدم موسى"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟
  .كتب لك التوراة بيده: وقال اآلخر. خط: قال أحدمها. وابن عبدةويف حديث ابن أيب عمر 

         باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم----    2    
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حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أيب الزناد، عن األعرج،                ) 2652 (- 14
  عن أيب هريرة؛

أنـت آدم   : فقال له موسى  . فحج آدم موسى  . حتاج آدم وموسى  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
أنت الذي أعطاه اهللا علم كل شئ، واصـطفاه علـى   : ي أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة؟ فقال آدم   الذ

  ".فتلومين على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟: قال. نعم: الناس برسالته؟ قال
حـدثنا  . حدثنا إسحاق بن موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن يزيد األنصاري            ) 2652 (- 15

مسعنا أبا  : وعبدالرمحن األعرج، قاال  ) وهو ابن هرمز  (ثين احلارث بن أيب ذباب عن يزيد        حد. أنس بن عياض  
  :هريرة قال

قـال  . فحج آدم موسى  . احتج آدم موسى عليهما السالم عند رما      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أسكنك يف جنته، مث    أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مالئكته، و             : موسى

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه، وأعطـاك         : أهبطت الناس خبطيئتك إىل األرض؟ فقال آدم      
بأربعني : األلواح فيها تبيان كل شئ، وقربك جنيا، فبكم وجدت اهللا كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى         

: قـال . نعـم : قال]. 121/طه   /20[} وعصى آدم ربه فغوى؟   {: فهل وجدت فيها  : قال آدم . عاما
قال رسول اهللا صلى اهللا     " أفتلومين على أن عملت عمال كتبه اهللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟              

  ".فحج آدم موسى"عليه وسلم 
حدثنا أيب عـن    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : قاال. حدثين زهري بن حرب وابن حامت     ) 2652 (-م  -15

  :يد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، قالابن شهاب، عن مح
أنـت آدم الـذي أخرجتـك       : فقال له موسى  . احتج آدم وموسى  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه، مث تلومين على أمر قـد             : خطيئتك من اجلنة؟ فقال له آدم     
  ".قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى

حدثنا حيىي بن أيب كثري عن . حدثنا أيوب بن النجار اليمامي. حدثين عمرو الناقد  ) 2652 (- 2 م-15
أخربنـا  . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا ابن رافع   . أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  .يثهممبعىن حد. معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا هشام بن حـسان     . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا حممد بن منهال الضرير    ) 2652 (- 3م  -15

  .حنو حديثهم. عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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. حدثنا ابن وهـب   . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح           ) 2653 (- 16
  :ين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص، قالأخرب

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الـسماوات واألرض          " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".قال وعرشه على املاء. خبمسني ألف سنة

ح وحدثين حممـد بـن سـهل        . حدثنا حيوة . حدثنا املقرئ . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2653 (-م  -16
غـري  . كالمها عن أيب هانئ، ذا اإلسناد، مثله      ). يعين ابن يزيد  (أخربنا نافع   . حدثنا ابن أيب مرمي   . التميمي

  .وعرشه على املاء: أما مل يذكرا
حدثنا عبداهللا بن يزيد    : قال زهري . ا عن املقرئ  كالمه. حدثين زهري بن حرب وابن منري     ) 2654 (- 17

أخربين أبو هانئ؛ أنه مسع أبا عبدالرمحن احلبلي؛ أنه مسع عبداهللا بن عمرو بـن               . حدثنا حيوة : قال. املقرئ
  العاص يقول؛

. إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصـابع الـرمحن           " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
صرف ! مصرف القلوب ! اللهم"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ". يصرفه حيث يشاء  . احدكقلب و 

  ".قلوبنا على طاعتك
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد     . قرأت على مالك بن أنس    : قال. حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2655 (- 18

  :و بن مسلم، عن طاوس؛ أنه قالعن مالك، فيما قرئ عليه، عن زياد بن سعد، عن عمر
قال ومسعت عبـداهللا    . كل شيء بقدر  :  أدركت ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون          

أو الكـيس   . حىت العجز والكـيس   . كل شيء بقدر  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : بن عمر يقول  
  ".والعجز
حدثنا وكيع عن سفيان، عن زياد بـن        : قاال:  كريب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو      ) 2656 (- 19

  :قال. إمساعيل، عن حممد بن عباد بن جعفر املخزومي، عن أيب هريرة

         باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء----    3    

         باب كل شيء بقدر باب كل شيء بقدر باب كل شيء بقدر باب كل شيء بقدر----    4    
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يوم يسحبون يف النـار     {: فرتلت.  جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القدر           

  ].49-، و48/ر القم /54[} إنا كل شيء خلقناه بقدر* على وجوههم ذوقوا مس سقر
. أخربنا عبدالرزاق : قاال). واللفظ إلسحاق (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 2657 (- 20

  :حدثنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال
إن اهللا كتب على ابن آدم      "اهللا عليه وسلم قال      ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة؛ أن النيب صلى             

والفرج . والنفس تمنى وتشتهي. وزىن اللسان النطق . فزىن العينني النظر  . أدرك ذلك ال حمالة   . حظه من الزىن  
  ".يصدق ذلك أو يكذبه

  .مسعت ابن عباس. ابن طاوس عن أبيه: قال عبد يف روايته
حدثنا سهيل بن   . حدثنا وهيب . نا أبو هشام املخزومي   أخرب. حدثنا إسحاق بن منصور   ) 2657 (- 21

  أيب صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة،
فالعينـان  . مدرك ذلك ال حمالـة    . كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن      " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

. الرجل زناها اخلطـا   و. واليد زناها البطش  . واللسان زناه الكالم  . واألذنان زنامها االستماع  . زنامها النظر 

  ".ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والقلب يهوى ويتمىن
أخـربين  . حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري       . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2658 (- 22

  : كان يقولسعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ أنه
فـأبواه يهودانـه وينـصرانه      . ما من مولود إال يولد على الفطـرة       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

واقـرؤا إن   : مث يقول أبو هريـرة    " هل حتسون فيها من جدعاء؟    . كما تنتج البهيمة يمة مجعاء    . وميجسانه
  ].30/الروم  /30[اآلية . }فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا{: شئتم

         باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه----    5    

         باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني----    6    
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أخربنـا  . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا عبداألعلى . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2658 (-م  -22
: ومل يـذكر  ". كما تنتج البهيمة يمـة    "وقال  . كالمها عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد      . عبدالرزاق

  .مجعاء
أخربين يونس بـن    . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وأمحد بن عيسى     ) 2658 (- 2م  -22

  :يزيد عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أن أبا هريرة قال
فطرة اهللا اليت   {: اقرؤا: مث يقول ". ما من مولود إال يولد على الفطرة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ]. 30/الروم/30[ }مفطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القي
  :حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال. حدثنا زهري بن حرب) 2658 (- 23

" فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه   . ما من مولود إال يلد على الفطرة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني"أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال ! يا رسول اهللا: فقال رجل

ح وحدثنا ابـن    . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2658 (-م  -23
  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا أيب. منري

  ".ما من مولود يولد إال وهو على امللة"ويف حديث ابن منري 
  ".ال على هذه امللة، حىت يبني عنه لسانهإ"ويف رواية أيب بكر عن أيب معاوية 

  ".حىت يعرب عنه لسانه. ليس من مولود يولد إال على الفطرة"ويف رواية أيب كريب عن أيب معاوية 
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2658 (- 24

  :فذكر أحاديث منها. ليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا ع
كمـا  . فأبواه يهودانه وينـصرانه   . من يولد يولد على هذه الفطرة     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أفرأيت من ميوت   ! يا رسول اهللا  : قالوا" فهل جتدون فيها جدعاء ؟ حىت تكونوا أنتم جتدعوا        . تنتجون اإلبل 
  ".لنياهللا أعلم مبا كانوا عام"صغريا؟ قال 

عن العالء، عن أبيه، عن أيب      ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2658 (- 25
  هريرة؛

وأبواه، بعد، يهودانه وينـصرانه     . كل إنسان تلده أمه على الفطرة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".لكزه الشيطان يف حضنيه، إال مرمي وابنهاكل إنسان تلده أمه ي. فإن كانا مسلمني فمسلم. وميجسانه
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أخربين ابن أيب ذئب ويونس عن ابن شهاب، عن         . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أبو الطاهر  ) 2659 (- 26
  عطاء بن يزيد، عن أيب هريرة؛

  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني"فقال .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أوالد املشركني
ح وحـدثنا عبـداهللا بـن       . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2659 (-م  -26

. حدثنا احلسن بن أعني   . ح وحدثنا سلمة بن شبيب    . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . عبدالرمحن بن رام  
 غري أن يف    .مثل حديثهما . بإسناد يونس وابن أيب ذئب    . كلهم عن الزهري  ). وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   

  .سئل عن ذراري املشركني: حديث شعيب ومعقل
  :حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال. حدثنا ابن أيب عمر) 2659 (- 27

اهللا أعلم مبا كانوا    "فقال  . من ميوت منهم صغريا   .  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني         
  ".عاملني
أخربنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عـن ابـن              . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2660 (- 28
  :قال. عباس

  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني، إذ خلقهم" سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني؟ قال 
ه، عن رقبـة بـن      حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي     . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2661 (- 29

  :مسقلة، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن أيب بن كعب، قال
ولو عاش ألرهق أبويه طغيانا     . إن الغالم الذي قتله اخلضر طبع كافرا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وكفرا
ن فضيل بن عمرو، عـن  حدثنا جرير عن العالء بن املسيب، ع. حدثين زهري بن حرب ) 2662 (- 30

  :عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني، قالت
أو ال تدرين   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عصفور من عصافري اجلنة   . طوىب له : فقلت.  تويف صيب 

  ".فخلق هلذه أهال، وهلذه أهال. أن اهللا خلق اجلنة وخلق النار
 حدثنا وكيع عن طلحة بن حيىي، عن عمته، عن عائـشة            .حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2662 (- 31

  :بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت
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. طـوىب هلـذا   ! يا رسـول اهللا   : فقلت.  دعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة صيب من األنصار           
 خلـق للجنـة     إن اهللا ! أو غري ذلك، يا عائشة    "قال  . مل يعمل السوء ومل يدركه    ! عصفور من عصافري اجلنة   

  ".خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم. وخلق للنار أهال. خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم. أهال
ح وحدثين  . حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن طلحة بن حيىي       . حدثنا حممد بن الصباح   ) 2662 (-م  -31

. د بـن يوسـف    أخربنا حمم . ح وحدثين إسحاق بن منصور    . حدثنا احلسني بن حفص   . سليمان بن معبد  

  .حنو حديثه. بإسناد وكيع. كالمها عن سفيان الثوري، عن طلحة بن حيىي
حدثنا وكيع عـن    : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2663 (- 32

  :قال. مرثد، عن املغرية بن عبداهللا اليشكري، عن املعرور بن سويد، عن عبداهللامسعر، عن علقمة بن 
. أمتعين بزوجي، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ! اللهم" قالت أم حبيبة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 مضروبة، وأيام قد سألت اهللا آلجال"قال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  . وبأخي، معاوية . وبأيب أيب سفيان  
ولو كنـت سـألت اهللا أن   . أو يؤخر شيئا عن حله   . لن يعجل شيئا قبل حله    . معدودات، وأرزاق مقسومة  

  ".يعيذك من عذاب يف النار، أو عذاب يف القرب، كان خريا وأفضل
ال إن اهللا مل جيعل ملسخ نسال و      "فقال  . وأراه قال واخلنازير من مسخ    : قال مسعر . قال وذكرت عنده القردة   

  ".وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك. عقبا
غري أن يف حديثه عـن      . حدثنا ابن بشر عن مسعر، ذا اإلسناد      . حدثناه أبو كريب  ) 2663 (-م  -32

  ".وعذاب يف القرب. من عذاب يف النار"ابن بشر ووكيع مجيعا 
قـال   (-حلجـاج    واللفظ   -حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحجاج بن الشاعر         ) 2663 (- 33

أخربنا الثوري عن علقمة بن مرثد، عن املغـرية بـن           . عبدالرزاق) حدثنا: وقال حجاج . أخربنا: إسحاق
  :قال. عبداهللا اليشكري، عن معرور بن سويد، عن عبداهللا بن مسعود

. عاويةوبأخي، م . وبأيب، أيب سفيان  . متعين بزوجي، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! اللهم:  قالت أم حبيبة  
. إنك سألت اهللا آلجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة        "فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

         باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها، ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها، ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها، ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها، ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر----    7    
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ولو سألت اهللا أن يعافيك من عذاب يف النار،         . وال يؤخر منها شيئا بعد حله     . ال يعجل شيئا منها قبل حله     
  ".وعذاب يف القرب، لكان خريا لك

إن اهللا عز   "القردة واخلنازير، هي مما مسخ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  
  ".وإن القردة واخلنازير كانوا قبل ذلك. وجل مل يهلك قوما، أو يعذب قوما، فيجعل هلم نسال

حدثنا سفيان، ـذا    . حدثنا احلسني بن حفص   . حدثنيه أبو داود، سليمان بن معبد     ) 2663 (-م  -33
  ".وآثار مبلوغة"ري أنه قال غ. اإلسناد

  .أي نزوله" قبل حله"وروى بعضهم : قال ابن معبد
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن ربيعـة بـن         : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2664 (- 34

  :ىي بن حبان، عن األعرج، عن أيب هريرة، قالعثمان، عن حممد بن حي
. ويف كل خري  . املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. لو أين فعلت كان كذا وكذا     : وإن أصابك شيء فال تقل    . وال تعجز . احرص على ما ينفعك واستعن باهللا     

  ".فإن لو تفتح عمل الشيطان.  فعلوما شاء. قدر اهللا: ولكن قل

        واالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللاواالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللاواالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللاواالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللا. . . .  باب يف األمر بالقوة وترك العجز باب يف األمر بالقوة وترك العجز باب يف األمر بالقوة وترك العجز باب يف األمر بالقوة وترك العجز----    8    
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         كتاب العلم كتاب العلم كتاب العلم كتاب العلم----    47
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبداهللا بـن أيب          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2665 (- 1

  :قالت. ن عائشةمليكة، عن القاسم بن حممد، ع
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هـن أم الكتـاب    {:  تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وأخر متشاات، فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله                  
آل عمران  /3[} كل من عند ربنا، وما يذكر إال أولوا األلباب     والراسخون يف العلم يقولون أمنا به       . إال اهللا 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين مسى          "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت]. 7/
  ".اهللا، فاحذروهم

 حدثنا أبو عمـران   . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2666 (- 2
  :كتب إىل عبداهللا بن رباح األنصاري؛ أن عبداهللا بن عمرو قال: قال. اجلوين

فخرج علينـا   . قال فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية      .  هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما        
إمنا هلك من كان قبلكم بـاختالفهم يف        "فقال  . يعرف يف وجهه الغضب   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  ".لكتابا
أخربنا أبو قدامة، احلارث بن عبيد عن أيب عمران، عن جندب بـن             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2667 (- 3

  :قال. عبداهللا البجلي
  ".اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو عمران اجلوين عن     . حدثنا مهام . بدالصمدأخربنا ع . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2667 (- 4
  ؛)يعين ابن عبداهللا(جندب 

  ".فإذا اختلفتم فقوموا. اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف  باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف  باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف  باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف ----    1    
        القرآنالقرآنالقرآنالقرآن



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1412 

 .حدثنا أبو عمران. حدثنا أبان . حدثنا حبان . حدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 2667 (-م  -4
  :قال لنا جندب، وحنن غلمان بالكوفة: قال

  .مبثل حديثهما" اقرؤا القرآن" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  حدثنا وكيع عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة، . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2668 (- 5

  ".إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم"م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل:  قالت
حدثين زيد بن أسلم عن عطـاء بـن         . حدثنا حفص بن ميسرة   . حدثين سويد بن سعيد   ) 2669 (- 6

  :يسار، عن أيب سعيد اخلدري، قال
حـىت لـو    . رب، وذراعا بذراع  شربا بش . لتتبعن سنن الذين من قبلكم    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فمن؟"آليهود والنصارى؟ قال ! يا رسول اهللا: قلنا" دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم
وهو حممـد بـن     (أخربنا أبو غسان    . وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أيب مرمي        ) 2669 (-م  -6

  .عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد، حنوه) مطرف
. حدثنا ابـن أيب مـرمي     . حدثنا حممد بن حيىي   : ق، إبراهيم بن حممد   قال أبو إسحا  ) 2669 (- 2م  -6

  .حنوه. وذكر احلديث. حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. حدثنا أبو غسان
حدثنا حفص بن غياث وحيىي بن سعيد عن ابن جريج، عن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2670 (- 7

  :قال. ن طلق بن حبيب، عن األحنف بن قيس، عن عبداهللاسليمان بن عتيق، ع
  .قاهلا ثالثا" هلك املتنطعون" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

         باب يف األلد اخلصم باب يف األلد اخلصم باب يف األلد اخلصم باب يف األلد اخلصم----    2    

         باب اتباع سنن اليهود والنصارى باب اتباع سنن اليهود والنصارى باب اتباع سنن اليهود والنصارى باب اتباع سنن اليهود والنصارى----    3    

         باب هلك املتنطعون باب هلك املتنطعون باب هلك املتنطعون باب هلك املتنطعون----    4    
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  :ك قالحدثين أنس بن مال. حدثنا أبو التياح. حدثنا عبدالوارث. حدثنا شيبان بن فروخ) 2671 (- 8
من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت اجلهل، ويـشرب اخلمـر،            " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ويظهر الزىن
مسعت قتادة  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2671 (- 9

  :قال. حيدث عن أنس بن مالك
إن مـن   "ال حيدثكم أحد، بعدي، مسعه منه       . ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       أال أحدثكم حديثا مسعته م    

أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر اجلهل، ويفشو الزىن، ويشرب اخلمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء،               
  ".حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد

حدثنا عبدة  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2671 (-م  -9
. كلهم عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم     . وأبو أسامة 

فذكر . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       . ال حيدثكموه أحد بعدي   : ويف حديث ابن بشر وعبدة    
  .مبثله
ح وحـدثين   . حدثنا األعمش : قاال. حدثنا وكيع وأيب  . بن منري حدثنا حممد بن عبداهللا     ) 2672 (- 10

  :حدثنا األعمش عن أيب وائل قال. حدثنا وكيع). واللفظ له(أبو سعيد األشج 
إن بني يـدي الـساعة      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقاال.  كنت جالسا مع عبداهللا وأيب موسى     

  ".واهلرج القتل. ل، ويكثر فيها اهلرجيرفع فيها العلم، ويرتل فيها اجله. أياما
حدثنا عبيداهللا األشـجعي  . حدثنا أبو النضر. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر   ) 2672 (-م  -10

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : قاال. عن سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا وأيب موسى األشعري           
: قال. حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة، عن سليمان، عن شقيق        . ح وحدثين القاسم بن زكرياء    . عليه وسلم 

مبثـل  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : فقاال. ومها يتحدثان . كنت جالسا مع عبداهللا وأيب موسى     
  .حديث وكيع وابن منري

مجيعا عـن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وابن منري وإسحاق احلنظلي        ) 2672 (- 2م  -10
  .مبثله. يب معاوية، عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمأ

         باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت، يف آخر الزمان باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت، يف آخر الزمان باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت، يف آخر الزمان باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت، يف آخر الزمان----    5    
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إين : أخربنا جرير عن األعمش، عن أيب وائل، قـال        . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2672 (- 3م  -10
  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو موسى. جلالس مع عبداهللا وأيب موسى، ومها يتحدثان

حدثين محيد بن   . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 157 (- 11
  : عبدالرمحن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال
يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفنت، ويلقى الشح، ويكثـر          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".لقتلا"وما اهلرج؟ قال : قالوا" اهلرج
. أخربنا شعيب عن الزهري   . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن، الدرامي    ) 157 (-م  -11

  :الزهري؛ أن أبا هريرة قال. حدثين محيد بن عبدالرمحن
  .مث ذكر مثله" يتقارب الزمان ويقبض العلم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عـن          .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 157 (- 12
  أيب هريرة،

  .مث ذكر مثل حديثهما" يتقارب الزمان، وينقص العلم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
عـن  ) يعنون ابن جعفر  (قالوا حدثنا إمساعيل    . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 157 (-م  -12

حدثنا إسـحاق بـن   : قالوا. ح وحدثنا ابن منري وأبو كريب وعمرو الناقد      .  أيب هريرة  العالء، عن أبيه، عن   
حدثنا معمـر   . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا حممد بن رافع    . سليمان، عن حنظلة، عن سامل، عن أيب هريرة       

 أيب  أخربنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث، عـن        . ح وحدثين أبو الطاهر   . عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة      
مبثل حديث الزهري عن محيد، عـن أيب        . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     : كلهم قال . يونس، عن أيب هريرة   

  ".ويلقى الشح"غري أم مل يذكروا . هريرة
مسعت عبـداهللا بـن   . حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ) 2673 (- 13

  :عمرو بن العاص يقول
ولكن يقبض  . إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس        " صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت رسول اهللا  

فـضلوا  . حىت إذا مل يترك عاملا، اختذ الناس رؤسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغـري علـم              . العلم بقبض العلماء  
  ".وأضلوا
. ح وحدثنا حيىي بـن حيـىي      ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 2673 (-م  -13

ح . حدثنا وكيع : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب         . أخربنا عباد بن عباد وأبو معاوية     
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. حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن منري وعبدة       . وحدثنا أبو كريب  
. حدثنا عمرو بن علي   : قال. ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . حدثنا حيىي بن سعيد   . ح وحدثين حممد بن حامت    
كلهم عن هشام بن عروة، عن      . أخربنا شعبة بن احلجاج   . حدثنا يزيد بن هارون   . ح وحدثنا عبد بن محيد    

وزاد يف حديث عمـر بـن       . مبثل حديث جرير  . أبيه، عن عبداهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          
مسعـت  : قـال . ن عمرو، على رأس احلول، فسألته فرد علينا احلديث كما حدث          مث لقيت عبداهللا ب   : علي

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أخربين . حدثنا عبداهللا بن محران عن عبداحلميد بن جعفر       . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2673 (- 2م  -13

مبثل حديث . صلى اهللا عليه وسلم أيب، جعفر عن عمر بن احلكم، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب               
  .هشام بن عروة

حدثين أبو شـريح؛ أن أبـا       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا حرملة بن حيىي التجييب    ) 2673 (- 14
  :قالت يل عائشة: قال. األسود حدثه عن عروة بن الزبري

نه قد محل عن النيب صـلى اهللا        فإ. فالقه فسائله . بلغين أن عبداهللا بن عمرو مار بنا إىل احلج        !  يا ابن أخيت    
قـال  . قال فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             . عليه وسلم علما كثريا   

ولكـن  . إن اهللا ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا       "فكان فيما ذكر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           : عروة
  ".فيضلون ويضلون. يفتوم بغري علم. قى يف الناس رؤسا جهاالويب. يقبض العلماء فريفع العلم معهم

أحدثك أنه مسع النيب صلى اهللا عليـه        : قالت. فلما حدثت عائشة بذلك، أعظمت ذلك وأنكرته      : قال عروة 
  وسلم يقول هذا؟ 

ث الذي  مث فاحته حىت تسأله عن احلدي     . فالقه. إن ابن عمرو قد قدم    : حىت إذا كان قابل، قالت له     : قال عروة 
فلما أخربا : قال عروة. فذكره يل حنو ما حدثين به، يف مرته األوىل      . قال فلقيته فساءلته  . ذكره لك يف العلم   

  .أراه مل يزد فيه شيئا ومل ينقص. ما أحسبه إال قد صدق: قالت. بذلك
حدثنا جرير بن عبداحلميد عن األعمش، عن موسى بن عبداهللا          . ن حرب حدثين زهري ب  ) 1017 (- 15

  :قال. بن يزيد وأيب الضحى، عن عبدالرمحن بن هالل العبسي، عن جرير بن عبداهللا

         باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة----    6    
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فرأى سوء حاهلم قد أصابتهم     . عليهم الصوف .  جاء ناس من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .حىت رؤي ذلك يف وجهه. فأبطؤا عنه. فحث الناس على الصدقة. حاجة

. مث تتابعوا حىت عرف السرور يف وجهـه       . مث جاء آخر  . مث إن رجال من األنصار جاء بصرة من ورق        : قال
من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فعمل ا بعده، كتب له مثل أجر من          "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

سن يف اإلسالم سنة سيئة، فعمل ا بعده، كتب عليه مثـل            ومن  . وال ينقص من أجورهم شيء    . عمل ا 
  ".وزر من عمل ا، وال ينقص من أوزارهم شيء

مجيعا عن أيب معاوية، عـن      . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          ) 1017 (-م  -15
  :قال. األعمش، عن مسلم، عن عبدالرمحن بن هالل، عن جرير

  .مبعىن حديث جرير. هللا عليه وسلم فحث على الصدقة خطب رسول اهللا صلى ا
. حدثنا حممد بن أيب إمساعيل). يعين ابن سعيد (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1017 (- 2م  -15

  :قال جرير بن عبداهللا: قال. حدثنا عبدالرمحن بن هالل العبسي
  .مث ذكر متام احلديث"  ا بعدهال يسن عبد سنة صاحلة يعمل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قالوا. حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو كامل وحممد بن عبدامللك األموي   ) 1017 (- 3م  -15
ح . حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري، عن املنذر بن جرير، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   

ح . حـدثنا أبـو أسـامة     . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . عفرحدثنا حممد بن ج   . وحدثنا حممد بن املثىن   
حدثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة، عن املنذر بن جرير، عن            : قالوا. حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   

  .ذا احلديث. أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
يعنـون ابـن   (حدثنا إمساعيل : الواق. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر    ) 2674 (- 16
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ ) جعفر

من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
ـ                 . ذلك من أجورهم شيئا    ن ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلـك م

  ".آثامهم شيئا
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         كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار----    48
حدثنا جرير عن األعمش،    : قاال). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب        ) 2675 (- 2

  :عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
إن . وأنا معه حني يذكرين   . أنا عند ظن عبدي يب    : هللا عز وجل  يقول ا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وإن تقرب مين شـربا،     . وإن ذكرين يف مإل، ذكرته يف مإل هم خري منهم         . ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي     
  ".وإن أتاين ميشي، أتيته هرولة. وإن تقرب إيل ذراعا، تقربت منه باعا. تقربت إليه ذرعا

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ـذا       : قاال. ر بن أيب شيبة وأبو كريب     حدثنا أبو بك  ) 2675 (-م  -2
  ".وإن تقرب إيل ذراعا، تقربت منه باعا"ومل يذكر . اإلسناد
هـذا مـا    : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2675 (- 3

  :  فذكر أحاديث منها.حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإذا تلقـاين   . إذا تلقاين عبدي بشرب، تلقيتـه بـذراع       : إن اهللا قال  " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وإذا تلقاين بباع، جئته أتيته بأسرع. بذراع، تلقيته بباع
قاسم عن  حدثنا روح بن ال   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 2676 (- 4

  :العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
هذا . سريوا"فقال . فمر على جبل يقال له مجدان.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف طريق مكة    

  ".الذاكرون اهللا كثريا، والذاكرات"قال ! وما املفردون؟ يا رسول اهللا: قالوا" سبق املفردون. مجدان
). واللفظ لعمـرو  (مجيعا عن سفيان    . حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر        ) 2677 (- 5

  حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،

         باب احلث على ذكر اهللا تعاىل باب احلث على ذكر اهللا تعاىل باب احلث على ذكر اهللا تعاىل باب احلث على ذكر اهللا تعاىل----    1    

         تعاىل، وفضل من أحصاها تعاىل، وفضل من أحصاها تعاىل، وفضل من أحصاها تعاىل، وفضل من أحصاها باب يف أمساء اهللا باب يف أمساء اهللا باب يف أمساء اهللا باب يف أمساء اهللا----    2    
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 وتـر حيـب     وإن اهللا . من حفظها دخل اجلنة   . هللا تسعة وتسعون امسا   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
  ".من أحصاها"ويف الرواية ابن أيب عمر ". الوتر
حدثنا معمر عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب         . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 2677 (- 6

  وعن مهام بن منبه، عن أيب هريرة،. هريرة
  ".من أحصاها دخل اجلنة. مائة إال واحد. إن هللا تسعة وتسعني امسا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ".حيب الوتر. إنه وتر"وزاد مهام عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قال أبو بكر  . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2678 (- 7

  :صهيب، عن أنس، قالإمساعيل بن علية عن عبدالعزيز بن 
. إن شئت فأعطين  ! اللهم: وال يقل . إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فإن اهللا ال مستكره له
عـن  ) يعنون ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2679 (- 8

  رة؛العالء، عن أبيه، عن أيب هري
ولكن ليعـزم   . اغفر يل إن شئت   ! اللهم: إذا دعا أحدكم فال يقل    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة. املسألة
وهو ابـن   (حدثنا احلارث   . حدثنا أنس بن عياض   . حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2679 (- 9

  :عن عطاء بن ميناء، عن أيب هريرة، قال) ابعبدالرمحن بن أيب ذب
ليعزم . ارمحين إن شئت  ! اللهم. اغفر يل إن شئت   ! اللهم: ال يقولن أحدكم  " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ".فإن اهللا صانع ما شاء، ال مكره له. يف الدعاء
  :عن عبدالعزيز، عن أنس، قال) يعين ابن علية(ثنا إمساعيل حد. حدثنا زهري بن حرب) 2680 (- 10

         باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت----    3    

 باب متين كراهة املوت، لضر نزل  باب متين كراهة املوت، لضر نزل  باب متين كراهة املوت، لضر نزل  باب متين كراهة املوت، لضر نزل ----    4    
        بهبهبهبه
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: فإن كان البد متمنيا فليقـل     . ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل! اللهم
حدثنا . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا شعبة . ثنا روح حد. حدثنا ابن أيب خلف   ) 2680 (-م  -10
غري . مبثله. كالمها عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ). يعين ابن سلمة  (حدثنا محاد   . عفان

  ".من ضر أصابه"أنه قال 
حدثنا عاصم عن النضر بن أنـس، وأنـس         . حدثنا عبدالواحد . حدثين حامد بن عمر   ) 2680 (- 11
  :قال أنس.  حييومئذ

  .لتمنيته" ال يتمنني أحدكم املوت" لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2681 (- 12

  :قال. قيس بن أيب حازم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انا أن لو ما : فقال.  دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات يف بطنه    

  .ندعو باملوت، لدعوت به
. أخربنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبداحلميد ووكيـع        . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2681 (-م  -12

ح وحدثنا  . حدثنا معتمر : قاال. ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ وحيىي بن حبيب       . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   
  .كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد. حدثنا أبو أسامة. ن رافعحممد ب
هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2682 (- 13

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 أحدكم املوت، وال يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مـات  ال يتمىن" وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ".وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا. أحدكم انقطع عمله
، عن عبـادة بـن      حدثنا قتادة عن أنس بن مالك     . حدثنا مهام . حدثنا هداب بن خالد   ) 2683 (- 14

  الصامت؛

        ومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءهومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءهومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءهومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءه. . . .  باب من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه باب من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه باب من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه باب من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه----    5    
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ومن كره لقـاء اهللا، كـره اهللا        . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".لقاءه
حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2683 (-م  -14
  .مثله. دة بن الصامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلممسعت أنس بن مالك حيدث عن عبا: قال. قتادة
حدثنا سـعيد عـن     . حدثنا خالد بن احلارث اهلجيمي    . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2684 (- 15

  :قالت. قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة
كره لقـاء اهللا، كـره اهللا       ومن  . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ولكن املـؤمن إذا بـشر      . ليس كذلك "فقال  . أكراهية املوت؟ فكلنا نكره املوت    ! يا نيب اهللا  : فقلت" لقاءه
وإن الكافر إذا بشر بعذاب اهللا وسخطه، كره        . برمحة اهللا ورضوانه وجنته، أحب لقاء اهللا، فأحب اهللا لقاءه         

  ".لقاء اهللا، وكره اهللا لقاءه
  .حدثنا سعيد عن قتادة، ذا اإلسناد. حدثنا حممد بن بكر. حدثناه حممد بن بشار) 2684 (-م -15
حدثنا علي بن مسهر عن زكرياء، عن الشعيب، عن شريح          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2684 (- 16

  :قالت. بن هانئ، عن عائشة
ومن كره لقـاء اهللا، كـره اهللا        . اءهمن أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لق      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".واملوت قبل لقاء اهللا. لقاءه
. حدثنا زكرياء عـن عـامر     . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2684 (-م  -16

  .مبثله. حدثين شريح بن هانئ؛ أن عائشة أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربنا عبثر عن مطرف، عن عامر، عن شـريح بـن         .  األشعثي حدثنا سعيد بن عمرو   ) 2685 (- 17

  :هانئ، عن أيب هريرة، قال
ومن كره لقـاء اهللا، كـره اهللا        . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

هللا عليه وسـلم    مسعت أبا هريرة يذكر عن رسول اهللا صلى ا        ! يا أم املؤمنني  : قال فأتيت عائشة فقلت   " لقاءه
وما . إن اهلالك من هلك بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فقالت. إن كان كذلك فقد هلكنا    . حديثا

ومن كره لقاء اهللا كره     . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ذاك؟ قال 
ولـيس  . قد قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : تفقال. وليس منا أحد إال وهو يكره املوت      " اهللا لقاءه 
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فعنـد  . ولكن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر، واقشعر اجللد، وتشنجت األصـابع          . بالذي تذهب إليه  
  .ومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءه. ذلك، من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه

حنو . ذا اإلسناد . ين جرير عن مطرف   أخرب. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2685 (-م  -17
  .حديث عبثر

حدثنا أبو أسـامة    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري وأبو كريب          ) 2686 (- 18
  عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى،

  ".، كره اهللا لقاءهومن كره لقاء اهللا. من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان، عن يزيـد بـن           . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2675 (- 19

  :قال. األصم، عن أيب هريرة
  ".ه إذا دعاينوأنا مع. أنا عن ظن عبدي يب: إن اهللا يقول" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وابن أيب عـدي    ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 2675 (- 20
  ، عن أنس بن مالك، عن أيب هريرة،)وهو التيمي(عن سليمان 

وإذا . إذا تقرب عبدي مين شربا، تقربت منه ذراعـا    : قال اهللا عز وجل   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".وإذا أتاين ميشي أتيته هرولة. - أو بوعا -. ب مين ذراعا، تقربت منه باعاتقر
إذا "ومل يذكر   . ذا اإلسناد . حدثنا معتمر عن أبيه   . حدثنا حممد بن األعلى القيسي    ) 2675 (-م  -20

  ".أتاين ميشي، أتيته هرولة
حدثنا أبو معاوية   : قاال. )واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2675 (- 21

  :عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
فـإن  . وأنا معه حني يذكرين. أنا عند ظن عبدي: يقول اهللا عز وجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

بت وإن اقترب إيل شربا، تقر    . وإن ذكرين يف مإل، ذكرته يف مإل خري منه        . ذكرين يف نفسه، ذكرته يف نفسي     
  ".وإن أتاين ميشي، أتيته هرولة. وإن اقترب إيل ذراعا، اقتربت إليه باعا. إليه ذراعا

         باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إىل اهللا تعاىل باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إىل اهللا تعاىل باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إىل اهللا تعاىل باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إىل اهللا تعاىل----    6    
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حدثنا األعمش عن املعرور بن سويد، عـن    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2687 (- 22
  :قال. أيب ذر

ومن جاء . عشر أمثاهلا وأزيدمن جاء باحلسنة فله : يقول اهللا عز وجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ومن تقرب مـين ذراعـا،      . ومن تقرب مين شربا، تقربت منه ذراعا      . أو أغفر . بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها   

ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا، لقيتـه           . ومن أتاين ميشي، أتيته هرولة    . تقربت منه باعا  
  ".مبثلها مغفرة
  .ذا احلديث. حدثنا وكيع. بن بشرحدثنا احلسن : قال إبراهيم

غري أنه قـال  . حنوه. ذا اإلسناد. حدثنا أبو معاوية عن األعمش . حدثنا أبو كريب  ) 2687 (-م  -22

  ".فله عشر أمثاهلا أو أزيد"
مد بن أيب عدي عن محيد، عـن        حدثنا حم . حدثنا أبو اخلطاب، زياد بن حيىي احلساين      ) 2688 (- 23

  ثابت، عن أنس؛
فقال له رسول اهللا    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل الفرخ               

ما كنت معاقيب   ! اللهم: كنت أقول . نعم: قال" هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟      "صلى اهللا عليه وسلم     
 أو ال   -ال تطيقـه    ! سـبحان اهللا  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . الدنيابه يف اآلخرة، فعجله يل يف       

. قال، فدعا اهللا لـه    " آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار؟         ! اللهم:  أفال قلت  -تستطيعه  
  .فشفاه
. ذا اإلسناد . حدثنا محيد . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثناه عاصم بن النضر التيمي    ) 2688 (-م  -23

  .ومل يذكر الزيادة" وقنا عذاب النار"إىل قوله 
  أخربنا ثابت عن أنس؛. حدثنا محاد. حدثنا عفان. وحدثين زهري بن حرب) 2688 (- 24

مبعىن حـديث   . وقد صار كالفرخ  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده            
  .فشفاه. فدعا اهللا له: ومل يذكر" ذاب اهللاال طاقة لك بع"غري أنه قال . محيد

         باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا----    7    
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حدثنا سامل بن نوح العطار عن سعيد بن أيب         : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2688 (-م  -24

  .عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث
حدثنا سهيل عن أبيه، عن     . حدثنا وهيب . حدثنا ز . بن ميمون حدثنا حممد بن حامت     ) 2689 (- 25

  أيب هريرة،
فإذا . يتبعون جمالس الذكر  . فضال. إن هللا تبارك وتعاىل مالئكة سيارة     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        

. لدنياحىت ميلؤا ما بينهم وبني السماء ا    . وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم   . وجدوا جملسا فيه ذكر قعدوا معهم     
: من أين جئتم؟ فيقولون   : قال فيسأهلم اهللا عز وجل، وهو أعلم م       . فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء     

ومـاذا  : قال. جئنا من عند عباد لك يف األرض، يسبحونك ويكربونك ويهللونك وحيمدونك ويسألونك           
فكيف لو رأوا جـنيت؟     : قال! بأي ر . ال: وهل رأوا جنيت؟ قالوا   : قال. يسألونك جنتك : يسألوين؟ قالوا 

. ال: وهل رأوا ناري؟ قـالوا    : قال! يا رب . من نارك : ومم يستجريونين؟ قالوا  : قال. ويستجريونك: قالوا
فأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما . قد غفرت هلم : قال فيقول . ويستغفرونك: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا    : قال

هـم  . وله غفرت : قال فيقول . إمنا مر فجلس معهم   . عبد خطاء . فيهم فالن ! رب: قال فيقولون . استجاروا

  ".القوم ال يشقى م جليسهم
وهـو ابـن    (عن عبـدالعزيز    ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثين زهري بن حرب   ) 2690 (- 26

  :قال) صهيب
كان أكثر دعوة يدعو ـا  : أي دعوة كان يدعو ا النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر؟ قال         : سأل قتادة أنسا   

  ".آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار! اللهم"يقول 
  .فإذا أراد أن يدعو بدعاء، دعا ا فيه. قال وكان أنس، إذا أراد أن يدعو بدعوة، دعا ا

  :حدثنا شعبة عن ثابت، عن أنس، قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2690 (- 27
  ".ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

         باب فضل جمالس الذكر باب فضل جمالس الذكر باب فضل جمالس الذكر باب فضل جمالس الذكر----    8    

         باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار----    9    
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  مالك عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ قرأت على : قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2691 (- 28
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك ولـه احلمـد   : من قال" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    

وحميـت  . وكتبت له مائة حسنة   . كانت له عدل عشر رقاب    . وهو على كل شيء قدير، يف يوم، مائة مرة        
ومل يأت أحد أفضل مما جاء بـه إال         . ن الشيطان، يومه ذلك، حىت ميسي     وكانت له حرزا م   . عنه مائة سيئة  

ولو كانت مثل . سبحان اهللا وحبمده، يف يوم، مائة مرة، حطت خطاياه: ومن قال. أحد عمل أكثر من ذلك  
  ".زبد البحر

حدثنا عبدالعزيز بن املختار عن سهيل، عن مسـي،         . حدثين حممد بن عبدامللك األموي    ) 2692 (- 29
  : أيب صاحل، عن أيب هريرة، قالعن

سبحان اهللا وحبمده، مائة مرة، مل      : من قال، حني يصبح وحني ميسي     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يأت أحد، يوم القيامة، بأفضل مما جاء به

حدثنا ). يعين العقدي (حدثنا أبو عامر    . حدثنا سليمان بن عبيداهللا، أبو أيوب الغيالين      ) 2693 (- 30
  :عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون؛ قال) وهو ابن أيب زائدة(عمر 

كان . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات      :  من قال 
  .كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل

. حدثنا عبداهللا بن أيب السفر عن الشعيب، عن ربيع بن خثـيم           . حدثنا عمر . امرحدثنا أبو ع  : وقال سليمان 
ممن : قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت  . من عمرو بن ميمون   : ممن مسعته؟ قال  : قال فقلت للربيع  . مبثل ذلك 

ـ  : ممن مسعته؟ قال: قال فأتيت ابن أيب ليلى فقلت. من ابن أيب ليلى: مسعته؟ قال  . صاريمن أيب أيـوب األن
  .حيدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وأبو كريب وحممد بن طريف البجلي              ) 2694 (- 31
  :حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال: قالوا

.  على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن        كلمتان خفيفتان " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".سبحان اهللا العظيم. سبحان اهللا وحبمده

         باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء----    10    
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2695 (- 32
  :صاحل، عن أيب هريرة، قال

ن اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، أحب إيل            سبحا: ألن أقول " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".مما طلعت عليه الشمس

ح . حدثنا علي بن مسهر وابن منري عن موسـى اجلهـين          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2696 (- 33
حدثنا موسى اجلهين عن مصعب بن سعد، عـن         . حدثنا أيب ). واللفظ له (وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري       

  :يه، قالأب
ال إله إال اهللا وحده ال : قل"قال . علمين كالما أقوله: فقال.  جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

" شريك له، اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا سبحان اهللا رب العاملني، ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم                   
  ".اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين! لهمال: قل"فما يل؟ قال . فهؤالء لريب: قال

  .ومل يذكر ابن أيب شيبة يف حديثه قول موسى. أما عافين، فأنا أتوهم وما أدري: قال موسى
حـدثنا أبـو مالـك      ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 2697 (- 34

  :األشجعي عن أبيه، قال
  ".اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين! اللهم"وسلم يعلم من أسلم يقول  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

. حدثنا أبو مالك األشجعي عن أبيه     . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي    ) 2697 (- 35
  :قال

! اللـهم "مث أمره أن يدعو ؤالء الكلمات       .  كان الرجل إذا أسلم علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة          
  ".اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين

  أخربنا أبو مالك عن أبيه؛. حدثنا يزيد بن هارون. حدثين زهري بن حرب) 2697 (- 36
: قل"كيف أقول حني أسأل ريب؟ قال       ! يا رسول اهللا  :  أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأتاه رجل فقال         

  ".فإن هؤالء جتمع لك دنياك وآخرتك"مع أصابعه إال اإلام وجي" اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين! اللهم
ح . حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسـى اجلهـين         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2698 (- 37

حدثين . حدثنا موسى اجلهين عن مصعب بن سعد      . حدثنا أيب ). واللفظ له (وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري       
  :أيب قال
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فـسأله  " أيعجز أحدكم أن يكسب، كل يوم، ألف حسنة؟"اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  كنا عند رسول   
أو . يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حـسنة       "كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال       : سائل من جلسائه  

  ".حيط عنه ألف خطيئة
 واللفظ  - بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء اهلمداين              حدثنا حيىي ) 2699 (- 38

. أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة         ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي  
  :قال

 كربة مـن    من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومن ستر مسلما، سـتره اهللا يف       . ومن يسر على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة         . كرب يوم القيامة  

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل اهللا . واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  . الدنيا واآلخرة 
 اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت         وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت      . له به طريقا إىل اجلنة    

ومن بطأ به عمله، مل يـسرع     . عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده         
  ".به نسبه
. ح وحدثناه نصر بن علي اجلهـضمي      . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2699 (-م  -38

حـدثنا أبـو   : ويف حديث أيب أسامة. حدثنا ابن منري عن أيب صاحل . حدثنا األعمش : قاال. ةحدثنا أبو أسام  
غري أن حديث أيب    . مبثل حديث أيب معاوية   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. صاحل عن أيب هريرة   

  .أسامة ليس فيه ذكر التيسري على املعسر
مسعت أبا  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. رحدثنا حممد بن املثىن وابن بشا     ) 2700 (- 39

أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أما شهدا علـى           : إسحاق حيدث عن األغر، أيب مسلم؛ أنه قال       
  النيب صلى اهللا عليه وسلم؛

السكينة، ال يقعد قوم يذكرون اهللا عز وجل إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم               " أنه قال   
  ".وذكرهم اهللا فيمن عنده

  .حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد، حنوه. حدثنا عبدالرمحن. وحدثنيه زهري بن حرب) 2700 (-م -39

         باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر----    11    
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حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن أيب نعامة السعدي، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2701 (- 40
  :أيب عثمان، عن أيب سعيد اخلدري، قال

ما أجلـسكم   ! آهللا: قال. جلسنا نذكر اهللا  : ما أجلسكم؟ قالوا  : فقال. لى حلقة يف املسجد    خرج معاوية ع  
وما كان أحد مبرتلـيت مـن       . أما إين أستحلفكم مة لكم    : قال. ما أجلسنا إال ذاك   ! واهللا: إال ذاك؟ قالوا  

لم خرج على حلقـة     وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقل عنه حديثا مين         
. جلسنا نذكر اهللا وحنمده على ما هدانا لإلسالم، ومن به علينـا           : قالوا" ما أجلسكم؟ "فقال  . من أصحابه 

. أما إين مل أستحلفكم مـة لكـم     "قال  . ما أجلسنا إال ذاك   ! واهللا: قالوا" ما أجلسكم إال ذاك؟   ! آهللا"قال  

  ".ي بكم املالئكةولكنه أتاين جربيل فأخربين؛ أن اهللا عز وجل يباه
: قـال حيـىي  . مجيعا عن محاد. حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي      ) 2702 (- 41

  أخربنا محاد بن زيد عن ثابت، عن أيب بردة، عن األغر املزين، وكانت له صحبة؛
  ".وإين ألستغفر اهللا، يف اليوم، مائة مرة. إنه ليغان على قليب" قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا غندر عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب بردة          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2702 (- 42
  :مسعت األغر، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيدث ابن عمر قال: قال

  ".فإين أتوب، يف اليوم، إليه مائة مرة. توبوا إىل اهللا! يا أيها الناس"ه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علي
حـدثنا أبـو داود     . ح وحدثنا ابـن املـثىن     . حدثنا أيب . حدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 2702 (-م  -42

  .كلهم عن شعبة، يف هذا اإلسناد. وعبدالرمحن بن مهدي
ح وحدثنا ابن   ). يعين سليمان بن حيان   ( أبو خالد    حدثنا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2703 (- 43
ح . كلهم عن هشام  ). يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . ح وحدثين أبو سعيد األشج    . حدثنا أبو معاوية  . منري

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن حممد          ). واللفظ له (وحدثين أبو خيثمة، زهري بن حرب       
  :لبن سريين، عن أيب هريرة قا

  ".من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا، تاب اهللا عليه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

         باب استحباب االستغفار واالستكثار منه باب استحباب االستغفار واالستكثار منه باب استحباب االستغفار واالستكثار منه باب استحباب االستغفار واالستكثار منه----    12    
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حدثنا حممد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم، عـن أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2704 (- 44
  :قال. عثمان، عن أيب موسى
فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  . فجعل الناس جيهرون بالتكبري.  عليه وسلم يف سفر    كنا مع النيب صلى اهللا    

وهـو  . إنكم تدعون مسيعا قريبـا    . إنكم ليس تدعون أصم وال غائبا     . اربعوا على أنفسكم  ! يا أيها الناس  "
ال أدلك على كـرت  أ! يا عبداهللا بن قيس"فقال . ال حول وال قوة إال باهللا    : قال وأنا خلفه، وأنا أقول    " معكم

  ".ال حول وال قوة إال باهللا: قل"قال ! يا رسول اهللا. بلى: فقلت" من كنوز اجلنة؟
مجيعا عن حفص بن غياث،     . حدثنا ابن منري وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد األشج        ) 2704 (-م  -44

  .عن عاصم، ذا اإلسناد، حنوه
حدثنا التيمي عن أيب    ). يعين ابن زريع  (يزيد  حدثنا  . حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني     ) 2704 (- 45

  عثمان، عن أيب موسى؛
قال فجعل رجل، كلما عال ثنيـة،       . وهم يصعدون يف ثنية   .  أم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال " إنكم ال تنادون أصم وال غائبا     "قال فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ال إله إال اهللا واهللا أكرب     : نادى
ما هي؟ يا رسـول     : قلت" أال أدلك على كلمة من كرت اجلنة؟      ! أو يا عبداهللا بن قيس    ! يا أبا موسى  "فقال  

  ".ال حول وال قوة إال باهللا"قال ! اهللا
حدثنا أبو عثمـان عـن أيب       . حدثنا املعتمر عن أبيه   . وحدثناه حممد بن عبداألعلى   ) 2704 (-م  -45

  .فذكر حنوه. اهللا عليه وسلمبينما رسول اهللا صلى : قال. موسى
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن أيب        : قاال. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع     ) 2704 (- 2م  -45

  .فذكر حنو حديث عاصم. كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر: قال. عثمان، عن أيب موسى
 خالد احلذاء عن أيب عثمان، عن أيب        حدثنا. أخربنا الثقفي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2704 (- 46

  :قال. موسى
والـذي تدعونـه أقـرب إىل    "وقال فيه . فذكر احلديث.  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة  

  .وليس يف حديثه ذكر ال حول وال قوة إال باهللا". أحدكم من عنق راحلة أحدكم

         باب استحباب خفض الصوت بالذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر----    13    
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). وهو ابن غيـاث   (حدثنا عثمان   . بن مشيل أخربنا النضر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2704 (- 47
  :قال. حدثنا أبو عثمان عن أيب موسى األشعري
 على كـرت مـن    - أو قال    -أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنة        " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".ال حول وال قوة إال باهللا"فقال . بلى: فقلت" كنوز اجلنة؟
أخربنا الليث عن يزيد بن . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. عيدحدثنا قتيبة بن س  ) 2705 (- 48

  أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عبداهللا بن عمرو، عن أيب بكر؛
إين ظلمـت   ! اللـهم : قل"قال  . علمين دعاء أدعو به يف صاليت     :  أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحـين،       . فر الذنوب إال أنت    وال يغ  -كثريا  :  وقال قتيبة  -نفسي ظلما كبريا    
  ".إنك أنت الغفور الرحيم

أخربين رجل مسـاه، وعمـرو بـن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنيه أبو الطاهر  ) 2705 (-م  -48
  :احلارث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري؛ أنه مسع عبداهللا بن عمرو بن العاص يقول

دعاء أدعو به يف صـاليت      ! علمين، يا رسول اهللا   : ق قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        إن أبا بكر الصدي   

  ".ظلما كثريا"غري أنه قال . مث ذكر مبثل حديث الليث. ويف بييت
حـدثنا  . ن منري حدثنا اب : قاال) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 589 (- 49

  هشام عن أبيه، عن عائشة؛
فإين أعوذ بك مـن فتنـة النـار،         ! اللهم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو ؤالء الدعوات            

وأعوذ بك من شر فتنـة      . وعذاب النار، وفتنة القرب، وعذاب القرب، ومن شر فتنة الغىن، ومن شر فتنة الفقر             
ونق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من         . طاياي مباء الثلج والربد   اغسل خ ! اللهم. املسيح الدجال 

فإين أعوذ بك مـن الكـسل       ! اللهم. وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب        . الدنس
  ".واهلرم واملأمث واملغرم

  .نادحدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام، ذا اإلس. وحدثناه أبو كريب) 589 (-م -49

         باب التعوذ من شر الفنت، وغريها باب التعوذ من شر الفنت، وغريها باب التعوذ من شر الفنت، وغريها باب التعوذ من شر الفنت، وغريها----    14    
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حدثنا أنس بـن    . وأخربنا سليمان التيمي  : قال. حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 2706 (- 50
  :قال. مالك

إين أعوذ بك من العجز والكـسل، واجلـنب واهلـرم،      ! اللهم" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".ذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملماتوأعوذ بك من ع. والبخل
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن عبداألعلى    . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا أبو كامل  ) 2706 (-م  -50
غري أن يزيد ليس يف حديثه قوله       . مبثله. كالمها عن التيمي، عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          . معتمر

  ".ومن فتنة احمليا واملمات"
أخربنا ابن مبارك عن سليمان التيمي، عن أنس بن         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2706 (- 51

  .والبخل. مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه تعوذ من أشياء ذكرها
. حدثنا هـارون األعـور    . حدثنا ز بن أسد العمي    . حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي     ) 2706 (- 52

  :قال. عن أنسحدثنا شعيب بن احلبحاب 
إين أعوذ بك من البخـل والكـسل وأرذل         ! اللهم" كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو ؤالء الدعوات          

  ".وفتنة احمليا واملمات. وعذاب القرب. العمر
حدثين مسي عن أيب    . سفيان بن عيينة  حدثنا  : قاال. حدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2707 (- 53

  صاحل، عن أيب هريرة؛
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن مشاتة األعـداء، ومـن                    

  .جهد البالء
  .أشك أين زدت واحدة منها: قال سفيان: قال عمرو يف حديثه

أخربنا الليث ). واللفظ له(ح وحدثنا حممد بن رمح . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2708 (- 54
: عن يزيد بن أيب حبيب، عن احلارث بن يعقوب؛ أن يعقوب بن عبداهللا حدثه؛ أنه مسع بسر بن سعيد يقول                   

  :مسعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: مسعت سعد بن أيب وقاص يقول

         باب التعوذ من العجز والكسل وغريه باب التعوذ من العجز والكسل وغريه باب التعوذ من العجز والكسل وغريه باب التعوذ من العجز والكسل وغريه----    15    

         باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه----    16    
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أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما       :  قال من نزل مرتال مث   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".خلق، مل يضره شئ، حىت يرحتل من مرتله ذلك

حدثنا ) واللفظ هلارون (كالمها عن ابن وهب     . وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر     ) 2708 (- 55
 حدثاه ؛ أن يزيد بن أيب حبيب واحلارث بن يعقوب)وهو ابن احلارث  (وأخربنا عمرو   : عبداهللا بن وهب قال   

عن يعقوب بن عبداهللا بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن أيب وقاص، عن خولـة بنـت حلـيم                      
  السلمية؛

أعوذ بكلمات اهللا التامات    : إذا نزل أحدكم مرتال فليقل    " أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".فإنه ال يضره شيء حىت يرحتل منه. من شر ما خلق

  :وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان، أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ أنه قال: قال يعقوب) 2709 (- 55
أما "قال  . ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة     ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

  ".أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، مل تضرك: لو قلت، حني أمسيت
أخربين الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن جعفر،         . وحدثين عيسى بن محاد املصري    ) 2709 (-م  -55

يا رسـول   : قال رجل : عن يعقوب؛ أنه ذكر له؛ أن أبا صاحل، موىل غطفان أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول               

  .مبثل حديث ابن وهب. لدغتين عقرب! اهللا
: قـال إسـحاق    (- واللفظ لعثمان    -دثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ح) 2710 (- 56

  حدثين الرباء بن عازب؛. جرير عن منصور، عن سعد بن عبيدة) حدثنا: وقال عثمان. أخربنا
مث اضطجع علـى    . إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

وأجلأت ظهري إليك رغبـة     . وفوضت أمري إليك  . إين أسلمت وجهي إليك   !  اللهم :مث قل . شقك األمين 
. وبنبيـك الـذي أرسـلت     . آمنت بكتابك الذي أنزلت   . ال ملجأ وال منجا منك إال إليك      . ورهبة إليك 

  ".فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة. واجعلهن من آخر كالمك
  ".آمنت بنبيك الذي أرسلت: قل"قال . ذي أرسلتآمنت برسولك ال: قال فرددن ألستذكرهن فقلت

         باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع----    17    
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مسعـت  : قـال ) يعين ابن إدريس  (حدثنا عبداهللا   . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2710 (-م  -56
غـري أن   . حصينا عن سعد بن عبيدة، عن الرباء بن عازب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلـديث                 

  ".وإن أصبح أصاب خريا "وزاد يف حديث حصني. منصورا أمت حديثا
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن بـشار    . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2710 (- 57

مسعت سعد بن عبيدة حيدث عن الرباء بن        : قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة     : قاال. عبدالرمحن وأبو داود  
  عازب؛

أسلمت نفسي  ! اللهم"ا أخذ مضجعه من الليل، أن يقول         أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال، إذ         
ال ملجأ وال   . رغبة ورهبة إليك  . وفوضت أمري إليك  . وأجلأت ظهري إليك  . ووجهت وجهي إليك  . إليك

" فإن مات مات على الفطـرة     . وبرسولك الذي أرسلت  . آمنت بكتابك الذي أنزلت   . منجا منك إال إليك   
  .ليلمن ال: ومل يذكر ابن بشار يف حديثه

  : أخربنا أبو األحوص عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب، قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2710 (- 58
غري . مبثل حديث عمرو بن مرة  " إذا أويت إىل فراشك   ! يا فالن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل         

  ".بحت، أصبت خرياوإن أص. فإن مت من ليلتك، مت على الفطرة. وبنبيك الذي أرسلت"أنه قال 
حـدثنا شـعبة عـن أيب       . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2710 (-م  -58

وإن "ومل يـذكر    . مبثله. أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال       : إسحاق؛ أنه مسع الرباء بن عازب يقول      
  ".أصبحت أصبت خريا

حدثنا شعبة عن عبداهللا بن أيب السفر، عن أيب بكر          . نا أيب حدث. حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2711 (- 59
  بن أيب موسى، عن الرباء؛

وإذا ". بامسك أحيا وبامسـك أمـوت     ! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا أخذ مضجعه، قال            
  ".احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور"استيقظ قال 

حدثنا شعبة عـن    . حدثنا غندر : قاال. بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع      حدثنا عقبة   ) 2712 (- 60
  مسعت عبداهللا بن احلارث حيدث عن عبداهللا بن عمر؛: قال. خالد

إن أحييتـها   . لك مماا وحمياها  . خلقت نفسي وأنت توفاها   ! اللهم" أنه أمر رجال، إذا أخذ مضجعه، قال        
مـن  : أمسعت هذا من عمر؟ فقال    : فقال له رجل  "  أسألك العافية  إين! اللهم. فاحفظها، وإن أمتها فاغفر هلا    

  .خري من عمر، من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  .مسعت: ومل يذكر. عن عبداهللا بن احلارث: قال ابن نافع يف روايته
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل. حدثين زهري بن حرب) 2713 (- 61

رب ! اللـهم "مث يقـول    .  أن ينام، أن يضطجع على شـقه األميـن          كان أبو صاحل يأمرنا، إذا أراد أحدنا      
ومـرتل التـوراة    . فالق احلب والنوى  . ربنا ورب كل شئ   . السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم     

. أنت األول فليس قبلـك شـئ      ! اللهم. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته        . واإلجنيل والفرقان 
اقض عنـا   . وأنت الباطن فليس دونك شئ    .  الظاهر فليس فوقك شئ    وأنت. وأنت اآلخر فليس بعدك شئ    

  .وكان يروى ذلك عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم". الدين وأغننا من الفقر
عن سهيل، عن أبيه،  ) يعين الطحان (حدثنا خالد   . وحدثين عبداحلميد بن بيان الواسطي    ) 2713 (- 62

  :عن أيب هريرة، قال
مـن  "وقال . مبثل حديث جرير. هللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا، إذا أخذنا مضجعنا، أن نقول   كان رسول ا  

  ".شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2713 (- 63

. مها عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة         كال. حدثنا أيب . حدثنا ابن أيب عبيدة   : قاال. وأبو كريب 
  :قال

مبثـل  " رب السماوات السبع  ! اللهم: قويل"فقال هلا   .  أتت فاطمة النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما        
  .حديث سهيل عن أبيه

حـدثين  . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أنس بن عياض   . وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2714 (- 64
   سعيد املقربي عن أبيه، عن أيب هريرة؛سعيد بن أيب

إذا أوى أحدكم إىل فراشه، فليأخذ داخلة إزاره، فليـنفض ـا            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع علـى شـقه         . فإنه ال يعلم ما خلفه بعده على فراشه       . فراشه، وليسم اهللا  

وإن . إن أمسكت نفسي، فاغفر هلـا     . وبك أرفعه .  بك وضعت جنيب   ريب! سبحانك اللهم : وليقل. األمين
  ".أرسلتها، فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني

: مث ليقل "وقال  . حدثنا عبدة عن عبيداهللا بن عمر، ذا اإلسناد       . وحدثنا أبو كريب  ) 2714 (-م  -64
  ".فإن أحييت نفسي، فارمحها. بامسك ريب وضعت جنيب
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حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن           . ا أبو بكر بن أيب شيبة     حدثن) 2715 (- 64
  أنس؛ 

احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانـا       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه قال              

  ".فكم ممن ال كايف له وال مؤوي. وآوانا
أخربنـا جريـر عـن      : قاال) واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم        ) 2716 (- 65

  :قال. منصور، عن هالل، عن فروة بن نوفل األشجعي
إين أعـوذ   ! اللهم"كان يقول   : قالت.  سألت عائشة عما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو به اهللا            

  ". ما مل أعملبك من شر ما عملت، ومن شر
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حصني،      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2716 (-م  -65

  :عن هالل، عن فروة بن نوفل، قال
إين أعوذ  ! اللهم"كان يقول   : فقالت.  سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  ". أعملبك من شر ما عملت، وشر ما مل
ح وحدثنا حممد بن    . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2716 (- 2م  -65

غري أن يف . كالمها عن شعبة، عن حصني، ذا اإلسناد، مثله  ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . عمرو بن جبلة  
  ".ومن شر ما مل أعمل"حديث حممد بن جعفر 

حدثنا وكيع عن األوزاعي، عن عبدة بن أيب لبابـة، عـن            . اهللا بن هاشم  وحدثين عبد ) 2716 (- 66
  هالل بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة؛

إين أعوذ بك من شر ما عملت، وشـر مـا مل            ! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه           
  ".أعمل
. حـدثنا عبـدالوارث   . رو، أبو معمر  حدثنا عبداهللا بن عم   . حدثين حجاج بن الشاعر   ) 2717 (- 67

  حدثين ابن بريدة عن حيىي بن يعمر، عن ابن عباس؛. حدثنا احلسني

         يعمل يعمل يعمل يعمل باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل----    18    
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وإليك . وعليك توكلت . وبك آمنت . لك أسلمت ! اللهم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول          
واجلن . لذي ال ميوتأنت احلي ا. إين أعوذ بعزتك، ال إله إال أنت، أن تضلين       ! اللهم. وبك خاصمت . أنبت

  ".واإلنس ميوتون
أخربين سليمان بن بالل عن سهيل بن أيب        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2718 (- 68

  صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
مسع سامع حبمد اهللا وحـسن بالئـه        " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا كان يف سفر وأسحر، يقول              

  ".عائذا باهللا من النار. ا صاحبنا وأفضل عليناربن. علينا
حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن أيب بردة        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2719 (- 70

  بن أيب موسى األشعري، عن أبيه،
ايف يف وإسـر . اغفر يل خطيئيت وجهلـي ! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يدعو ذا الدعاء   

! اللـهم . وكل ذلك عندي  . وخطئي وعمدي . اغفر يل جدي وهزيل   ! اللهم. وما أنت أعلم به مين    . أمري
. أنت املقدم وأنت املـؤخر    . وما أنت أعلم به مين    . وما أسررت وما أعلنت   . اغفر يل ما قدمت وما أخرت     

  ".وأنت على كل شيء قدير
حدثنا شعبة، يف هذا    . لك بن الصباح املسمعي   حدثنا عبدامل . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2719 (-م  -70

  .اإلسناد
حدثنا أبو قطن، عمرو بن اهليثم القطعي، عن عبدالعزيز بـن           . حدثنا إبراهيم بن دينار   ) 2720 (- 71

  :قال. عبداهللا بن أيب سلمة املاجشون، عن قدامة بن موسى، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة
وأصلح يل دنياي . أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري      ! اللهم" وسلم يقول     كان رسول اهللا صلى اهللا عليه     

واجعل املـوت   . واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري      . وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي     . اليت فيها معاشي  
  ".راحة يل من كل شر

نا شعبة عن أيب  حدث. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2721 (- 72
  إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبداهللا،

  ".إين أسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىن! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقول 
حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن أيب إسـحاق،  : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار ) 2721 (-م  -72

  ".والعفة" ابن املثىن قال يف روايته غري أن. ذا اإلسناد، مثله
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 واللفـظ   -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن عبداهللا بن منري               ) 2722 (- 73
أبو معاوية عن عاصم، عن عبداهللا بن احلـارث؛         ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-البن منري   

  :قال. موعن أيب عثمان النهدي، عن زيد بن أرق
إين أعوذ بـك مـن      ! اللهم"كان يقول   :  ال أقول لكم إال كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول            

وزكها أنت خـري مـن      . آت نفسي تقواها  ! اللهم. العجز والكسل، واجلنب والبخل، واهلرم وعذاب القرب      
ب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع،       إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قل        ! اللهم. أنت وليها وموالها  . زكاها

  ".ومن دعوة ال يستجاب هلا
حدثنا إبراهيم  . حدثنا عبدالواحد بن زياد عن احلسن بن عبيداهللا       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2723 (- 74

  :قال. حدثنا عبدالرمحن بن يزيد عن عبداهللا بن مسعود. بن سويد النخعي
ال إلـه إال اهللا  . واحلمـد هللا . أمسينا وأمسى امللك هللا"ال   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى ق         

  ".وحده ال شريك له
. له امللك وله احلمد وهو على كل شـيء قـدير        "فحدثين الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم يف هذا         : قال احلسن 

ـ     ! اللهم. وشر ما بعدها  . وأعوذ بك من شر هذه الليلة     . أسألك خري هذه الليلة   ! اللهم ن إين أعوذ بـك م
  ".إين أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب! اللهم. الكسل وسوء الكرب

حدثنا جرير عن احلسن بن عبيداهللا، عن إبراهيم بن سويد،          . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2723 (- 75
  :عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا قال

ال إله إال اهللا وحده     . واحلمد هللا . أمسى امللك هللا  أمسينا و " كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال           
أسألك خري ما يف    ! رب. له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير        "أراه قال فيهن    : قال". ال شريك له  

أعوذ بك من الكـسل  ! رب. وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها . هذه الليلة وخري ما بعدها    
أصـبحنا  "وإذا أصبح قال ذلك أيـضا       ". بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب       أعوذ  ! رب. وسوء الكرب 

  ".وأصبح امللك هللا
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن احلسن بن عبيداهللا،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2723 (- 76

  :قال. عن إبراهيم بن سويد، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا
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ال إلـه إال اهللا  . واحلمـد هللا . أمسينا وأمسى امللك هللا" عليه وسلم إذا أمسى قال        كان رسول اهللا صلى اهللا    
وأعوذ بك من شرها وشـر مـا    . إين أسألك من خري هذه الليلة وخري ما فيها        ! اللهم. ال شريك له  . وحده
  ".وفتنة الدنيا وعذاب القرب. إين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب! اللهم. فيها

وزادين فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا، رفعه؛              : سن بن عبيداهللا  قال احل 
  ".له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له"أنه قال 
  ريرة؛ حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب ه. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2724 (- 77

وغلـب  . ونـصر عبـده  . أعز جنده. ال إله إال اهللا وحده" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول        
  ".فال شيء بعده. األحزاب وحده

مسعت عاصم بن كليب عن   : حدثنا ابن إدريس قال   . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2725 (- 78
  :أيب بردة، عن علي، قال
. واذكر، باهلدى، هـدايتك الطريـق     . اهدين وسددين ! اللهم: قل"ى اهللا عليه وسلم      قال يل رسول اهللا صل    

  ".والسداد، سداد السهم
حدثنا : قالوا). واللفظ البن أيب عمر   (حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وابن أيب عمر          ) 2726 (- 79

   موىل آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، عن جويرية؛سفيان عن حممد بن عبدالرمحن،
مث رجع بعد أن    .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح، وهي يف مسجدها               

قال النيب صلى اهللا عليه     . نعم: قالت" ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها؟      "فقال  . أضحى، وهي جالسة  
سـبحان اهللا   : لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتـهن       . ع كلمات، ثالث مرات   لقد قلت بعدك أرب   "وسلم  

  ".وحبمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق عن حممد بن بشر عن مسعر، عن                ) 2726 (-م  -79

  :ة قالتحممد بن عبدالرمحن، عن أيب رشدين، عن ابن عباس، عن جويري
غري أنه  . فذكر حنوه .  مر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صلى صالة الغداة، أو بعدما صلى الغداة               

  ".سبحان اهللا مداد كلماته. سبحان اهللا زنة عرشه. سبحان اهللا رضا نفسه. سبحان اهللا عدد خلقه"قال 

         باب التسبيح أول النهار وعند النوم باب التسبيح أول النهار وعند النوم باب التسبيح أول النهار وعند النوم باب التسبيح أول النهار وعند النوم----    19    
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. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) بن املثىن واللفظ ال (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2727 (- 80
  حدثنا علي؛. مسعت ابن أيب ليلى: قال. حدثنا شعبة عن احلكم

. فانطلقت فلم جتده  . وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم سيب      .  أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى يف يدها        
فجاء النيب  . شة مبجيء فاطمة إليها   فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته عائ        . فأخربا. ولقيت عائشة 

علـى  "فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         . فذهبنا نقوم . وقد أخذنا مضاجعنا  . صلى اهللا عليه وسلم إلينا    
أال أعلمكما خريا مما سألتما؟ إذا أخذمتا       "مث قال   . فقعد بيننا حىت وجدت برد قدمه على صدري       " مكانكما

فهو خري لكما من    . وحتمداه ثالثا وثالثني  . وتسبحاه ثالثا وثالثني  . ثنيمضاجعكما، أن تكربا اهللا أربعا وثال     
  ".خادم
حـدثنا  . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2727 (-م  -80
 أخـذمتا "ويف حديث معاذ    . كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد    . حدثنا ابن أيب عدي   . ح وحدثنا ابن املثىن   . أيب

  ".مضجعكما من الليل
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيداهللا بن أيب يزيد، عـن           . وحدثين زهري بن حرب   ) 2727 (- 2م  -80

ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وعبيد بن يعيش عـن            . جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي بن أيب طالب         
  اهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي،حدثنا عبدامللك عن عطاء بن أيب رباح، عن جم. عبداهللا بن منري

ما تركته : قال علي: وزاد يف احلديث. بنحو حديث احلكم عن ابن أيب ليلى      .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .وال ليلة صفني: وال ليلة صفني؟ قال: قيل له. منذ مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وال ليلة صفني؟: قلت له: ويف حديث عطاء عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، قال
وهو ابـن   (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 2728 (- 81

  عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) القاسم
أال "قـال   " ما ألفيتيه عندنا  "فقال  . وشكت العمل .  أن فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما         

وتكـربين أربعـا    . وحتمدين ثالثا وثالثـني   . ما هو خري لك من خادم؟ تسبحني ثالثا وثالثني        أدلك على   
  ".حني تأخذين مضجعك. وثالثني
حدثنا سهيل، ـذا    . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . وحدثنيه أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2728 (-م  -81

  .اإلسناد
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  حدثنا ليث بن جعفر بن ربيعة، عن األعرج، عن أيب هريرة؛. دثين قتيبة بن سعيدح) 2729 (- 82
وإذا . فإا رأت ملكـا   . إذا مسعتم صياح الديكة، فاسألوا اهللا من فضله       " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".فإا رأت شيطانا. مسعتم يق احلمار، فتعوذوا باهللا من الشيطان
حدثنا : قالوا). واللفظ البن سعيد  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وعبيداهللا بن سعيد          ) 2730 (- 83

  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس؛. معاذ بن هشام
 رب  ال إلـه إال اهللا    . ال إله إال اهللا العظيم احللـيم      " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب            

  ".ال إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي. العرش العظيم
وحديث معاذ بن   . حدثنا وكيع عن هشام، ذا اإلسناد     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2730 (-م  -83

  .هشام أمت
عروبة حدثنا سعيد بن أيب     . أخربنا حممد بن بشر العبدي    . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2730 (- 2م  -83

  عن قتادة؛ أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس؛
فذكر مبثل حديث معاذ بن هشام      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو ن ويقوهلن عند الكرب            

  ".رب السماوات واألرض"غري أنه قال . عن أبيه، عن قتادة
أخربين يوسف بـن    . ا محاد بن سلمة   حدثن. حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 2730 (- 3م  -83

  عبداهللا بن احلارث عن أيب العالية، عن ابن عباس؛
ال إله "وزاد معهن . فذكر مبثل حديث معاذ عن أبيه.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا حزبه أمر، قال     

  ".إال رب العرش الكرمي

         باب استحباب الدعاء عند صياح الديك باب استحباب الدعاء عند صياح الديك باب استحباب الدعاء عند صياح الديك باب استحباب الدعاء عند صياح الديك----    20    

        بببب باب دعاء الكر باب دعاء الكر باب دعاء الكر باب دعاء الكر----    21    
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حدثنا سعيد اجلريري عن   . حدثنا وهيب . حدثنا حبان بن هالل   . ن حرب حدثنا زهري ب  ) 2731 (- 84
  أيب عبداهللا اجلسري، عن ابن الصامت، عن أيب ذر؛

سبحان : ما اصطفى اهللا ملالئكته أو لعباده"أي الكالم أفضل؟ قال :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل     
  ".اهللا وحبمده

حدثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة، عن اجلريري، عن أيب           . ةحدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 2731 (- 85
  :عبداهللا اجلسري، من عرتة، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال

أخربين بأحب  ! يا رسول اهللا  : قلت" أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا؟     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ". اهللا، سبحان اهللا وحبمدهإن أحب الكالم إىل"فقال . الكالم إىل اهللا
حدثنا أيب عن طلحة    . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثين أمحد بن عمر بن حفص الوكيعي      ) 2732 (- 86

  :بن عبيداهللا بن كريز، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، قال
ولـك،  : لم يدعو ألخيه بظهر الغيب، إال قال امللـك ما من عبد مس" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".مبثل
. حدثنا موسى بن سـروان املعلـم      . أخربنا النضر بن مشيل   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2732 (- 87

  حدثين سيدي؛: حدثتين أم الدرداء، قالت: قال. حدثين طلحة بن عبيداهللا بن كريز
. أمـني : من دعا ألخيه بظهر الغيب، قال امللك املوكل به        " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ".ولك مبثل
حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن      . أخربنا عيس بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2733 (- 88

  :قال. وكانت حتته الدرداء) وهو ابن عبداهللا بن صفوان(أيب الزبري، عن صفوان 
أتريد احلـج، العـام؟     : فقالت. ووجدت أم الدرداء  . يف مرتله فلم أجده   فأتيت أبا الدرداء    .  قدمت الشام 

دعوة املسلم ألخيه، بظهر    "فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول         . فادع اهللا لنا خبري   : قالت. نعم: فقلت
  ".ولك مبثل. آمني: كلما دعا ألخيه خبري، قال امللك املوكل به. عند رأسه ملك موكل. الغيب، مستجابة

         باب فضل سبحان اهللا وحبمده باب فضل سبحان اهللا وحبمده باب فضل سبحان اهللا وحبمده باب فضل سبحان اهللا وحبمده----    22    

         باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب----    23    
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يرويه عن النيب صلى اهللا عليه      . فقال يل مثل ذلك   . فخرجت إىل السوق فلقيت أبا الدرداء     : قال) 2732(
  . وسلم
حدثنا يزيد بن هارون عن عبدامللك بن أيب سليمان،         . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2733 (-م  -88

  .عن صفوان بن عبداهللا بن صفوان: وقال. ذا اإلسناد، مثله
حدثنا أبو أسامة وحممد    : قاال). واللفظ البن منري  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري         ) 2734 (- 89

  :قال. بن بشر عن زكرياء بن أيب زائدة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أنس بن مالك
أو يـشرب   . ضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها       إن اهللا لري  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".الشربة فيحمده عليها
حدثنا زكرياء، ـذا    . حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق    . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2734 (-م  -89

  .اإلسناد
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب عبيد، موىل ابـن            : قال.  حيىي حدثنا حيىي بن  ) 2735 (- 90

  مزهر، عن أيب هريرة؛
قد دعوت فـال، أو فلـم   : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  

  ".يستجب يل
 خالد عن   حدثين عقيل بن  . حدثين أيب عن جدي   . حدثين عبدامللك بن شعيب بن ليث     ) 2735 (- 91

مسعت : قال. وكان من القراء وأهل الفقه    . حدثين أبو عبيد، موىل عبدالرمحن بن عوف      : ابن شهاب؛ أنه قال   
  :أبا هريرة يقول

قد دعوت ريب فلم يستجب     : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، فيقول     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يل

         استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب باب باب باب باب----    24    

        دعوت فلم يستجب يلدعوت فلم يستجب يلدعوت فلم يستجب يلدعوت فلم يستجب يل: : : :  باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول----    25    
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عن ربيعة بـن    ) وهو ابن صاحل  (أخربين معاوية   . وهبأخربنا ابن   . حدثين أبو الطاهر  ) 2735 (- 92
  يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب هريرة،

مـا مل  . ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعـة رحـم  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال     
. فلم أر يـستجيب يل    قد دعوت، وقد دعوت،     : يقول"ما االستعجال؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قيل". يستعجل

  ".فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء
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        كتاب الرقاقكتاب الرقاقكتاب الرقاقكتاب الرقاق    ----49
  وبيان الفتنة بالنساء. باب أكثر أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء- 26 

حدثنا معاذ  . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا هداب بن خالد   ) 2736 (- 93
أخربنـا  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا املعتمر . حممد بن عبداألعلى  ح وحدثين   . بن معاذ العنربي  

حدثنا يزيـد بـن     ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني        . كلهم عن سليمان التيمي   . جرير
  :حدثنا التيمي عن أيب عثمان، عن أسامة بن زيد، قال. زريع

وإذا أصـحاب  . فإذا عامة من دخلها املساكني. ب اجلنةقمت على با" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
فإذا عامـة مـن دخلـها    . وقمت على باب النار. فقد أمر م إىل النار  . إال أصحاب النار  . اجلد حمبوسون 

  ".النساء
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن أيب رجاء العطاردي،          . حدثنا زهري بن حرب   ) 2737 (- 94
  : يقولمسعت ابن عباس: قال

واطلعت يف النار فرأيت أكثـر    . اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء      " قال حممد صلى اهللا عليه وسلم       
  ".أهلها النساء

  .أخربنا أيوب، ذا اإلسناد. أخربنا الثقفي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) 2737 (-م -94
حدثنا أبو رجاء عن ابن عبـاس؛       . حدثنا أبو األشهب  . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2737 (- 2م  -94

  .فذكر مبثل حديث أيوب. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اطلع يف النار
مسع أبا رجاء عـن    . حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أيب عروبة       . حدثنا أبو كريب  ) 2737 (- 3م  -94

  .فذكر مثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباس قال
  :قال. حدثنا شعبة عن أيب التياح. حدثنا أيب.  عبيداهللا بن معاذحدثنا) 2738 (- 95

جئت : جئت من عند فالنة؟ فقال: فقالت األخرى. فجاء من عند إحدامها.  كان ملطرف بن عبداهللا امرأتان 
  ".إن أقل ساكين اجلنة النساء"فحدثنا؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . من عند عمران بن حصني

حدثنا شعبة عن أيب    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن الوليد بن عبداحلميد     ) 2738 (-م  -95
  .مبعىن حديث معاذ. مسعت مطرفا حيدث؛ أنه كانت له امرأتان: قال. التياح
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حدثين يعقوب بن عبدالرمحن    . حدثنا ابن بكري  . حدثنا عبيداهللا بن عبدالكرمي، أبو زرعة     ) 2739 (- 96
  :ة، عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر، قالعن موسى بن عقب

إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتـك،         ! اللهم" كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك

عن أيب  . حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي       . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2740 (- 97
  :ان النهدي، عن أسامة بن زيد، قالعثم

  ".ما تركت بعدي فتنة، هي أضر، على الرجال، من النساء" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مجيعـا عـن    . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وسويد بن سعيد وحممد بن عبداألعلى          ) 2741 (- 98

حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيـد بـن          :  قال أيب  :حدثنا املعتمر بن سليمان قال    : قال ابن معاذ  . املعتمر
  حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛

ما تركت بعدي يف الناس، فتنة أضر على الرجال         " أما حدثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال            
  ".من النساء

ح وحـدثنا   . و خالد األمحر  حدثنا أب : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2741 (-م  -98
كلهم عن سليمان التيمي، ـذا      . أخربنا جرير . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . أخربنا هشيم . حيىي بن حيىي  
  .اإلسناد، مثله

حدثنا شعبة عن أيب . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار، قاال       ) 2742 (- 99
   عن أيب سعيد اخلدري،مسعت أبا نضرة حيدث: قال. مسلمة

فينظـر كيـف    . وإن اهللا مستخلفكم فيهـا    . إن الدنيا حلوة خضرة   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
لينظـر  "ويف حديث بشار    ". فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء       . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء   . تعملون

  ".كيف تعملون
عـن  ) يعين ابن عياض، أبا ضـمرة     (حدثين أنس   . حدثين حممد بن إسحاق املسييب    ) 2743 (- 100

  موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبداهللا بن عمر، 

        ة، والتوسل بصاحل األعمالة، والتوسل بصاحل األعمالة، والتوسل بصاحل األعمالة، والتوسل بصاحل األعمال باب قصة أصحاب الغار الثالث باب قصة أصحاب الغار الثالث باب قصة أصحاب الغار الثالث باب قصة أصحاب الغار الثالث----    27    
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فـأووا إىل غـار يف      . بينما ثالثة نفر يتمشون أخذهم املطر     " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
انظـروا أعمـال    : فقال بعضهم لبعض  . فانطبقت عليهم .  على فم غارهم صخرة من اجلبل      فاحنطت. جبل

إنه كان يل والدان    ! اللهم: فقال أحدهم . عملتموها صاحلة هللا، فادعوا اهللا تعاىل ا، لعل اهللا يفرجها عنكم          
لـدي  فإذا أرحت علـيهم، حلبـت فبـدأت بوا      . ويل صبية صغار أرعى عليهم    . وامرأيت. شيخان كبريان 

فحلبت كمـا   . فلم آت حىت أمسيت فوجدما قد ناما      . وأنه نأى يب ذات يوم الشجر     . فسقيتهما قبل بين  
وأكـره أن أسـقي     . أكره أن أوقظهما من نومهما    . فقمت عند رؤوسهما  . فجئت باحلالب . كنت أحلب 
 فإن كنت تعلم أين .فلم يزل ذلك دأيب ودأم حىت طلع الفجر. والصبية يتضاغون عند قدمي   . الصبية قبلهما 

  .فرأوا منها السماء. ففرج اهللا منه فرجة. فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منه فرجة، نرى منه السماء
. وطلبت إليها نفـسها   . إنه كان يل ابنة عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال من النساء           ! اللهم: وقال اآلخر 

قالت يـا   . فلما وقعت بني رجليها   . فجئتها ا . ة دينار فتعبت حىت مجعت مائ   . فأبت حىت آتيها مبائة دينار    
فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك،          . فقمت عنها . وال تفتح اخلامت إال حبقه    . اتق اهللا ! عبداهللا

  .ففرج هلم. فافرج لنا منها فرجة
فعرضت عليه  . أعطين حقي : فلما قضى عمله قال   . إين كنت استأجرت أجريا بفرق أرز     ! اللهم: وقال اآلخر 

. اتق اهللا وال تظلمين حقـي     : فجاءين فقال . فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا ورعائها       . فرقه فرغب عنه  
. إين ال أستهزئ بـك  : اتق اهللا وال تستهزئ يب فقلت     : فقال. فخذها. اذهب إىل تلك البقر ورعائها    : فقلت

. علت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقيفإن كنت تعلم أين ف. فأخذه فذهب به. خذ ذلك البقر ورعائها  
  .ففرج اهللا ما بقي

أخربنا أبو عاصـم عـن ابـن        : قاال. وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن محيد      ) 2743 (-م  -100
ح وحدثين  . حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا     . ح وحدثين سويد بن سعيد    . أخربين موسى بن عقبة   . جريج

ح وحدثين زهري   . حدثنا أبو ورقبة بن مسقلة    . حدثنا ابن فضيل  : قاال. أبو كريب وحممد بن طريف البجلي     
حدثنا أيب عن ). يعنون ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   : وعبد بن محيد قالوا   . بن حرب وحسن احللواين   

مبعىن حديث أيب ضمرة عن     . كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . صاحل بن كيسان  
إال عبيداهللا فإن يف    ". يتماشون"ويف حديث صاحل    ". وخرجوا ميشون : "وزادوا يف حديثهم  .  بن عقبة  موسى
  .ومل يذكر بعدها شيئا" وخرجوا"حديثه 
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حدثين حممد بن سهل التميمي وعبداهللا بن عبدالرمحن بن رام وأبو بكر بـن              ) 2743 (- 2م  -100
أخربين سامل  . أخربنا شعيب عن الزهري   . أبو اليمان ) نااآلخران أخرب : وقال. حدثنا: قال ابن سهل  (إسحاق  

  : بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال
حىت آواهـم املبيـت إىل   . انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

كان يل أبـوان    ! همالل"قال رجل منهم    : غري أنه قال  . واقتص احلديث مبعىن حديث نافع عن ابن عمر       " غار
. فامتنعت مين حىت أملت ا سنة من الـسنني        "وقال  ". فكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال      . شيخان كبريان 

وقـال  ". فارتعجت. فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال     "وقال  ". فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار    
  ".فخرجوا من الغار ميشون"
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         كتاب التوبة كتاب التوبة كتاب التوبة كتاب التوبة----50
حدثين زيد بن أسلم عن أيب صاحل، عن        . حدثنا حفص بن مسرية   . حدثين سويد بن سعيد   ) 2675 (- 1

  أيب هريرة،
وأنا معـه حيـث   . أنا عند ظن عبدي يب: قال اهللا عز وجل" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

. ومن تقرب إيل شربا، تقربت إليه ذراعا      . أحدكم جيد ضالته بالفالة   هللا أفرح بتوبة عبده من      ! واهللا. ذكرين
  ".وإذا أقبل إيل ميشي، أقبلت إليه أهرول. ومن تقرب إيل ذراعا، تقربت إليه باعا

) يعين ابن عبدالرمحن احلزامـي    (حدثنا املغرية   .حدثين عبداهللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب      ) 2675 (- 2
  :  عن أيب هريرة قالعن أيب الزناد، عن األعرج،

  ".هللا أشد فرحا بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالته، إذا وجدها" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا معمر عن مهام بـن منبـه، عـن أيب          . وحدثنا حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق     ) 2675 (-م  -2

  .هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعناه
: قـال إسـحاق   (- واللفظ لعثمـان   -ثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        حدثنا ع ) 2744 (- 3

دخلت : جرير عن األعمش، عن عمارة بن عمري، عن احلارث بن سويد، قال           ) حدثنا: وقال عثمان . أخربنا
حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            : فحدثنا حبديثني . على عبداهللا أعوده وهو مريض    

  :قال. وسلم
هللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجـل يف أرض دويـة             " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

: مث قـال  . فطلبها حىت أدركه العطش   . فنام فاستيقظ وقد ذهبت   . عليها طعامه وشرابه  . معه راحلته . مهلكة
فاسـتيقظ وعنـده    . تفوضع رأسه على ساعده ليمو    . فأنام حىت أموت  . أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه     

  ".فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده. راحلته وعليها زاده طعامه وشرابه
حدثنا حيىي بن آدم عن قطبة بـن عبـدالعزيز، عـن            . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2744 (-م  -3

  ".من رجل بداوية من األرض"وقال . األعمش، ذا اإلسناد

        يف احلض على التوبة والفرح ايف احلض على التوبة والفرح ايف احلض على التوبة والفرح ايف احلض على التوبة والفرح ا باب  باب  باب  باب ----    1    
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حدثنا عمارة بن عمـري     . حدثنا األعمش . حدثنا أبو أسامة  . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2744 (- 4
أحدمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : حدثين عبداهللا حديثني  : مسعت احلارث بن سويد قال    : قال

  :فقال. واآلخر عن نفسه
  .ثل حديث جريرمب" هللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :حدثنا أبو يونس عن مساك قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 2745 (- 5
مث سار حىت   . هللا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل محل زاده ومزاده على بعري           " خطب النعمان بن بشري فقال      

فاستيقظ فسعى  . وانسل بعريه . ينهفغلبته ع . فرتل فقال حتت شجرة   . كان بفالة من األرض، فأدركته القائلة     
فأقبل حـىت أتـى     . مث سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا      . مث سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا      . شرفا فلم يرى شيئا   
فلله أشد فرحا بتوبة    . حىت وضع خطامه يف يده    . فبينما هو قاعد إذ جاءه بعريه ميشي      . مكانه الذي قال فيه   

  ".حالهالعبد، من هذا حني وجد بعريه على 
  .وأما أنا فلم أمسعه. فزعم الشعيب؛ أن النعمان رفع هذا احلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال مساك

عبيداهللا بن  ) أخربنا: وقال حيىي . حدثنا: قال جعفر (حدثنا حيىي بن حيىي وجعفر بن محيد        ) 2746 (- 6
  :إياد بن لقيط عن إياد، عن الرباء بن عازب قال

جتر زمامها بأرض قفر    . كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته      "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   
مث مرت جبذل شـجرة فتعلـق       . فطلبها حىت شق عليه   . وعليها له طعام وشراب   . ليس ا طعام وال شراب    

! ما، واهللا أ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا رسول اهللا  . شديدا: قلنا" فوجدها متعلقة به؟  . زمامها
  ".هللا أشد فرحا بتوبة عبده، من الرجل براحلته

  .حدثنا عبيداهللا بن إياد عن أبيه: قال جعفر
حدثنا عكرمة بن   . حدثنا عمر بن يونس   : قاال. حدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب      ) 2747 (- 7

  :حدثنا أنس بن مالك، وهو عمه، قال. حدثنا إسحاق بن عبداهللا بن طلحة. عمار
هللا أشد فرحا بتوبة عبده، حني يتوب إليه، من أحدكم كـان علـى         "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ق

قـد  . فاضطجع يف ظلها. فأتى شجرة. فأيس منها . وعليها طعامه وشرابه  . فانفلتت منه . راحلته بأرض فالة  
! اللـهم :  من شدة الفرح   مث قال . فأخذ خبطامها . فبينا هو كذلك إذا هو ا، قائمة عنده       . أيس من راحلته  

  ".أخطأ من شدة الفرح. أنت عبدي وأنا ربك
  حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2747 (- 8
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هللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعريه، قـد             " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".أضله بأرض فالة

حدثنا أنس بن مالك    . حدثنا قتادة . حدثنا مهام . حدثنا حبان . وحدثنيه أمحد الدارمي  ) 2747 (-م  -8

  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا ليث عن حممد بن قيس، قاص عمر بن عبدالعزيز، عـن أيب             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2748 (- 9

كنت كتمت عنكم شيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا          : ب؛ أنه قال، حني حضرته الوفاة     صرمة، عن أيب أيو   
  .عليه وسلم

  ".لوال أنكم تذنبون خللق اهللا خلقا يذنبون، يغفر هلم" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
بـداهللا  وهو ابـن ع   (حدثين عياض   . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 2748 (- 10

حدثين إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب صرمة، عـن أيب أيـوب                   ). الفهري
  األنصاري،

لو أنكم مل تكن لكم ذنوب، يغفرها اهللا لكم، جلاء اهللا بقوم            " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
  ".هلم ذنوب، يغفرها هلم

أخربنا معمر عن جعفر اجلزري، عن يزيد بن        . حدثنا عبدالرزاق . فعحدثين حممد بن را   ) 2749 (- 11
  :األصم، عن أيب هريرة قال

لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم، وجلاء بقوم يذنبون،         ! والذي نفسي بيده  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فيستغفرون اهللا، فيغفر هلم

         باب سقوط الذنوب باالستغفار، توبة باب سقوط الذنوب باالستغفار، توبة باب سقوط الذنوب باالستغفار، توبة باب سقوط الذنوب باالستغفار، توبة----    2    
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أخربنا جعفر بن سـليمان     ). واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي التيمي وقطن بن نسري         ) 2750 (- 12
وكان من كتاب رسول اهللا     (عن سعيد بن إياس اجلريري، عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة األسيدي قال              

  :قال) وسلمصلى اهللا عليه 
: ما تقول؟ قال قلت   ! سبحان اهللا : قال. نافق حنظلة : قال قلت ! كيف أنت؟ يا حنظلة   :  لقيين أبو بكر فقال   

فإذا خرجنا من عند    . حىت كأنا رأي عني   . يذكرنا بالنار واجلنة  . نكون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
إنا ! فواهللا: قال أبو بكر  . فنسينا كثريا . د والضيعات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عافسنا األزواج واألوال        

نـافق  : قلـت . فانطلقت أنا وأبو بكر، حىت دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             . لنلقى مثل هذا  
. نكون عندك ! يا رسول اهللا  : قلت" وما ذاك؟ "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا رسول اهللا  . حنظلة

. فإذا خرجنا من عندك، عافـسنا األزواج واألوالد والـضيعات        . حىت كأنا رأى عني   . نةتذكرنا بالنار واجل  
إن لو تدومون على مـا تكونـون        ! والذي نفسي بيده  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نسينا كثريا 

 ثالث" ساعة وساعة ! ولكن، يا حنظلة  . عندي، ويف الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم        
  .مرات
حدثنا سعيد اجلريري   . مسعت أيب حيدث  . أخربنا عبدالصمد . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2750 (- 13

  :قال. عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة
مث جئت إىل البيت فضاحكت الصبيان      : قال. فوعظنا فذكر النار  .  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فلقينـا  . وأنا قد فعلت مثل ما تذكر     : فقال. فذكرت ذلك له  . ا بكر قال فخرجت فلقيت أب   . والعبت املرأة 
فقال أبو  . فحدثته باحلديث " مه"فقال  . نافق حنظلة ! يا رسول اهللا  : فقلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ولو كانت ما تكون قلوبكم كما تكـون    . ساعة وساعة ! يا حنظلة "فقال  . وأنا قد فعلت مثل ما فعل     : بكر
  ".ر، لصافحتكم املالئكة، حىت تسلم عليكم يف الطرقعند الذك
حدثنا سفيان عن سعيد اجلريري،     . حدثنا الفضل بن دكني   . حدثين زهري بن حرب   ) 2750 (-م  -13

. كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسـلم       : عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة التميمي األسيدي، الكاتب قال         
  .يثهمافذكر حنو حد. فذكرنا اجلنة والنار

ة، واملراقبة، وجواز ترك ذلك يف بعض ة، واملراقبة، وجواز ترك ذلك يف بعض ة، واملراقبة، وجواز ترك ذلك يف بعض ة، واملراقبة، وجواز ترك ذلك يف بعض  باب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخر باب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخر باب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخر باب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخر----    3    
        األوقات، واالشتغال بالدنيااألوقات، واالشتغال بالدنيااألوقات، واالشتغال بالدنيااألوقات، واالشتغال بالدنيا
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عن أيب زناد، عن األعرج، عن أيب       ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2751 (- 14
  هريرة؛

إن رمحـيت   : ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف كتابه، فهو عنده فوق العرش          " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".ب غضيبتغل
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب      . حدثين زهري بن حرب   ) 2751 (- 15

  هريرة،
  ".سبقت رمحيت غضيب: قال اهللا عز وجل" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو ضمرة عن احلارث بن عبدالرمحن، عن عطـاء بـن            . حدثنا علي بن خشرم   ) 2751 (- 16
  :ن أيب هريرة، قالميناء، ع

إن : ملا قضى اهللا اخللق، كتب يف كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  ".رمحيت تغلب غضيب

أخربين يونس عن ابن شـهاب؛ أن       . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي التجييب    ) 2752 (- 17
  :سعيد بن املسيب أخربه؛ أن أبا هريرة قال

. فأمسك عنده تـسعة وتـسعني    . جعل اهللا الرمحة مائة جزء    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها، خشية       . فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئق    . وأنزل يف األرض جزءا واحدا    

  ".أن تصيبه
عـن  ) يعنون ابن جعفر  (ثنا إمساعيل   حد: قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2752 (- 18

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
وخبأ عنده مائة، إال    . فوضع واحدة بني خلقه   . خلق اهللا مائة رمحة   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".واحدة
  ريرة، حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن أيب ه. حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 2752 (- 19

         باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه----    4    
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أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنـس والبـهائم   . إن هللا مائة رمحة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   
. وأخر اهللا تسعا وتـسعني رمحـة      . وا تعطف الوحش على ولدها    . وا يترامحون . فبها يتعاطفون . واهلوام

  ".يرحم ا عباده يوم القيامة
حـدثنا أبـو    . حدثنا سليمان التيمي  . حدثنا معاذ بن معاذ   . وسىحدثين احلكم بن م   ) 2753 (- 20

  :عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، قال
وتسعة وتسعون . فمنها رمحة ا يتراحم اخللق بينهم   . إن هللا مائة رمحة   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ليوم القيامة
  .ملعتمر عن أبيه، ذا اإلسنادحدثنا ا. وحدثناه حممد بن عبداألعلى) 2753 (-م -20
حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند، عن أيب عثمان، عن سـلمان،              . حدثنا ابن منري  ) 2753 (- 21
  :قال

كل رمحـة   . إن اهللا خلق، يوم خلق السماوات واألرض، مائة رمحة        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
والـوحش  . فبها تعطف الوالدة على ولـدها     . األرض رمحة فجعل منها يف    . طباق ما بني السماء واألرض    

  ".فإذا كان يوم القيامة، أكملها ذه الرمحة. والطري بعضها على بعض
حدثنا ابـن   ). واللفظ حلسن (حدثين احلسن بن علي احللواين وحممد بن سهل التميمي          ) 2754 (- 22

  :مر بن اخلطاب؛ أنه قالحدثين زيد بن أسلم عن أبيه، عن ع. حدثنا أبو غسان. أيب مرمي
فإذا امرأة من السيب، تبتغي، إذا وجدت صبيا يف الـسيب،           .  قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيب        

أترون هذه املرأة طارحة ولـدها      "فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته   
هللا أرحم بعباده   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ى أن تطرحه  وهي تقدر عل  ! واهللا. ال: قلنا" يف النار؟ 

  ".من هذه بولدها
: قال ابن أيـوب . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر ) 2755 (- 23

  أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛. حدثنا إمساعيل
ولـو  . لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة، ما طمع جبنته أحد           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة، ما قنط من جنته أحد
حدثنا مالك عن أيب    . حدثنا روح . حدثين حممد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون        ) 2756 (- 24

  الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛
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مث اذروا  . إذا مات فحرقوه  : قال رجل، مل يعمل حسنة قط، ألهله      " عليه وسلم قال      أن رسول اهللا صلى اهللا    
فلما مـات  . لئن قدر اهللا عليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني! فواهللا. نصفه يف الرب ونصفه يف البحر   

: مل فعلت هذا؟ قـال    : قالمث  . وأمر البحر فجمع ما فيه    . فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه     . الرجل فعلوا ما أمرهم   
  ".فغفر اهللا له. وأنت أعلم! يا رب. من خشيتك

 - واللفظ له    -وقال ابن رافع    . أخربنا: قال عبد (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2756 (- 25
أخـربين  : أال أحدثك حبديثني عجيبني؟ قال الزهري     : قال يل الزهري  : أخربنا معمر قال  . عبدالرزاق) حدثنا
  بن عبدالرمحن عن أيب هريرة،محيد 

إذا أنـا   : فلما حضره املوت أوصى بنيه فقال     . أسرف رجل على نفسه   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
لئن قدر علي ريب، ليعذبين عذابا ما عذبه        ! فواهللا. مث اذروين يف الريح يف البحر     . مث اسحقوين . مت فأحرقوين 

ما محلك علـى مـا      : فقال له . فإذا هو قائم  . أدي ما أخذت  : رضفقال لأل . قال ففعلوا ذلك به   . به أحد 
  ".فغفر له بذلك.  خمافتك- أو قال -! يا رب. خشيتك: صنعت؟ فقال

  وحدثين محيد عن أيب هريرة،: قال الزهري) 2619(
وال هـي   . فال هي أطعمتـها   . دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها     " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".حىت ماتت هزال. لتها تأكل من خشاش األرضأرس
  .ذلك، لئال يتكل رجل، وال ييأس رجل: قال الزهري

قـال  . حدثين الزبيـدي  . حدثنا حممد بن حرب   . حدثين أبو الربيع، سليمان بن داود     ) 2756 (- 26
  :قال. حدثين محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب هريرة: الزهري

فغفر "إىل قوله   . بنحو حديث معمر  " أسرف عبد على نفسه   "يه وسلم يقول     مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل     
فقال اهللا عز وجل، لكل شيء أخذ "ويف حديث الزبيدي قال . ومل يذكر حديث املرأة يف قصة اهلرة      ". اهللا له 

  ".أد ما أخذت منه: منه شيئا
مسع عقبـة بـن     .  قتادة حدثنا شعبة عن  . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2757 (- 27

  مسعت أبا سعيد اخلدري حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛: عبدالغافر يقول
أو ألولـني مرياثـي     . لتفعلن ما آمركم به   : فقال لولده . راشه اهللا ماال وولدا   . أن رجال فيمن كان قبلكم     "

فإين مل أبتهر عنـد     .  يف الريح  واذروين. مث إسحاقوين ) وأكثر علمي أنه قال   (إذا أنا مت، فأحرقوين     . غريكم
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ما محلك  : فقال اهللا ! وريب. ففعلوا ذلك به  . قال فأخذ منهم ميثاقا   . اهللا خريا، وإن اهللا يقدر على أن يعذبين       
  ".قال فما تالفاه غريها. خمافتك: على ما فعلت؟ فقال

حـدثنا  :  أيبقـال يل : حدثنا معتمر بن سليمان قال. وحدثناه حيىي بن حبيب احلارثي ) 2757 (- 28
ح وحـدثنا   . حدثنا شيبان بن عبدالرمحن   . حدثنا احلسن بن موسى   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . قتادة

ويف . ذكروا مجيعا بإسناد شعبة حنو حديثه     . كالمها عن قتادة  . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا أبو الوليد  . ابن املثىن 
فإنه مل يبتئر عند    "ويف حديث التيمي    ".  ماال وولدا  أن رجال من الناس رغسه اهللا     "حديث شيبان وأيب عوانة     

". ما ابتأر عند اهللا خريا    ! واهللا. فإنه"ويف حديث شيبان    . مل يدخر عند اهللا خريا    : قال فسرها قتادة  " اهللا خريا 

  .بامليم" ما امتأر"ويف حديث أيب عوانة 
حدثنا محاد بن سلمة عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة،          . حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2758( - 29

  عن عبدالرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة،
اغفـر يل   ! اللهم: فقال. أذنب عبد ذنبا  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما حيكي عن ربه عز وجل قال              

. مث عاد فأذنـب   . با، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب        أذنب عبدي ذن  : فقال تبارك وتعاىل  . ذنيب
فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخـذ        . عبدي أذنب ذنبا  : فقال تبارك وتعاىل  . اغفر يل ذنيب  ! أي رب : فقال

فعلم أن له ربا    . أذنب عبدي ذنبا  : فقال تبارك وتعاىل  . اغفر يل ذنيب  ! أي رب : مث عاد فأذنب فقال   . بالذنب
  ".اعمل ما شئت فقد غفرت لك.  الذنب، ويأخذ بالذنبيغفر

  ".اعمل ما شئت"ال أدري أقال يف الثالثة أو الرابعة : قال عبداألعلى
حدثنا عبداألعلى بن محاد    . حدثين حممد بن زجنوية القرشي القشريي     : قال أبو أمحد  ) 2758 (-م  -29

  .النرسي، ذا اإلسناد
حدثنا إسحاق بن عبداهللا بن أيب      . حدثنا مهام . دثين أبو الوليد  ح. حدثين عبد بن محيد   ) 2758 (- 30
مسعت أبـا هريـرة     : فسمعته يقول : قال. كان باملدينة قاص يقال له عبدالرمحن بن أيب عمرة        : قال. طلحة
  :يقول

 باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب  باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب  باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب  باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب ----    5    
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وذكـر  . مبعىن حديث محاد بن سـلمة     " إن عبدا أذنب ذنبا   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  .قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء: ويف الثالثة. ، أذنب ذنباثالث مرات

: قـال . حدثنا شعبة عن عمرو بن مـرة . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2759 (- 31
  مسعت أبا عبيدة حيدث عن أيب موسى،

ويبسط يـده   . رإن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النها         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".حىت تطلع الشمس من مغرا. بالنهار، ليتوب مسيء الليل

  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا أبو داود. وحدثنا حممد بن بشار) 2759 (-م -31
: وقال عثمـان  .  أخربنا :قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2760 (- 32
  :جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا، قال) حدثنا

وليس . من أجل ذلك مدح نفسه    . ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أحد أغري من اهللا، من أجل ذلك حرم الفواحش

ح وحدثنا أبو بكر . حدثنا أبو معاوية: قاال.  كريبحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وأبو   ) 2760 (- 33
  :حدثنا عبداهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا، قال). واللفظ له(بن أيب شيبة 

. ال أحد أغري من اهللا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطـن       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".املدح من اهللاوال أحد أحب إليه 

حدثنا شعبة عن عمـرو  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2760 (- 34
: آنت مسعته من عبداهللا؟ قال    : قلت له (مسعت عبداهللا بن مسعود يقول      : مسعت أبا وائل يقول   : قال. بن مرة 

  ؛)ورفعه. نعم
وال أحد أحب إليه املدح من      . لفواحش ما ظهر منها وما بطن     ولذلك حرم ا  . ال أحد أغري من اهللا    " أنه قال   

  ".اهللا، ولذلك مدح نفسه

         باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش----    6    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1456 

. أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2760 (- 35
جرير عن األعمش، عن مالك بن احلارث، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا بن              ) حدثنا: وقال اآلخران 
  :مسعود، قال

من أجل ذلـك مـدح      . ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا عز وجل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
من أجل . وليس أحد أحب إليه العذر من اهللا. من أجل ذلك حرم الفواحش    . وليس أحد أغري من اهللا    . نفسه

  ".ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل
: قال. دثنا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أيب عثمان          ح. حدثنا عمرو الناقد  ) 2761 (- 36

  :وحدثين أبو سلمة عن أيب هريرة قال: قال حيىي
  ".وغرية اهللا أن يأيت املؤمن ما حرم عليه. وإن املؤمن يغار. إن اهللا يغار" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  زبري حدثه؛ أن أمساء بنت أيب بكر حدثته؛وحدثين أبو سلمة؛ أن عروة بن ال: قال حيىي) 2762(
  ".ليس شيء أغري من اهللا عز وجل" أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن حيىي بـن أيب            . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2761(
حديث أيب هريـرة    . مبثل رواية حجاج  .  عليه وسلم  كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا          

  .ومل يذكر حديث أمساء. خاصة
حدثنا بشر بن املفضل عن هشام، عن حيىي بـن أيب         . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 2762 (- 37

  كثري، عن أيب سلمة، عن عروة، عن أمساء،
  ". عز وجلال شيء أغري من اهللا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

عن العالء، عن أبيه، عـن أيب       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2761 (- 38
  هريرة؛

  ".واهللا أشد غريا. املؤمن يغار" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
لعالء، ذا  مسعت ا : حدثنا شعبة قال  . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2761 (-م  -38

  .اإلسناد
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كالمها عن يزيد بـن     . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري         ) 2763 (- 39
  حدثنا التيمي عن أيب عثمان، عن عبداهللا بن مسعود؛. حدثنا يزيد). واللفظ أليب كامل(زريع 

أقم الـصالة   {: قال فرتلت . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له        . ة قبلة  أن رجال أصاب من امرأ    
]. 114/هود   /11[} طريف النهار وزلفى من الليل، إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين           

  ".ملن عمل ا من أميت"قال ! أيل هذه؟ يا رسول اهللا: قال فقال الرجل
  حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود؛. حدثنا املعتمر عن أبيه. داألعلىحدثنا حممد بن عب) 2763 (- 40

كأنـه  . فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة، أو مسا بيد، أو شيئا           .  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .مث ذكر مبثل حديث يزيد. قال فأنزل اهللا عز وجل. يسأل عن كفارا

  :قال. حدثنا جرير عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد. يبةحدثنا عثمان بن أيب ش) 2763 (- 41
مث . مث أتى أبا بكر فعظم عليه . فأتى عمر بن اخلطاب فعظم عليه     .  أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة      

  .فذكر مبثل حديث يزيد واملعتمر. أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم
قـال   (- واللفظ ليحىي    -أبو بكر بن أيب شيبة      حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد و       ) 2763 (- 42
أبو األحوص عن مساك، عن إبراهيم، عن علقمة واألسود، عن عبداهللا           ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: حيىي
  :قال

وإين . إين عاجلت امرأة يف أقـصى املدينـة       ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
لقد سترك اهللا، لـو سـترت       : فقال له عمر  . فاقض يف ما شئت   . فأنا هذا . أن أمسها أصبت منها ما دون     

فأتبعه النيب صلى اهللا عليه وسـلم  . فقام الرجل فانطلق . قال فلم يرد النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا        . نفسك
هنب الـسيئات   أقم الصالة طريف النهار وزلفى من الليل إن احلسنات يذ         {: رجال دعاه، وتال عليه هذه اآلية     

بـل  "له خاصة؟ قـال      هذا! يا نيب اهللا  :فقال رجل من القوم   ]. 114/هود/11[} ذلك ذكرى للذاكرين  
  ".للناس كافة

حدثنا شعبة عـن    . حدثنا أبو النعمان، احلكم بن عبداهللا العجلي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2763 (- 43
 عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم         مسعت إبراهيم حيدث عن خاله األسود، عن      : قال. مساك بن حرب  

        إن احلسنات يذهنب السيئاتإن احلسنات يذهنب السيئاتإن احلسنات يذهنب السيئاتإن احلسنات يذهنب السيئات: : : :  باب قوله تعاىل باب قوله تعاىل باب قوله تعاىل باب قوله تعاىل----    7    
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هذا هلذا خاصة، أو لنا عامة؟ قـال        ! يا رسول اهللا  : فقال معاذ : وقال يف حديثه  . مبعىن حديث أيب األحوص   
  ".بل لكم عامة"

حدثنا مهام عن إسحاق بـن      . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا احلسن بن علي احللواين    ) 2764 (- 44
  :أنس، قالعبداهللا بن أيب طلحة، عن 

وحـضرت  : قـال . أصبت حدا فأقمه علي   ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
إين أصبت حـدا    ! يا رسول اهللا  : فلما قضى الصالة قال   . الصالة فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".غفر لكقد "قال . نعم: قال" هل حضرت الصالة معنا؟"قال . فأقم يف كتاب اهللا
حدثنا عمر بـن    : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا نصر بن علي اجلهضمي وزهري بن حرب         ) 2765 (- 45
  :حدثنا أبو أمامة قال. حدثنا شداد. حدثنا عكرمة بن عمار. يونس

إين ! يا رسـول اهللا   :  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، وحنن قعود معه، إذ جاء رجل فقال               
إين ! يـا رسـول اهللا    : مث أعاد فقال  . فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فأقمه علي . داأصبت ح 

فلما انصرف نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو          . وأقيمت الصالة . فسكت عنه . فأقمه علي . أصبت حدا 
لى اهللا عليه وسـلم  واتبعت رسول اهللا ص. فاتبع الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني انصرف  : أمامة

إين أصبت حدا، ! يا رسول اهللا: فلحق الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. أنظر ما يرد على الرجل  
أرأيت حني خرجت من بيتك، ألـيس       "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال أبو أمامة  . فأقمه علي 

يـا  . فقال نعـم  " مث شهدت الصالة معنا؟   " قال   !يا رسول اهللا  . بلى: قال" قد توضأت فأحسنت الوضوء؟   

  ". ذنبك- أو قال -. فإن اهللا قد غفر لك حدك"قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! رسول اهللا
. معاذ بن هشام  حدثنا  : قال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2766 (- 46

  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب الصديق، عن أيب سعيد اخلدري؛
فسأل عن أعلم   . كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا        " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

. فقتلـه . ال: فهل له من توبة؟ فقال    . إنه قتل تسعة وتسعني نفسا    : أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال      
فهل له مـن    . إنه قتل مائة نفس   : فقال. مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل         . فكمل به مائة  

         باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله----    8    
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فإن ا أناسا يعبدون اهللا فاعبـد       . ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا         . نعم: توبة؟ فقال 
فاختصمت فيه  . الطريق أتاه املوت  فانطلق حىت إذا نصف     . وال ترجع إىل أرضك فإا أرض سوء      . اهللا معهم 

وقالـت مالئكـة    . جاء تائبا مقبال بقلبـه إىل اهللا      : فقالت مالئكة الرمحة  . مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب   
. قيسوا ما بني األرضـني    : فقال. فجعلوه بينهم . فأتاه ملك يف صورة آدمي    . إنه مل يعمل خريا قط    : العذاب

  " فقبضته مالئكة الرمحة. وه فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أرادفقاس. فإىل أيتهما كان أدىن، فهو له
  .ذكر لنا؛ أنه ملا أتاه املوت نأى بصدره: فقال احلسن: قال قتادة
حدثنا شعبة عن قتادة؛ أنه مسع أبا الصديق        . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2766 (- 47

  الناجي، عن أيب سعيد اخلدري،
هل له من توبة؟ فـأتى      : فجعل يسأل . أن رجال قتل تسعة وتسعني نفسا     "ى اهللا عليه وسلم؛      عن النيب صل  

مث خرج من قرية إىل قرية فيهـا قـوم          . مث جعل يسأل  . فقتل الراهب . ليست لك توبة  : راهبا فسأله فقال  
رمحـة  فاختصمت فيه مالئكة ال   . مث مات . فنأى بصدره . فلما كان يف بعض الطريق أدركه املوت      . صاحلون

  ".فجعل من أهلها. فكان إىل القرية الصاحلة أقرب منها بشرب. ومالئكة العذاب
حدثنا شعبة عن قتادة، ذا اإلسناد، حنـو        . حدثنا ابن أيب عدي   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2766 (- 48

  ".أن تقريب: وإىل هذه. أن تباعدي: فأوحى اهللا إىل هذه"وزاد فيه . حديث معاذ بن معاذ
حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن حيىي، عن أيب بردة، عن أيب            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2767 (- 49

  :موسى قال
إذا كان يوم القيامة، دفع اهللا عز وجل إىل كل مـسلم يهوديـا أو               " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فيقول هذا فكاكك من النار. نصرانيا
حدثنا قتادة؛ أن عونا    . حدثنا مهام . حدثنا عفان بن مسلم   .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2767 (- 50

  وسعيد بن أيب بردة حدثاه؛ أما شهدا أبا بردة حيدث عمر بن عبدالعزيز عن أبيه،
قال " ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه، النار، يهوديا أو نصرانيا " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

ثالث مرات أن أباه حدثه عن رسول اهللا صـلى اهللا           ! دالعزيز باهللا الذي ال إله إال هو      فاستحلفه عمر بن عب   
  .ومل ينكر على عون قوله. قال فلم حيدثين سعيد أنه استحلفه. قال فحلف له. عليه وسلم

. مجيعا عن عبدالصمد بن عبـدالوارث     . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن      ) 2767 (-م  -50
  .أخربنا مهام
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  .عون بن عتبة: وقال. حدثنا قتادة، ذا اإلسناد، حنو حديث عفان
حـدثنا  . حدثنا حرمي بن عمارة. حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد      ) 2767 (- 51

  شداد، أبو طلحة الراسيب عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أبيه،
. س يوم القيامة، ناس من املسلمني، بذنوب أمثـال اجلبـال          جييء النا " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  . ال أدري ممن الشك: قال أبو روح. فيما أحسب أنا" ويضعها على اليهود والنصارى. فيغفرها اهللا هلم
أبوك حدثك هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قلـت           : فحدثت به عمر بن عبدالعزيز فقال     : قال أبو بردة  

  .نعم
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن          . دثنا زهري بن حرب   ح) 2768 (- 52

  :صفوان بن حمرز قال
مسعتـه يقـول   : كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى؟ قال    :  قال رجل البن عمر   

: هل تعرف؟ فيقول:  فيقول.فيقرره بذنوبه. حىت يضع عليه كنفه. يدين املؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل     "
وأما . فيعطى صحيفة حسناته  . فإين قد سترا عليك يف الدنيا، وإين أغفرها لك اليوم         : قال. أعرف! أي رب 

  ".هؤالء الذي كذبوا على اهللا: الكفار واملنافقون فينادى م على رؤوس اخلالئق
. الطاهر، أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح، موىل بـين أميـة              حدثين أبو   ) 2769 (- 53

  :قال. أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربين ابن وهب
قـال ابـن    . وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام     .  مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك         

بداهللا بن كعب كان قائد كعب، من بنيه،        فأخربين عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن مالك؛ أن ع         : شهاب
مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف                 : قال. حني عمي 
إال يف  . مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط            : قال كعب بن مالك   . غزوة تبوك 
إمنا خرج رسول اهللا صـلى اهللا       . ومل يعاتب أحدا ختلف عنه    . غري أين قد ختلفت يف غزوة بدر      . غزوة تبوك 

ولقد شهدت  . حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم، على غري ميعاد        . عليه وسلم واملسلمون يريدون عري قريش     
. وما أحب أن يل ا مشهد بدر      . حني تواثقنا على اإلسالم   . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة        

         باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه----    9    
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وكان من خربي، حني ختلفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،             . در أذكر يف الناس منها    وإن كانت ب  
ما مجعت قبلـها  ! واهللا. يف غزوة تبوك، أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة                

واستقبل .  شديد فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حر        . حىت مجعتهما يف تلك الغزوة    . راحلتني قط 
فأخربهم بـوجههم   . فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم     . واستقبل عدوا كثريا  . سفرا بعيدا ومفازا  

يريد، بـذلك،  (وال جيمعهم كتاب حافظ . واملسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري       . الذي يريد 
سيخفى له، ما مل يرتل فيه وحي من اهللا عز          فقل رجل يريد أن يتغيب، يظن أن ذلك         : قال كعب ). الديوان
. فأنا إليهـا أصـعر    . وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الغزوة حني طابت الثمار والظالل            . وجل

فأرجع ومل أقـض  . وطفقت أغدو لكي أجتهز معهم. فتجهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه  
. فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت استمر بالناس اجلـد         .  ذلك، إذا أردت   أنا قادر على  : وأقول يف نفسي  . شيئا

مث غـدوت   . ومل أقض من جهـازي شـيئا      . فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غاديا واملسلمون معه         
. فهممت أن أرحتل فأدركهم   . فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا وتفارط الغزو        . فرجعت ومل أقض شيئا   

فطفقت، إذا خرجت يف الناس، بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليـه             .  مل يقدر ذلك يل    مث. فيا ليتين فعلت  
. أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء      . إال رجال مغموصا عليه يف النفاق     . وسلم، حيزنين أين ال أرى يل أسوة      

مـا فعـل    "وك  ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ تبوكا فقال، وهو جالس يف القوم بتب                
فقال له معاذ بـن     . حبسه براده والنظر يف عطفيه    ! يا رسول اهللا  : قال رجل من بين سلمة    " كعب بن مالك؟  

. فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . ما علمنا عليه إال خريا    ! يا رسول اهللا  ! واهللا. بئس ما قلت  : جبل
كـن أبـا    "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فبينما هو على ذلك رأى رجال مبيضا يزول به السراب فقال رس           

  .وهو الذي تصدق بصاع التمر حني ملزه املنافقون. ، فإذا هو أبو خيثمة األنصاري"خيثمة 
. فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توجه قافال من تبوك، حضرين بثي               : فقال كعب بن مالك   

فلما . ؟ وأستعني على ذلك كل ذي رأي من أهلي        مب أخرج من سخطه غدا    : فطفقت أتذكر الكذب وأقول   
حىت عرفت أين لن أجنو منـه       . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عين الباطل            : قيل يل 

وكان، إذا قدم من سفر، بـدأ       . وصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قادما       . فأمجعت صدقة . بشيء أبدا 
وحيلفون . فطفقوا يعتذرون إليه  . فلما فعل ذلك جاءه املخلفون    . جلس للناس مث  . باملسجد فركع فيه ركعتني   

. وبايعهم واستغفر هلم  . فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنيتهم        . وكانوا بضعة ومثانني رجال   . له
فجئت أمشي حـىت    " تعال"فلما سلمت، تبسم تبسم املغضب مث قال        . حىت جئت . ووكل سرائرهم إىل اهللا   



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1462 

لو ! إين، واهللا ! يا رسول اهللا  : قال قلت " ما خلفك؟ أمل تكن قد ابتعت ظهرك؟      "فقال يل   . جلست بني يديه  
! ولكين، واهللا . ولقد أعطيت جدال  . جلست عند غريك من أهل الدنيا، لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر           

ولئن حدثتك  . يلقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عين، ليوشكن اهللا أن يسخطك عل              
ما كنت قط أقوى وال     ! واهللا. ما كان يل عذر   ! واهللا. حديث صدق جتد علي فيه، إين ألرجو فيه عقىب اهللا         

فقم حىت يقضي اهللا    . أما هذا، فقد صدق   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أيسر مين حني ختلفت عنك    
لقـد  . ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هـذا      !  واهللا :فقالوا يل . وثار رجال من بين سلمة فاتبعوين     . فقمت" فيك

فقد كـان  . عجزت يف أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبا اعتذر به إليه املخلفون 
  .كافيك ذنبك، استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لك

فأكذب نفسي قال   .  اهللا عليه وسلم   ما زالوا يؤنبونين حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا صلى          ! فواهللا: قال
فقيل هلما مثل ما    . قاال مثل ما قلت   . لقيه معك رجالن  . نعم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا      : مث قلت هلم  

قال فذكروا يل رجلني    . مرارة بن ربيعة العامري، وهالل بن أمية الواقفي       : من مها؟ قالوا  : قال قلت . قيل لك 
  .قال فمضيت حني ذكرومها يل. وةصاحلني قد شهدا بدرا فيهما أس

قـال،  . قال وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا، أيها الثالثة، من بني من ختلف عنه                 
فلبثنا على  . فما هي باألرض اليت أعرف    . وقال، تغريوا لنا حىت تنكرت يل يف نفسي األرض        . فاجتنبنا الناس 

. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلـدهم . كانا وقعدا يف بيوما يبكيانفأما صاحباي فاست  . ذلك مخسني ليلة  
وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . فكنت أخرج فأشهد الصالة وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد         

هل حرك شفتيه برد السالم، أم ال؟ مث أصلي قريبا        : فأقول يف نفسي  . فأسلم عليه، وهو يف جملسه بعد الصالة      
حىت إذا طال ذلك علـي  . وإذا التفت حنوه أعرض عين. فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل . أسارقه النظر منه و 

فسلمت . من جفوة املسلمني، مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إيل
أين أحب اهللا رسوله؟ قـال    هل تعلمن   ! أنشدك باهللا ! يا أبا قتادة  : فقلت له . ما رد علي السالم   ! فواهللا. عليه

ففاضت عينـاي، وتوليـت،   . اهللا ورسوله أعلم: فقال. فسكت فعدت فنا شدته. فعدت فناشدته . فسكت
فبينا أنا أمشي يف سوق املدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعـه                 . حىت تسورت اجلدار  

حىت جاءين فدفع إيل كتابا     . الناس يشريون له إيل   قال فطفق   . من يدل على كعب بن مالك     : يقول. باملدينة
ومل جيعلك اهللا   . فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك      . أما بعد : فقرأته فإذا فيه  . وكنت كاتبا . من ملك غسان  

فتياممت ا التنور   . وهذه أيضا من البالء   : قال فقلت، حني قرأا   . فاحلق بنا نواسك  . بدار هوان وال مضيعة   
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 حىت إذا مضت أربعون من اخلمسني، واستلبث الوحي، إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 .فسجرا ا 
أطلقها أم ماذا أفعل؟    : قال فقلت . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك          : يأتيين فقال 

احلقـي بأهلـك    : أيتقال فقلت المر  . قال فأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك     . فال تقربنها . بل اعتزهلا . ال: قال
قال فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             . فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمر       

. ال"فهل تكره أن أخدمه؟ قال . إن هالل بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم! يا رسول اهللا: فقالت له. وسلم
. ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان        ! وواهللا. شئما به حركة إىل     ! إنه، واهللا : فقالت" ولكن ال يقربنك  

  .إىل يومه هذا
لو استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأتك؟ فقد أذن المرأة هالل بن               : قال فقال يل بعض أهلي    

 وما يدريين ماذا يقول رسول اهللا. ال استأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال فقلت . أمية أن ختدمه  
فكمل لنا مخـسون    . قال فلبثت بذلك عشر ليال    . صلى اهللا عليه وسلم، إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب         

فبينا . قال مث صليت صالة الفجر صباح مخسني ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا          . ليلة من حني ي عن كالمنا     
اقت علي األرض مبا رحبـت،      قد ضاقت علي نفسي وض    . أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا عز وجل منا         

. قال فخررت ساجدا  . أبشر! يا كعب بن مالك   : مسعت صوت صارخ أوىف على سلع يقول، بأعلى صوته        
قال فآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس بتوبة اهللا علينا، حني صلى صالة               . وعرفت أن قد جاء فرج    

وسعى سـاع مـن     . ركض رجل إيل فرسا   و. فذهب قبل صاحيب مبشرون   . فذهب الناس يبشروننا  . الفجر
فرتعت . فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين     . فكان الصوت أسرع من الفرس    . وأوىف اجلبل . أسلم قبلي 

فانطلقت أتـأمم   . واستعرت ثوبني فلبستهما  . ما أملك غريمها يومئذ   ! واهللا. له ثويب فكسوما إياه ببشارته    
لتـهنئك توبـة اهللا     : الناس فوجا فوجا، يهنئونين بالتوبة ويقولون     يتلقاين  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

فقـام  . حىت دخلت املسجد، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف املسجد، وحوله الناس              . عليك
قال فكان كعب ال    . ما قام رجل من املهاجرين غريه     ! واهللا. طلحة بن عبيداهللا يهرول حىت صافحين وهنأين      

  .حةينساها لطل
فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو يربق وجهه من الـسرور ويقـول               : قال كعب 

أم من عنـد اهللا؟ فقـال   ! أمن عندك؟ يا رسول اهللا: قال فقلت" أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك "
. كأن وجهه قطعة قمـر    . هوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجه          " بل من عند اهللا   . ال"

إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة       ! يا رسول اهللا  : قال فلما جلست بني يديه قلت     . قال وكنا نعرف ذلك   
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فهو . أمسك بعض مالك  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . "إىل اهللا وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم       
. إن اهللا إمنا أجناين بالصدق    ! يا رسول اهللا  :  قال وقلت  .فإين أمسك سهمي الذي خبيرب    : قال فقلت " خري لك 

ما علمت أن أحدا من املـسلمني أبـاله اهللا يف     ! قال فواهللا . وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت         
. صدق احلديث، منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومي هذا، أحسن مما أبالين اهللا بـه                

وإين ألرجـو أن    . دت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل يومي هـذا              ما تعم ! واهللا
  .حيفظين اهللا فيما بقي

لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة مـن              {: فأنزل اهللا عز وجل   : قال
وعلى الثالثة الذين خلفوا حـىت      * ف رحيم بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث تاب عليهم، إنه م رءو            

يـا  {: حىت بلغ] 118- و117/التوبة  /9[} ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم       
  ].119/التوبة  /9[} أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني

 أعظم يف نفسي، من صـدقي       ما أنعم اهللا علي من نعمة قط، بعد إذ هداين اهللا لإلسالم،           ! واهللا: قال كعب 
إن اهللا قـال للـذين      . أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا        . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إلـيهم لتعرضـوا         {: وقال اهللا . كذبوا، حني أنزل الوحي، شر ما قال ألحد       
حيلفون لكم لترضوا عنـهم،     * ء مبا كانوا يكسبون   عنهم، فأعرضوا عنهم، إم رجس، ومأواهم جهنم جزا       
كنـا  : قال كعـب  ]. 96- و 95/التوبة   /9[} فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني         

فبايعهم . خلفنا، أيها الثالثة، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني حلفوا له                 
: فبذلك قال اهللا عـز وجـل   .  صلى اهللا عليه وسلم أمرنا حىت قضى اهللا فيه         وأرجأ رسول اهللا  . واستغفر هلم 

وإمنا هو ختليفه إيانا، وإرجاؤه     . وليس الذي ذكر اهللا مما خلفنا، ختلفنا عن الغزو        . وعلى الثالثة الذين خلفوا   
  .أمرنا، عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه

حدثنا الليث عن عقيل، عن ابـن       . جني بن املثىن  حدثنا ح . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2769 (-م  -53
  .سواء. بإسناد يونس عن الزهري. شهاب
حدثنا حممد بن عبداهللا بن     . حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثين عبد بن محيد   ) 2769 (- 54

أخربين عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعـب بـن         . مسلم، ابن أخي الزهري عن عمه، حممد بن مسلم الزهري         
مسعت كعب بن مالك حيـدث      : لك؛ أن عبيداهللا بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب حني عمى، قال            ما

وزاد فيـه، علـى     . وساق احلديث . حديثه، حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك            
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ومل . لغزوةحىت كانت تلك ا   . فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غزوة إال ورى بغريها            : يونس
  .يذكر، يف حديث ابن أخي الزهري، أبا خيثمة وحلوقه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

عن ) وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2769 (- 55
  .أخربين عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن مالك عن عمه عبيداهللا بن كعب. الزهري

وكان أعلم قومه وأوعاهم ألحاديث أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا           . د كعب حني أصيب بصره     وكان قائ 
مسعت أيب، كعب بن مالك، وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم، حيدث؛ أنه مل يتخلـف                : قال. عليه وسلم 

 رسول وغزا: وساق احلديث وقال فيه. غري غزوتني. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط          

  .وال جيمعهم ديوان حافظ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بناس كثري يزيدون على عشرة آالف
ح . أخربنا يونس بن يزيد األيلـي     . أخربنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حبان بن موسى   ) 2770 (- 56

: وقال اآلخران . حدثنا: قال ابن رافع  . (ن رافع وعبد بن محيد    وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد ب      
مجيعا . قال يونس ومعمر  . والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع       . أخربنا معمر . عبدالرزاق) أخربنا

أخربين سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن وقاص وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بـن                 : عن الزهري 
فربأها اهللا ممـا  . ن حديث عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا مسعود ع 

وقـد  . وأثبت اقتـصاصا  . وبعضهم كان أوعى حلديثها من بعض     . وكلهم حدثين طائفة من حديثها    . قالوا
، زوج  ذكروا؛ أن عائشة  . وبعض حديثهم يصدق بعضا   . وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين       

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
فأيتهن خرج سهمها، خرج    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج سفرا، أقرع بني نسائه              

فخرجت . فخرج سهمي . فأقرع بيننا يف غزوة غزاها    : قالت عائشة . ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه       
. فأنا أمحل هودجي، وأنزل فيه، مـسرينا      . وذلك بعدما أنزل احلجاب   . ممع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

فقمت . حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوه، وقفل، ودنونا من املدينة، آذن ليلة بالرحيل                 
فلمـست  . فلما قضيت من شأين أقبلـت إىل الرحـل     . فمشيت حىت جاوزت اجليش   . حني آذنوا بالرحيل  

وأقبـل الـرهط    . فرجعت فالتمست عقدي فحبسين ابتغاؤه    . دي من جزع ظفار قد انقطع     صدري فإذا عق  

         باب يف حديث اإلفك، وقبول توبة القاذف باب يف حديث اإلفك، وقبول توبة القاذف باب يف حديث اإلفك، وقبول توبة القاذف باب يف حديث اإلفك، وقبول توبة القاذف----    10    
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. وهم حيسبون أين فيـه    . فرحلوه على بعريي الذي كنت أركب     . الذين كانوا يرحلون يل فحملوا هودجي     
كر فلم يستن . إمنا يأكلن العلقة من الطعام    . مل يهبلن ومل يغشهن اللحم    . وكانت النساء إذ ذاك خفافا    : قالت

ووجدت عقدي  . فبعثوا اجلمل وساروا  . وكنت جارية حديثة السن   . القوم ثقل اهلودج حني رحلوه ورفعوه     
وظننت أن  . فتيممت مرتيل الذي كنت فيه    . فجئت منازهلم وليس ا داع وال جميب      . بعد ما استمر اجليش   

وكان صـفوان بـن املعطـل       . فبينا أنا جالسة يف مرتيل غلبتين عيين فنمت       . القوم سيفقدوين فريجعون إيل   
فأتـاين  . فرأى سواد إنسان نائم   . فأصبح عند مرتيل  . السلمي، مث الذكواين، قد عرس من وراء اجليش فادجل        

. فاستيقظت باسـترجاعه حـني عـرفين      . وقد كان يراين قبل أن يضرب احلجاب علي       . فعرفين حني رآين  
. حىت أناخ راحلتـه   .  كلمة غري استرجاعه   ما يكلمين كلمة وال مسعت منه     ! وواهللا. فخمرت وجهي جبلبايب  

. بعد ما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية      . حىت أتينا اجليش  . فانطلق يقود يب الراحلة   . فوطئ على يدها فركبتها   
  . عبداهللا بن أيب بن سلول. وكان الذي توىل كربه. فهلك من هلك يف شأين

وال أشعر بـشيء  . لناس يفيضون يف قول أهل اإلفك  وا. فاشتكيت، حني قدمنا املدينة، شهرا    . فقدمنا املدينة 
وهو يريبين يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنـت أرى     . من ذلك 

وال . فذاك يريبين" كيف تيكم؟"إمنا يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسلم مث يقول . منه حني أشتكي
وال خنرج إال   . وهو متربزنا . ا نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع       حىت خرجت بعدم  . أشعر بالشر 
وكنا نتـأذى   . وأمرنا أمر العرب األول يف الترته     . وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا       . ليال إىل ليل  

. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد منـاف             . بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا    
فأقبلت أنـا   . وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب       . ها ابنة صخر بن عامر، خالة أيب بكر الصديق        وأم

فقلـت  . تعس مسطح : فقالت. فعثرت أم مسطح يف مرطها    . حني فرغنا من شأننا   . وبنت أيب رهم قبل بييت    
وماذا قـال؟   : ال؟ قلت أو مل تسمعي ما ق    ! أي هنتاه : قالت. أتسبني رجال قد شهد بدرا    . بئس ما قلت  : هلا

فلما رجعت إىل بييت، فدخل علي رسول اهللا        . فازددت مرضا إىل مرضي   . قالت، فأخربتين بقول أهل اإلفك    
أتأذن يل أن آيت أبوي؟ قالت، وأنا حينئذ أريد أن          : قلت" كيف تيكم؟ "فسلم مث قال    . صلى اهللا عليه وسلم   
مـا  ! يا أمتـاه  : فجئت أبوي فقلت ألمي   .  عليه وسلم  فأذن يل رسول اهللا صلى اهللا     . أتيقن اخلرب من قبلهما   
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبـها، وهلـا   ! فواهللا. هوين عليك! يا بنية: يتحدث الناس؟ فقالت 
  . وقد حتدث الناس ذا! سبحان اهللا: قالت قلت. ضرائر، إال كثرن عليها
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ودعا رسـول   . مث أصبحت أبكي  . وال أكتحل بنوم  قالت، فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع           
. يستشريمها يف فراق أهله   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي              

قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالـذي                    
: وأما علي بن أيب طالب فقال     . هم أهلك وال نعلم إال خريا     ! يا رسول اهللا  : فقال. يعلم يف نفسه هلم من الود     

قالت فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه       . وإن تسأل اجلارية تصدقك   . والنساء سواها كثري  . مل يضيق اهللا عليك   
! ك باحلق والذي بعث : قالت له بريرة  " هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟      ! أي بريرة "وسلم بريرة فقال    

إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أكثر من أا جارية حديثة السن، تنام عن عجـني أهلـها، فتـأيت                     
فاستعذر من عبداهللا بـن أيب، ابـن        . قالت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب         . الداجن فتأكله 

من يعذرين من رجل    ! يا معشر املسلمني  "  قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب          . سلول
. ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا       . ما علمت على أهلي إال خريا     ! فواهللا. قد بلغ أذاه يف أهل بييت     

إن ! يا رسول اهللا  . أنا أعذرك منه  : فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال     " وما كان يدخل على أهلي إال معي      
قالت فقام سعد بن عبـادة،      .  وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك        .كان يف األوس ضربنا عنقه    

ال ! لعمـر اهللا . كذبت: فقال لسعد بن معاذ  . ولكن اجتهلته احلمية  . وهو سيد اخلزرج، وكان رجال صاحلا     
. كذبت: فقام أسيد بن حضري، وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة             . تقتله وال تقدر على قتله    

. حـىت مهـوا أن يقتتلـوا      . فثار احليان األوس واخلزرج   . فإنك منافق جتادل عن املنافقني    . لنقتلنه! لعمر اهللا 
فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفـضهم حـىت   . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على املنرب       

  .سكتوا وسكت
ال يرقـأ يل دمـع وال       . مث بكيت ليليت املقبلة   . ومال يرقأ يل دمع وال أكتحل بن      . قالت وبكيت يومي ذلك   

فبينما مها جالسان عندي، وأنا أبكي، استأذنت علـي         . وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي     . أكتحل بنوم 
قالت فبينا حنن على ذلك دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه            . فجلست تبكي . امرأة من األنصار فأذنت هلا    

وقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف شـأين         . الت ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل        ق. فسلم مث جلس  . وسلم
فإنه قد بلغـين    ! يا عائشة . أما بعد "قالت فتشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس مث قال             . بشيء

ن فـإ . فاستغفري اهللا وتويب إليه   . وإن كنت أملمت بذنب   . فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا    . عنك كذا وكذا  
قالت فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مقالتـه،            " العبد إذا اعترف بذنب مث تاب، تاب اهللا عليه        

. أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمـا قـال           : فقلت أليب . قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة      
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أجييب عين رسول اهللا صلى اهللا      : فقلت ألمي . ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! واهللا: فقال
  . ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! واهللا: فقالت. عليه وسلم

لقد عرفت أنكم قد مسعتم ذا حـىت        ! إين، واهللا : فقلت، وأنا جارية حديثة السن، ال أقرأ كثريا من القرآن         
ولـئن  . يعلم أين بريئة، ال تصدقوين بـذلك      فإن قلت لكم إين بريئة، واهللا       . استقر يف نفوسكم وصدقتم به    

ما أجد يل ولكم مثال إال كما قـال أبـو           ! وإين، واهللا . اعترفت لكم بأمر، واهللا يعلم أين بريئة، لتصدقونين       
  . فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون: يوسف

. وأن اهللا مربئي بـرباءيت    . حينئذ أعلم أين بريئة   ! قالت وأنا، واهللا  . قالت مث حتولت فاضطجعت على فراشي     
ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن يتكلم اهللا عز          . ما كنت أظن أن يرتل يف شأين وحي يتلى        ! ولكن، واهللا 

  . ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا ا. وجل يف بأمر يتلى
 عليه وسلم جملسه، وال خرج من أهل البيت أحد، حىت أنـزل اهللا              ما رام رسول اهللا صلى اهللا     ! فواهللا: قالت

حىت إنه ليتحدر منه    . فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء عند الوحي       . عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم       
قالت، فلما سري عن رسـول اهللا      . مثل اجلمان من العرق، يف اليوم الشات، من ثقل القول الذي أنزل عليه            

أما اهللا فقد برأك    ! يا عائشة . أبشري" عليه وسلم، وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم ا أن قال             صلى اهللا 
قالت فأنزل  . هو الذي أنزل براءيت   . وال أمحد إال اهللا   . ال أقوم إليه  ! واهللا: فقلت. قومي إليه : فقالت يل أمي  "

فأنزل اهللا عز وجل    .  عشر آيات  ]11/النور   /24[} إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم     {: اهللا عز وجل  
ال أنفق عليـه    ! واهللا: قالت فقال أبو بكر، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره          . هؤالء اآليات براءيت  

وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتـوا أويل          {:فأنزل اهللا عز وجل   . بعد الذي قال لعائشة   . شيئا أبدا 
  .}أال حتبون أن يغفر اهللا لكم{: إىل قوله] 22/النور/24[}القرىب

  .هذه أرجى آية يف كتاب اهللا: قال عبداهللا بن املبارك: قال حبان بن موسى
ال : وقـال . فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليـه        . إين ألحب أن يغفر اهللا يل     ! واهللا: فقال أبو بكر  

  .أنزعها منه أبدا
لم سأل زينب بنت جحش، زوج النيب صـلى اهللا عليـه            وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      : قالت عائشة 

ما علمت إال   ! واهللا. أمحي مسعي وبصري  ! يا رسول اهللا  : فقالت" ما علمت؟ أو ما رأيت؟    "وسلم عن أمري    
  .خريا
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وطفقت . فعصمها اهللا بالورع  . وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم          : قالت عائشة 
  .فهلكت فيمن هلك. ش حتارب هلاأختها محنة بنت حج

  . فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤالء الرهط: قال الزهري
  .احتملته احلمية: وقال يف حديث يونس

ح وحدثنا احلسن بن علي احللواين      . حدثنا فليح بن سليمان   . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 2770 (- 57
كالمهـا عـن    . حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان     . دحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سع     : قاال. وعبد بن محيد  

  .بإسنادمها. مبثل حديث يونس ومعمر. الزهري
  .كما قال معمر. اجتهلته احلمية: ويف حديث فليح
كانت عائشة تكره أن    : قال عروة : وزاد يف حديث صاحل   . احتملته احلمية كقول يونس   : ويف حديث صاحل  

  :فإنه قال: وتقول. يسب عندها حسان
  لعرض حممد منكم وقاء*  ووالده وعرضي فإن أيب

فوالـذي  ! سـبحان اهللا  : إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول       ! واهللا: قالت عائشة : قال عروة : وزاد أيضا 
  .قالت مث قتل بعد ذلك شهيدا يف سبيل اهللا. ما كشفت عن كنف أنثى قط! نفسي بيده

  .موغرين يف حنر الظهرية: ويف حديث يعقوب بن إبراهيم
  .موغرين: قال عبدالرزاقو

  .الوغرة شدة احلر: ما قوله موغرين؟ قال: قلت لعبدالرزاق: قال عبد بن محيد
حدثنا أبو أسامة عن هـشام بـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء        ) 2770 (- 58

  :عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
فحمد اهللا  .  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا فتشهد         ملا ذكر من شأين الذي ذكر، وما علمت به، قام         

ما علمت على أهلي من     ! وامي اهللا . أشريوا علي يف أناس أبنوا أهلي     . أما بعد "مث قال   . وأثىن عليه مبا هو أهله    
وال غبـت   . وال دخل بييت قط إال وأنا حاضر      . ما علمت عليه من سوء قط     ! وأبنوهم، مبن، واهللا  . سوء قط 
ولقد دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بييت فسأل    : وفيه. وساق احلديث بقصته  ". ال غاب معي  يف سفر إ  
أو قالت  . ما علمت عليها عيبا، إال أا كانت ترقد حىت تدخل الشاة فتأكل عجينها            ! واهللا: فقالت. جارييت
حىت أسقطوا هلا .  وسلماصدقي رسول اهللا صلى اهللا عليه: فانتهرها بعض أصحابه فقال ) شك هشام (مخريها  

  .ما علمت عليها إال ما يعلم الصائغ على ترب الذهب األمحر! واهللا! سبحان اهللا: فقالت. به
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  .ما كشفت عن كنف أنثى قط! واهللا! سبحان اهللا: فقال. وقد بلغ األمر ذلك الرجل الذي قيل له
  .وقتل شهيدا يف سبيل اهللا: قالت عائشة

وأما املنافق عبداهللا ابن أيب فهو الذي       .  الذين تكلموا به مسطح ومحنة وحسان      وكان: وفيه أيضا من الزيادة   

  .وهو الذي توىل كربه، ومحنة. كان يستوشيه وجيمعه
  ؛أخربنا ثابت عن أنس. حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا عفان. حدثين زهري بن حرب) 2771 (- 59

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلـي         .  أن رجال كان يتهم بأم ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
. فناوله يده فأخرجـه   . اخرج: فقال له علي  . فأتاه علي فإذا هو يف ركي يتربد فيها       " اذهب فأضرب عنقه  "

إنـه  ! يا رسـول اهللا : وسلم فقالمث أتى النيب صلى اهللا عليه . فكف علي عنه. فإذا هو جمبوب ليس له ذكر  
  .ماله ذكر. بوب

         كتاب صفات املنافقني وأحكامهم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم----    51    
حدثنا أبو  . حدثنا زهري بن معاوية   . حدثنا احلسن بن موسى   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2772 (- 1

  :إسحاق؛ أنه مسع زيد بن أرقم يقول
: فقال عبداهللا بن أيب ألصحابه    . ب الناس فيه شدة    خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، أصا          

قال زهري وهي قـراءة مـن       . ال تنفقوا على من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ينفضوا من حوله              
  .خفض حوله

فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسـلم فأخربتـه         : قال. لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل       : وقال
كذب زيد رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : فقال.  إىل عبداهللا بن أيب فسأله فاجتهد ميينه ما فعل         فأرسل. بذلك
قال مث دعاهم الـنيب  . إذا جاءك املنافقون: حىت أنزل اهللا تصديقي . قال فوقع يف نفسي مما قالوه شدة      . وسلم

كانوا رجـاال   : وقال. كأم خشب مسندة  : وقوله. قال فلووا رؤوسهم  . صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر هلم     
  .أمجل شئ

 واللفظ البـن أيب     -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب              ) 2773 (- 2
  :سفيان بن عيينة عن عمرو؛ أنه مسع جابرا يقول) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: قال ابن عبدة (-شيبة 

         باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة----    11    
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ونفث عليه مـن    . فأخرجه من قربه فوضعه على ركبتيه     .  أيب  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قرب عبداهللا بن        
  .فاهللا أعلم. وألبسه قميصه. ريقه
أخربين عمـرو   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 2773 (-م  -2

يب، بعد ما أدخل  جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عبداهللا بن أ         : مسعت جابر بن عبداهللا يقول    : بن دينار قال  
  .فذكر مبثل حديث سفيان. حفرته
حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عـن ابـن          . حدثنا أسامة . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2774 (- 3

  :عمر، قال
فسأله .  ملا تويف عبداهللا بن أيب، ابن سلول، جاء ابنه، عبداهللا بن عبداهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         . مث سأله أن يصلي عليه    . فأعطاه. ه قميصه يكفن فيه أباه    أن يعطي 
أتصلي عليه وقد   ! يا رسول اهللا  : فقال. فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ليصلي عليه 

اسـتغفر هلـم أو ال      :  فقـال  إمنا خريين اهللا  "اك اهللا أن تصلي عليه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
  "وسأزيده على سبعني. إن تستغفر هلم سبعني مرة. تستغفر هلم

وال تصل علـى أحـد      {: فأنزل اهللا عز وجل   . فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إنه منافق : قال
  ].84/التوبة  /9[} منهم مات أبدا وال تقم على قربه

عن عبيـداهللا،   ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. بيداهللا بن سعيد  حدثنا حممد بن املثىن وع    ) 2774 (- 4
  .قال فترك الصالة عليهم: وزاد. ذا اإلسناد، حنوه

حدثنا سفيان عن منصور، عن جماهد، عن أيب معمر، عن          . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2775 (- 5
  :ابن مسعود قال

فقال . كثري شحم بطوم. قليل فقه قلوم.  ثقفيان وقرشي أو. قرشيان وثقفي .  اجتمع عند البيت ثالثة نفر    
إن : وقال اآلخر . وال يسمع، إن أخفينا   . يسمع، إن جهرنا  : أترون اهللا يسمع ما نقول؟ وقال اآلخر      : أحدهم

وما كنتم تستترون أن يشهد علـيكم  {: فأنزل اهللا عز وجل. كان يسمع، إذا جهرنا، فهو يسمع إذا أخفينا     
  .اآلية] 22/فصلت  /41[} اركم وال جلودكممسعكم وال أبص

. حـدثنا سـفيان   ). يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . وحدثين أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 2775 (-م  -5
. حدثنا سفيان . حدثنا حيىي : ح وقال . حدثين سليمان عن عمارة بن عمري، عن وهب بن ربيعة، عن عبداهللا           

  .بنحوه. عبداهللاحدثين منصور عن جماهد، عن أيب معمر، عن 
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: قال) وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2776 (- 6
  مسعت عبداهللا بن يزيد حيدث عن زيد بن ثابت؛

فكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه      . فرجع ناس ممن كان معه    .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل أحد        
النساء  /4[فما لكم يف املنافقني فئتني      : فرتلت. ال: وقال بعضهم . نقتلهم: قال بعضهم . رقتنيوسلم فيهم ف  

/88.[  
حـدثنا  . ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2776 (-م  -6

  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. غندر
أخربنا . حدثنا ابن أيب مرمي   : قاال. ين وحممد بن سهل التميمي    حدثنا احلسن بن علي احللوا    ) 2777 (- 7

  أخربين زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛. حممد بن جعفر
 أن رجاال من املنافقني، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانوا إذا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم                    

فإذا قدم النيب صلى اهللا عليه      .  مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وفرحوا. إىل الغزو ختلفوا عنه   
ال حتسنب الذين فرحوا مبـا أتـوا        {: فرتلت. وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا     . وحلفوا. وسلم اعتذروا إليه  

  ].188/آل عمران  /3[} وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب
حدثنا حجاج بن حممد    : قاال). واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وهارون بن عبداهللا        ) 2778 (- 8

  أخربين ابن أيب مليكة؛ أن محيد بن عبدالرمحن بن عوف أخربه؛. عن ابن جريج
لئن كان كل امرئ منا فرح مبا أتى، وأحـب          : إىل ابن عباس فقل   ) لبوابه! (يا رافع . اذهب:  أن مروان قال  

ما لكم وهلذه اآلية؟ إمنا أنزلت هذه اآلية يف         : فقال ابن عباس  . مبا مل يفعل، معذبا، لنعذبن أمجعون     أن حيمد   
 3[} وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال يكتمونـه           {: مث تال ابن عباس   . أهل الكتاب 

 مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل ال حيسنب الذين يفرحون  {: وتال ابن عباس  . هذه اآلية ] 187/آل عمران   /
سأهلم النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شيء فكتمـوه          : وقال ابن عباس  ]. 188/آل عمران    /3[} يفعلوا

وفرحوا مبا أتوا، . واستحمدوا بذلك إليه. فخرجوا قد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه  . وأخربوه بغريه . إياه
  .من كتمام إياه، ما سأهلم عنه

حدثنا شعبة بن احلجاج عن قتـادة،       . حدثنا أسود بن عامر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2779 (- 9
  :عن أيب نضرة، عن قيس قال
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أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم يف أمر علي، أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسـول اهللا                 :  قلت لعمار 
.  صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافـة           ما عهد إلينا رسول اهللا    : صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال    

يف أصـحايب اثنـا   "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ولكن حذيفة أخربين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    
مثانية منـهم تكفـيكهم الدبيلـة    . فيهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط. عشر منافقا 

  .فظ ما قال شعبة فيهممل أح" وأربعة
. حدثنا حممد بن جعفر: قاال). واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار    ) 2779 (- 10

  :حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب نضرة، عن قيس بن عباد، قال
ول اهللا صلى   أو عهدا عهده إليكم رس    . أرأيت قتالكم، أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي خيطئ ويصيب       :  قلنا لعمار 

إن : وقال. ما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة              : اهللا عليه وسلم؟ فقال   
  .حدثين حذيفة: وأحسبه قال: قال شعبة". إن يف أميت"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ة، وال جيدون رحيها، حىت يلج اجلمل يف سم         يف أميت اثنا عشر منافقا ال يدخلون اجلن       "أراه قال   : وقال غندر 
  ".حىت ينجم من صدورهم. سراج من النار يظهر يف أكتافهم. مثانية منهم تكفيكهم الدبيلة. اخلياط
حـدثنا أبـو    . حدثنا الوليد بن مجيع   . حدثنا أبو أمحد الكويف   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2779 (- 11

  :الطفيل قال
كـم كـان    ! أنشدك بـاهللا  : فقال. ني حذيفة بعض ما يكون بني الناس       كان بني رجل من أهل العقبة وب      
فإن كنت منهم فقـد     . كنا خنرب أم أربعة عشر    : قال. أخربه إذ سألك  : أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم     

وأشهد باهللا أن اثين عشر منهم حرب هللا ولرسوله يف احلياة الـدنيا ويـوم يقـوم                 . كان القوم مخسة عشر   
وقـد  . ما مسعنا منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال علمنا مبا أراد القوم  : قالوا. ذر ثالثة وع. األشهاد

  .فلعنهم يومئذ. فوجد قوما قد سبقوه" فال يسبقين إليه أحد. إن املاء قليل"كان يف حرة فمشى فقال 
عن أيب الـزبري، عـن   حدثنا قرة بن خالد     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2880 (- 12

  :جابر بن عبداهللا، قال
  ".من يصعد الثنية، ثنية املرار، فإنه حيط عنه ما حط عن بين إسرائيل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . مث تتام الناس  . قال فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بين اخلزرج        
يستغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه       : تعال: فأتيناه فقلنا له  " احب اجلمل األمحر  وكلكم مغفور له، إال ص    "



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1474 

قال وكان الرجل ينشد ضـالة      . ألن أجد ضاليت أحب إيل من أن يستغفر يل صاحبكم         ! واهللا: فقال. وسلم
  .له

لزبري حدثنا أبو ا  . حدثنا قرة . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثناه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2880 (- 13
مبثل حديث  " من يصعد ثنية املرار أو املرار     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. عن جابر بن عبداهللا   

  .وإذا هو أعرايب جاء ينشد ضالة له: غري أنه قال. معاذ
عن ثابـت،   ) وهو ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . حدثنا أبو النضر  . حدثين حممد بن رافع   ) 2781 (- 14

  :قال.  مالكعن أنس بن
. وكان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . قد قرأ البقرة وآل عمران    .  كان منا رجل من بين النجار     

فما لبـث  . فأعجبوا به. هذا قد كان يكتب حملمد: قالوا. قال فرفعوه. فانطلق هاربا حىت حلق بأهل الكتاب    
. مث عادوا فحفروا لـه   . قد نبذته على وجهها   فأصبحت األرض   . فحفروا له فواروه  . أن قصم اهللا عنقه فيهم    

فأصبحت األرض قد نبذته    . فواروه. مث عادوا فحفروا له   . فأصبحت األرض قد نبذته على وجهها     . فواروه
  .فتركوه منبوذا. على وجهها

عن األعمش، عن   ) يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . حدثين أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2782 (- 15
  ابر؛أيب سفيان، عن ج

فلما كان قرب املدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن          .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم من سفر         
فلما قدم املدينة، فإذا    " بعثت هذه الريح ملوت منافق    "فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          . الراكب

  .منافق عظيم، من املنافقني، قد مات
حدثنا أبو حممد، النضر بن حممـد بـن موسـى    . بن عبدالعظيم العنربيحدثين عباس   ) 2783 (- 16

  :قال. حدثين أيب. حدثنا إياس. حدثنا عكرمة. اليمامي
ما رأيـت   ! واهللا: قال فوضعت يدي عليه فقلت    .  عدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال موعوكا         

أال أخربكم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك        "فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . كاليوم رجال أشد حرا   
  .لرجلني حينئذ من أصحابه" الرجلني الراكبني املقفيني

حدثنا أبو  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2784 (- 17
). يعـين الثقفـي   (ربنا عبدالوهاب   أخ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن املثىن      . حدثنا عبيداهللا : قاال. أسامة

  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر،
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تعري إىل هذه مـرة، وإىل      . مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني      " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".هذه مرة
وسى بـن   عن م ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2784 (-م  -17

تكر يف هذه مرة، ويف هذه      "غري أنه قال    . مبثله. عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
  ".مرة

        كتاب صفة القيامة واجلنة والناركتاب صفة القيامة واجلنة والناركتاب صفة القيامة واجلنة والناركتاب صفة القيامة واجلنة والنار    ----52    
عن أيب  ) يعين احلزامي (حدثين املغرية   . حدثنا حيىي بن بكري   . حدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2785 (- 18

  رج، عن أيب هريرة،الزناد، عن األع
إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة، ال يزن عند اهللا جناح            " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ].105/الكهف/18"[}فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا{:اقرؤوا. بعوضة
نـصور، عـن    عن م ) يعين ابن عياض  (حدثنا فضيل   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2786 (- 19

  :إبراهيم، عن عبيداهللا السلماين، عن عبداهللا بن مسعود قال
إن اهللا تعاىل ميسك السماوات يوم      ! أو يا أبا القاسم   ! يا حممد :  جاء حرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

ـ . واملاء والثرى على إصبع   . واجلبال والشجر على إصبع   . واألرضني على إصبع  . القيامة على إصبع   ائر وس
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعجبا مما         . أنا امللك . أنا امللك : مث يهزهن فيقول  . اخللق على إصبع  

وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامـة والـسماوات             {: مث قرأ . تصديقا له . قال احلرب 
  ].67/الزمر  /39[} مطويات بيمينه، سبحانه وتعاىل عما يشركون

كالمها عن جرير، عن منصور، ـذا       . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2786 (- 20
  :اإلسناد، قال

: وقال. مث يهزهن : ومل يذكر . مبثل حديث فضيل  .  جاء حرب من اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
مث قـال  . تصديقا لـه . ا ملا قالفلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه تعجب     

  .وتال اآلية" وما قدروا اهللا حق قدره"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: مسعت إبراهيم يقول: حدثنا األعمش قال. حدثنا أيب. حدثنا عمر بن حفص بن غياث   ) 2786 (- 21

  :قال عبداهللا: مسعت علقمة يقول
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إن اهللا ميـسك    ! يـا أبـا القاسـم     :  عليه وسلم فقال    جاء رجل من أهل الكتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا         
: مث يقـول . واخلالئق على إصبع. والشجر والثرى على إصبع  . واألرضني على إصبع  . السماوات على إصبع  

وما قدروا اهللا   : مث قرأ . قال فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه          . أنا امللك . أنا امللك 
  .حق قدره
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو كريب        ) 2786 (- 22

. حدثنا جريـر  . ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. بن إبراهيم وعلي بن خشرم    
 وليس  .والثرى على إصبع  . والشجر على إصبع  : غري أن يف حديثهم مجيعا    . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد    

: وزاد يف حـديث جريـر    . واجلبال على إصـبع   : ولكن يف حديثه  . واخلالئق على إصبع  : يف حديث جرير  
  .تصديقا له تعجبا ملا قال

حدثين ابـن   . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2787 (- 23
  :املسيب؛ أن أبا هريرة كان يقول

مث . ويطوي السماء بيمينه  . يقبض اهللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة      "ليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا ع     
  ".أين ملوك األرض؟. أنا امللك: يقول
. حدثنا أبو أسامة عن عمر بن محزة، عن سامل بن عبداهللا          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2788 (- 24

  :أخربين عبداهللا بن عمر قال
مث . مث يأخذهن بيده اليمىن. يطوي اهللا عز وجل السماوات يوم القيامة"يه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عل   

أيـن  . أنـا امللـك   : مث يقـول  . أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي األرضني بشماله       . أنا امللك : يقول
  ".اجلبارون؟ أين املتكربون؟

حدثين أبو حازم عـن     ). محنيعين ابن عبدالر  (حدثنا يعقوب   . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2788 (- 25
  عبيداهللا بن مقسم؛

يأخذ اهللا عز وجل مساواتـه      " أنه نظر إىل عبداهللا بن عمر كيف حيكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                
حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل       " أنا امللك ) ويقبض أصابعه ويبسطها  . (أنا اهللا : فيقول. وأرضيه بيديه 

  أساقط هو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : قولحىت إين أل. شيء منه
حدثين أيب عن عبيـداهللا بـن       . حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم    . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2788 (- 26

  :مقسم، عن عبداهللا بن عمر، قال
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يأخذ اجلبار، عز وجل، مساواتـه وأرضـيه        " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، وهو يقول            

  .مث ذكر حنو حديث يعقوب " بيديه
قـال  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين سريج بن يونس وهارون بن عبداهللا      ) 2789 (- 27

  ،أخربين إمساعيل بن أمية عن أيوب بن خالد، عن عبداهللا بن رافع، موىل أم سلمة، عن أيب هريرة: ابن جريج
وخلق فيها  . خلق اهللا، عز وجل، التربة يوم السبت      "أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال          :  قال

وبـث  . وخلق النور يوم األربعاء   . وخلق املكروه يوم الثالثاء   . وخلق الشجر يوم االثنني   . اجلبال يوم األحد  
يف آخـر   . يف آخر اخللـق   . يوم اجلمعة وخلق آدم، عليه السالم، بعد العصر من        . فيها الدواب يوم اخلميس   
  ".فيما بني العصر إىل الليل. ساعة من ساعات اجلمعة

، وسهل بن عمار، وإبراهيم بـن بنـت حفـص،           )وهو احلسني بن عيسى   (حدثنا البسطامي   : قال إبراهيم 

  .وغريهم، عن حجاج، ذا احلديث
. حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن جعفر بـن أيب كـثري       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2790 (- 28

  :قال. حدثين أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد
حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، عفراء، كقرصة النقي، ليس    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فيها علم ألحد
حدثنا علي بن مسهر، عن داود، عـن الـشعيب، عـن            .  بكر بن أيب شيبة    حدثنا أبو ) 2791 (- 29

  :قالت. مسروق، عن عائشة
} يوم تبدل األرض غري األرض والـسماوات      {:  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله عز وجل          

  ".على الصراط"فقال ! فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول اهللا] 48/إبراهيم  /14[

         باب ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم باب ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم باب ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم باب ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم----    1    

         باب يف البعث والنشور، وصفة األرض يوم القيامة باب يف البعث والنشور، وصفة األرض يوم القيامة باب يف البعث والنشور، وصفة األرض يوم القيامة باب يف البعث والنشور، وصفة األرض يوم القيامة----    2    
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حدثين خالد بن يزيد عن     . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2792 (- 30
  سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري،

كما . يدهيكفؤها اجلبار ب  . تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة     " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
بارك الرمحن عليك، أبا    : فقال. قال فأتى رجل من اليهود    ". نزال ألهل اجلنة  . يكفؤ أحدكم خبزته يف السفر    

كما قال رسول (تكون األرض خبزة واحدة : قال" بلى"أال أخربك برتل أهل اجلنة يوم القيامة؟ قال         ! القاسم
. ى اهللا عليه وسلم مث ضحك حىت بـدت نواجـذه          قال فنظر إلينا رسول اهللا صل     ). اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

يأكل مـن   . ثور ونون : وما هذا؟ قال  : قالوا. إدامهم باالم ونون  : قال" بلى"أال أخربك بإدامهم؟ قال     : قال
  .زائدة كبدمها سبعون ألفا

حدثنا حممد عـن    . حدثنا قرة . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2793 (- 31
  :رة قالأيب هري

  ".لو تابعين عشرة من اليهود، مل يبق على ظهرها يهودي إال أسلم" قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 حدثين إبـراهيم عـن      .حدثنا األعمش . حدثنا أيب . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 2794 (- 32

  :علقمة، عن عبداهللا، قال
.  بينما أنا أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهـود                    

. سلوه: فقالوا. ما رابكم إليه؟ ال يستقبلكم بشيء تكرهونه      : فقالوا. سلوه عن الروح  : فقال بعضهم لبعض  
فعلمت أنه  . فلم يرد عليه شيئا   . قال فأسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم      . لروحفقام إليه بعضهم فسأله عن ا     

ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ريب ومـا          {: فلما نزل الوحي قال   . قال فقمت مكاين  . يوحى إليه 
  ].85/اإلسراء  /17[} أوتيتم من العلم إال قليال

ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا وكيع : قاال. األشجحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد         ) 2794 (- 33
كالمها عن األعمش، عن إبراهيم، عن      . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. بن إبراهيم احلنظلي وعلي بن خشرم     

        ل أهل اجلنةل أهل اجلنةل أهل اجلنةل أهل اجلنة باب نز باب نز باب نز باب نز----    3    

يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن {{{{: : : :  باب سؤال اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح، وقوله تعاىل باب سؤال اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح، وقوله تعاىل باب سؤال اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح، وقوله تعاىل باب سؤال اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح، وقوله تعاىل----    4    
        ، اآلية، اآلية، اآلية، اآلية}}}}الروحالروحالروحالروح
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. بنحو حديث حفص. كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حرث باملدينة: علقمة، عن عبداهللا، قال
وما أوتوا، من رواية    : ويف حديث عيسى بن يونس    . م من العلم إال قليال    وما أوتيت : غري أن يف حديث وكيع    

  .ابن خشرم
مسعت األعمش يرويـه    : مسعت عبداهللا بن إدريس يقول    : قال. حدثنا أبو سعيد األشج   ) 2794 (- 34

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خنـل يتوكـأ علـى             : قال. عن عبداهللا بن مرة عن مسروق، عن عبداهللا       
  .وما أوتيتم من العلم إال قليال: وقال يف روايته.  مث ذكر حنو حديثهم عن األعمش.عسيب
حـدثنا  : قاال). واللفظ لعبداهللا (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن سعيد األشج           ) 2795 (- 35
  :حدثنا األعمش عن أيب الضحى، عن مسروق عن خباب قال. وكيع

: قال فقلت لـه . لن أقضيك حىت تكفر مبحمد: فقال يل. أتيته أتقاضاهف.  كان يل على العاص بن وائل دين    
وإين ملبعوث من بعد املوت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إىل          : قال. إين لن أكفر مبحمد حىت متوت مث تبعث       

  .مال وولد
} اأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولد       {: قال فرتلت هذه اآلية   . كذا قال األعمش  : قال وكيع 

  .}ويأتينا فردا{: إىل قوله] 77/مرمي  /19[
ح وحـدثنا   . حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا أبو كريب  ) 2795 (- 36

كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، . حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن أيب عمر. أخربنا جرير. إسحاق بن إبراهيم  
فأتيتـه  . فعملت للعاص بن وائل عمال    . كنت قينا يف اجلاهلية   : الق: ويف حديث جرير  . حنو حديث وكيع  

  .أتقاضاه
حدثنا شعبة عن عبداحلميد الزيادي؛ أنـه       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2796 (- 37

  :مسع أنس بن مالك يقول
. إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم               ! اللهم: هل قال أبو ج  

وما هلم أال يعذم اهللا وهم * وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون{: فرتلت
  .إىل آخر اآلية] 34- و33/األنفال  /8[} يصدون عن املسجد احلرام

        ، اآلية، اآلية، اآلية، اآلية}}}}وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهموما كان اهللا ليعذم وأنت فيهموما كان اهللا ليعذم وأنت فيهموما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم{{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    5    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1480 

. حدثنا املعتمر عـن أبيـه     : قاال. حدثنا عبيداهللا بن معاذ وحممد بن عبداألعلى القيسي       ) 2797 (- 38
  :حدثين نعيم بن أيب هند عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال

لئن رأيته يفعل   !  والعزى والالت: فقال. نعم: هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم؟ قال فقيل       :  قال أبو جهل  
. قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي         . أو ألعفرن وجهه يف التراب    . ذلك ألطأن على رقبته   

مالـك؟  : قال فقيل لـه   . قال فما فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه          . زعم ليطأ على رقبته   
  .حةإن بيين وبينه خلندقا من نار وهوال وأجن: فقال

  ".لو دنا مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن * كال إن اإلنسان ليطغـى    {: - ال ندري يف حديث أيب هريرة، أو شيء بلغه           -قال فأنزل اهللا عز وجل      

أو أمـر  * أرأيت إن كان على اهلدى * عبدا إذا صلى  * أرأيت الذي ينهى  * إن إىل ربك الرجعى   * رآه استغىن 
* كال لئن مل ينته لنسفعا بالناصية     * أمل يعلم بأن اهللا يرى    ) * يعين أبا جهل  (أرأيت إن كذب وتوىل     * بالتقوى

  ].19 - 6/العلق  /96[} كال ال تطعه* سندع الزبانية* فليدع ناديه* ناصية كاذبة خاطئة
  .وأمره مبا أمره به: زاد عبيداهللا يف حديثه قال

  .يعين قومه.  فليدع ناديه:وزاد ابن عبداألعلى
. أخربنا جرير عن منصور، عن أيب الضحى، عن مـسروق         . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2798 (- 39
  :قال

إن قاصا عند أبواب كندة ! يا أبا عبدالرمحن: فأتاه رجل فقال  . وهو مضطجع بيننا  .  كنا عند عبداهللا جلوسا   
فقال عبـداهللا،   . ويأخذ املؤمنني منه كهيئة الزكام    . تأخذ بأنفاس الكفار  يقص ويزعم؛ أن آية الدخان جتئ ف      

اهللا : ومن مل يعلم، فليقل   . من علم منكم شيئا، فليقل مبا يعلم      . اتقوا اهللا ! يا أيها الناس  : وجلس وهو غضبان  
: هللا عليه وسلم  فإن اهللا عز وجل قال لنبيه صلى ا       . اهللا أعلم : فإنه أعلم ألحدكم أن يقول، ملا ال يعلم       . أعلم

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ]. 86/ص /38[} قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني         {
حىت أكلوا  . قال فأخذم سنة حصت كل شئ     " سبع كسبع يوسف  ! اللهم"فقال  . ملا رأى من الناس إدبارا    

        أن رآه استغىنأن رآه استغىنأن رآه استغىنأن رآه استغىن* * * * إن اإلنسان ليطغىإن اإلنسان ليطغىإن اإلنسان ليطغىإن اإلنسان ليطغى: : : : ب قولهب قولهب قولهب قوله با با با با----    6    

         باب الدخان باب الدخان باب الدخان باب الدخان----    7    
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! يا حممـد  : فأتاه أبو سفيان فقال   . الدخانوينظر إىل السماء أحدهم فريى كهيئة       . اجللود وامليتة من اجلوع   
فارتقب {: قال اهللا عز وجل   . فادع اهللا هلم  . وإن قومك قد هلكوا   . إنك جئت تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم      

إنكم {:إىل قوله ] 11-و10/الدخان/44[}يغشى الناس هذا عذاب أليم    * يوم تأيت السماء بدخان مبني    
الـدخان   /44[} يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمـون      {أفيكشف عذاب اآلخرة؟    : قال. }عائدون

  .وقد مضت آية الدخان، والبطشة، واللزام، وآية الروم. فالبطشة يوم بدر]. 16/
. ح وحدثين أبو سعيد األشـج     . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2798 (- 40

ح وحدثنا حيىي بن حيـىي      . كلهم عن األعمش  .  جرير حدثنا. ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     . أخربنا وكيع 
  :قال. حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق: قاال). واللفظ ليحىي(وأبو كريب 

يـوم تـأيت    {: يفسر هذه اآلية  . تركت يف املسجد رجال يفسر القرآن برأيه      :  جاء إىل عبداهللا رجل فقال    
. حىت يأخذهم منه كهيئة الزكام    . يت الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم      يأ: قال. }السماء بدخان مبني  

فإن من فقه الرجل أن يقول، ملا ال علم         . اهللا أعلم : ومن مل يعلم فليقل   . من علم علما فليقل به    : فقال عبداهللا 
دعا عليهم بـسنني    إمنا كان هذا؛ أن قريشا ملا استعصت على النيب صلى اهللا عليه وسلم،              . اهللا أعلم : له به 

حىت جعل الرجل ينظر إىل السماء فريى بينه وبينها كهيئة الدخان من        . فأصام قحط وجهد  . كسين يوسف 
استغفر اهللا ملضر فإم   ! يا رسول اهللا  : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال       . وحىت أكلوا العظام  . اجلهد

إنا كاشفوا العـذاب قلـيال      {: فأنزل اهللا عز وجل   .  هلم قال فدعا اهللا  " ملضر؟ إنك جلرئ  "فقال  . قد هلكوا 
. فلما أصابتهم الرفاهية، قال، عادوا إىل ما كانوا عليه        . قال فمطروا ] 15/الدخان   /44[} إنكم عائدون 

 44[} يغشى الناس هذا عـذاب ألـيم      * فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني     {: قال فأنزل اهللا عز وجل    
يعين يوم  : قال] 16/الدخان   /44[}  نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون     يوم{] 12- و 10/الدخان  /

  .بدر
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عـن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2798 (- 41

  :عبداهللا قال
  .الدخان، واللزام، والروم، والبطشة، والقمر:  مخس قد مضني

  .حدثنا األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا وكيع. حدثنا أبو سعيد األشج) 2798 (-م -41
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ح . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2799 (- 42
حدثنا غندر عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن احلسن العرين،           ). واللفظ له (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       
  لرمحن بن أيب ليلى، عن أيب بن كعب،عن حيىي بن اجلزار، عن عبدا

مصائب : قال] 21/السجدة/32[}ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب      {: يف قوله عز وجل   

  ).شعبة الشاك يف البطشة أو الدخان(الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان 
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنـيح،         : قاال. حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2800 (- 43

  :عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبداهللا قال
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    .  انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشقتني       

  ".اشهدوا"
ح . عا عن أيب معاوية   مجي. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم          ) 2800 (- 44

ح وحدثنا منجاب بن حارث التميمي      . كالمها عن األعمش  . حدثنا أيب . وحدثنا عمر بن حفص بن غياث     
  :قال. أخربنا ابن مسهر عن األعمش، عن إبراهيم، عن أيب معمر، عن عبداهللا بن مسعود). واللفظ له(

فكانت فلقة وراء اجلبل، وفلقـة  .  القمر فلقتني بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، إذا انفلق      
  ".اشهدوا"فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . دونه
حدثنا شعبة عن األعمش، عن إبراهيم، عن   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2800 (- 45

  :أيب معمر، عن عبداهللا بن مسعود قال
. وكانت فلقة فوق اجلبـل . فستر اجلبل فلقة. لى اهللا عليه وسلم فلقتني   انشق القمر على عهد رسول اهللا ص      
  ".اشهد! اللهم"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة عن األعمش، عن جماهد، عـن ابـن          . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2801 (- 45
  .مثل ذلك. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب انشقاق القمر  باب انشقاق القمر  باب انشقاق القمر  باب انشقاق القمر ----    8    
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حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن بشار    . أخربنا حممد بن جعفر   .  وحدثنيه بشر بن خالد    )2801 (-م  -45
: غري أن يف حديث ابن أيب عـدي . حنو حديثه. بإسناد ابن معاذ عن شعبة   . كالمها عن شعبة  . ابن أيب عدي  

  ".اشهدوا. اشهدوا"فقال 
. حـدثنا شـيبان   . حدثنا يونس بن حممد   : قال. حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 2802 (-46

  حدثنا قتادة عن أنس؛
  .فأراهم انشقاق القمر، مرتني.  أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية

مبعىن . أخربنا معمر عن قتادة، عن أنس     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2802 (-م  -46
  .حديث شيبان

حدثنا . ح وحدثنا ابن بشار   . حدثنا حممد بن جعفر وأبو داود     . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2802 (- 47
  .انشق القمر فرقتني: قال. كلهم عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر وأبو داود

  .انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث أيب داود
حدثنا . حدثين أيب . حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر     . يحدثنا موسى بن قريش التميم    ) 2803 (- 48

إن : جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عبـاس قـال                    

  .القمر انشق على زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن األعمش، عن سعيد بن          . بكر بن أيب شيبة   حدثنا أبو   ) 2804 (- 49

  : قال. جبري، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب موسى
إنه يشرك به، وجيعل    . ال أحد أصرب على أذى يسمعه من اهللا عز وجل         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".له الولد، مث هو يعافيهم ويرزقهم
حـدثنا  . حـدثنا وكيـع   : قاال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وأبو سعيد األشج        ) 2804 (-م  -49

. حدثنا سعيد بن جبري عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                . األعمش
  .فإنه مل يذكره" وجيعل له الولد"إال قوله . مبثله

         باب ال أحد أصرب على أذى، من اهللا عز وجل باب ال أحد أصرب على أذى، من اهللا عز وجل باب ال أحد أصرب على أذى، من اهللا عز وجل باب ال أحد أصرب على أذى، من اهللا عز وجل----    9    
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حدثنا سعيد بن جبري عن أيب . دثنا أبو أسامة عن األعمشح. وحدثين عبيداهللا بن سعيد) 2804 (- 50
  :قال عبداهللا بن قيس: قال. عبدالرمحن السلمي

إم جيعلون لـه نـدا،      . ما أحد أصرب على أذى يسمعه من اهللا تعاىل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وجيعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم
حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2805 (- 51

  أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ـا؟   لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتـديا        : يقول اهللا تبارك وتعاىل ألهون أهل النار عذابا       " قال  
وال ) أحـسبه قـال   (أن ال تشرك    : قد أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم         : فيقول. نعم: فيقول

  ".فأبيت إال الشرك. أدخلك النار
. حدثنا شعبة عن أيب عمران    ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثناه حممد بن بشار   ) 2805 (-م  -51
فإنـه مل   " وال أدخلك النار  "إال قوله   . مبثله.  عليه وسلم  مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى اهللا        : قال

  .يذكره
قال (حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وابن بشار              ) 2805 (- 52

  حدثنا أنس بن مالك؛ . حدثنا أيب عن قتادة. معاذ بن هشام) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق
أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا، أكنـت         : يقال للكافر يوم القيامة   "ى اهللا عليه وسلم قال       أن النيب صل  

  ".قد سئلت أيسر من ذلك: فيقال له. تفتدي به؟ فيقول نعم
أخربنـا  . ح وحدثين عمرو بـن زرارة     . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2805 (- 53

 سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه              كالمها عن ). يعين ابن عطاء  (عبدالوهاب  
  ".قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. كذبت: فيقال له"غري أنه قال . وسلم مبثله

        لب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبالب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبالب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبالب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبا باب ط باب ط باب ط باب ط----    10    
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. حدثنا يونس بن حممـد    : قاال). واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد        ) 2806 (- 54
  :حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجال قال. ن عن قتادةحدثنا شيبا

أليس الذي أمشاه على رجليه يف الـدنيا،        "كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال          !  يا رسول اهللا  
  ".قادرا على أن ميشيه على وجهه يوم القيامة؟

  !وعزة ربنا. بلى: قال قتادة
أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن    . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2807 (- 55

  :قال. أنس بن مالك
فيـصبغ يف النـار   . يؤتى بأنعم أهل الدنيا، من أهل النار، يوم القيامة  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ويـؤتى  ! يا رب ! واهللا. ال: هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول         ! يا ابن آدم  : مث يقال . صبغة
هل رأيـت بؤسـا   ! يا ابن آدم: فيقال له. فيصبغ صبغة يف اجلنة  . بأشد الناس بؤسا يف الدنيا، من أهل اجلنة       

  ".وال رأيت شدة قط. ما مر يب بؤس قط! يا رب! واهللا. ال: قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول
حدثنا يزيـد بـن     : قاال). واللفظ لزهري (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 2808 (- 56

  :أخربنا مهام بن حيىي عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال. هارون
. يعطى ا يف الدنيا وجيزى ا يف اآلخرة   .  يظلم مؤمنا حسنة   إن اهللا ال  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".مل يكن له حسنة جيزى ا. حىت إذا أفضى إىل اآلخرة. وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل ا هللا يف الدنيا
حدثنا قتادة عن أنـس     . مسعت أيب : قال. حدثنا معتمر . حدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 2808 (- 57

  بن مالك؛

         باب حيشر الكافر على وجهه باب حيشر الكافر على وجهه باب حيشر الكافر على وجهه باب حيشر الكافر على وجهه----    11    

        شدهم بؤسا يف اجلنةشدهم بؤسا يف اجلنةشدهم بؤسا يف اجلنةشدهم بؤسا يف اجلنة باب صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أ باب صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أ باب صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أ باب صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أ----    12    

        اء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيااء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيااء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيااء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيا باب جز باب جز باب جز باب جز----    13    
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وأمـا  . إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم ا طعمة من الدنيا         " أنه حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".املؤمن فإن اهللا يدخر له حسناته يف اآلخرة ويعقبه رزقا يف الدنيا، على طاعته

ة، أخربنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتـاد        . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2808 (-م  -57

  .مبعىن حديثهما. عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2809 (- 58

  : قال. أيب هريرة
وال يزال املؤمن يصيبه    . ال تزال الريح متيله   .  كمثل الزرع  مثل املؤمن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال تز حىت تستحصد. البالء
حدثنا معمر عن الزهري، ذا     . حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق        ) 2809 (-م  -58

  " .تفيئه "- مكان قوله متيله -غري أن يف حديث عبدالرزاق . اإلسناد
حدثنا زكرياء  : قاال. حدثنا عبداهللا بن منري وحممد بن بشر      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2810 (- 59

  :قال. حدثين ابن كعب بن مالك عن أبيه، كعب. بن أيب زائدة، عن سعد بن إبراهيم
تـصرعها مـرة   . حتفيئها الـري . مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

حىت يكون اجنعافها   . ال يفيئها شئ  . ومثل الكافر كمثل األرزة اذية على أصلها      . حىت يج . وتعدهلا أخرى 
  ".مرة واحدة

حـدثنا  : قـاال . حدثنا بشر بن السري وعبدالرمحن بن مهدي . حدثين زهري بن حرب   ) 2810 (- 60
  :قال. الك، عن أبيهسفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عبدالرمحن بن كعب بن م

تـصرعها مـرة    . تفيئها الرياح . مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
حىت يكون اجنعافهـا مـرة      . اليت ال يصيبها شئ   . ومثل املنافق مثل األرزة اذية    . حىت يأتيه أجله  . وتعدهلا
  ".واحدة
حدثنا سفيان  . حدثنا بشر بن السري   : قاال. مود بن غيالن  وحدثنيه حممد بن حامت وحم    ) 2810 (- 61

غـري أن   . عن سعد بن إبراهيم، عن عبداهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                  

         باب مثل املؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر األرز باب مثل املؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر األرز باب مثل املؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر األرز باب مثل املؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر األرز----    14    
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كمـا قـال    " مثل املنافق "وأما ابن حامت فقال     ". ومثل الكافر كمثل األرزة   "حممودا قال يف روايته عن بشر       
  .زهري
عن سفيان، ) وهو القطان(حدثنا حيىي : قاال.  وحدثناه حممد بن بشار وعبداهللا بن هاشم  )2810 (- 62

عـن ابـن   : وقال ابن بشار. عن عبداهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه: قال ابن هاشم(عن سعد بن إبراهيم   
ا عن حيىي   وقاال مجيعا يف حديثهم   . بنحو حديثهم . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) كعب بن مالك، عن أبيه    

  ".ومثل الكافر مثل األرزة"
: قـالوا ) واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي            ) 2811 (- 63

  :أخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر يقول). يعنون ابن جعفر(حدثنا إمساعيل 
فحدثوين ما  . وإا مثل املسلم  . إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها      "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   

  .فوقع الناس يف شجر البوادي" هي؟
هي "قال فقال   ! حدثنا ما هي؟ يا رسول اهللا     : مث قالوا . فاستحييت. ووقع يف نفسي أا النخلة    : قال عبداهللا 

  .هي النخلة، أحب إيل من كذا وكذا: تألن تكون قل: قال. قال فذكرت ذلك لعمر". النخلة
حدثنا أيـوب عـن أيب اخلليـل        . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين حممد بن عبيد الغربي    ) 2811 (- 64

  :قال. الضبعي، عن جماهد، عن ابن عمر
فجعل القـوم   ". أخربوين عن شجرة، مثلها مثل املؤمن     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما ألصحابه          

  . جرا من شجر البوادييذكرون ش
فإذا أسنان القوم، فأهاب أن     . فجعلت أريد أن أقوهلا   . وألقي يف نفسي أو روعي؛ أا النخلة      : قال ابن عمر  

  ".هي النخلة"فلما سكتوا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أتكلم
بن عيينة عن ابن أيب     حدثنا سفيان   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 2811 (-م  -64

  :جنيح، عن جماهد، قال
: قال. فما مسعته حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا واحدا            .  صحبت ابن عمر إىل املدينة    

  .فذكر بنحو حديثهما. فأيت جبمار. كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

         باب مثل املؤمن مثل النخلة باب مثل املؤمن مثل النخلة باب مثل املؤمن مثل النخلة باب مثل املؤمن مثل النخلة----    15
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مسعت ابن  : مسعت جماهدا يقول  :  قال .حدثنا سيف . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 2811 (- 2م  -64
  .فذكر حنو حديثهم. أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبمار: عمر يقول

حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع،      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2811 (- 3م  -64
  :عن ابن عمر، قال

ال يتحـات   . وين بشجرة شبه، أو كالرجل املـسلم      أخرب"فقال  .  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".ورقها

  .وال تؤيت أكلها كل حني. وكذا وجدت عند غريي أيضا. وتؤيت أكلها: لعل مسلما قال: قال إبراهيم
فكرهت أن أتكلم أو أقـول      . ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان     . فوقع يف نفسي أا النخلة    : قال ابن عمر  

  .ن قلتها أحب إيل من كذا وكذاألن تكو: فقال عمر. شيئا
: وقال عثمـان  . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2812 (- 65
  :قال. جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) حدثنا

ولكن يف  . إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب         "هللا عليه وسلم يقول      مسعت النيب صلى ا   
  ".التحريش بينهم

حـدثنا أبـو    . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2812 (-م  -65
  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. معاوية
: وقال عثمـان  . أخربنا: قال إسحاق ( إسحاق بن إبراهيم     حدثنا عثمان بن أيب شيبة و     ) 2813 (- 66
  :قال. جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) حدثنا

. فيبعـث سـراياه فيفتنـون النـاس    . إن عرش إبليس على البحر" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  ".فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

: قـاال ). واللفظ أليب كريب  (الء وإسحاق بن إبراهيم     حدثنا أبو كريب، حممد بن الع     ) 2813 (- 67
  :حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر، قال. أخربنا أبو معاوية

         باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا----    16    
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فأدناهم منه مرتلـة    . مث يبعث سراياه  . إن إبليس يضع عرشه على املاء     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ما : قال مث جيئ أحدهم فيقول. ما صنعت شيئا: فيقول. فعلت كذا وكذا: جيئ أحدهم فيقول . أعظمهم فتنة 

  ".نعم أنت: قال فيدنيه منه ويقول. تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته
  ".فيلتزمه "أراه قال : قال األعمش

  حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر؛. حدثنا احلسن بن أعني. حدثين سلمة بن شبيب) 2813 (- 68
فـأعظمهم عنـده مرتلـة    . يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس"ه وسلم يقول   أنه مسع النيب صلى اهللا علي     

  ".أعظمهم فتنة
: وقال عثمـان  . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2814 (- 69
  :قال. جرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أبيه، عن عبداهللا بن مسعود) حدثنا

وإياك؟ يـا  : قالوا". ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن   "اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول   
  ".فال يأمرين إال خبري. إال أن اهللا أعانين عليه فأسلم. وإياي"قال ! رسول اهللا

. عن سفيان ) يعنيان ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   : قاال. حدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2814 (-م  -69
. بإسناد جرير . كالمها عن منصور  . حدثنا حيىي بن آدم عن عمار بن زريق       . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      

  ".وقد وكل به قرينه من اجلن، وقرينه من املالئكة"غري أن يف حديث سفيان . مثل حديثه
. أخربين أبو صخر عن ابن قـسيط      . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2815 (- 70

  حدثه؛ أن عروة حدثه؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته؛
فقـال  . فجاء فرأى ما أصنع   . قالت فغرت عليه  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها ليال          

وما يل ال يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : فقلت" أغرت؟! مالك؟ يا عائشة  "
" نعم"ومع كل إنسان؟ قال     : قلت" نعم"أو معي شيطان؟ قال     ! يا رسول اهللا  : قالت" قد جاءك شيطانك؟  أ"

  ".ولكن ريب أعانين عليه حىت أسلم. نعم"قال ! ومعك؟ يا رسول اهللا: قلت
  ن بكري، عن بسر بن سعيد، عن أيب هريرة،حدثنا ليث ع. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2816 (- 71

         باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل----    17    
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وال إياك؟ يا رسـول     : قال رجل " لن ينجي أحد منكم عمله    " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
  ".ولكن سددوا. إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة. وال إياي"قال ! اهللا
أخربين عمرو بـن    .  بن وهب  أخربنا عبداهللا . وحدثنيه يونس بن عبداألعلى الصديف    ) 2816 (-م  -71

  ".ولكن سددوا"ومل يذكر ". برمحة منه وفضل"غري أنه قال . احلارث عن بكري بن األشج، ذا اإلسناد
عن أيوب، عـن حممـد، عـن أيب         ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2816 (- 72

  هريرة؛
وال "قال  ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : فقيل" ه عمله اجلنة  ما من أحد يدخل   " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".إال أن يتغمدين ريب برمحة. أنا
. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، عن حممد، عن أيب هريـرة            . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2816 (- 73
  :قال

. وال أنا "قال  ! اهللاوال أنت؟ يا رسول     : قالوا" ليس أحد منكم بنجيه عمله    " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".إال أن يتغمدين اهللا منه مبغفرة ورمحة

  ".إال أن يتغمدين اهللا منه مبغفرة ورمحة. وال أنا"وأشار على رأسه . وقال ابن عون بيده هكذا
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2816 (- 74

. وال أنا "قال  ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : قالوا" ليس أحد ينجيه عمله   "سلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      
  ".إال أن يتداركين اهللا منه برمحة

حدثنا . حدثنا إبراهيم بن سعد   . حدثنا أبو عباد، حيىي بن عباد     . وحدثين حممد بن حامت   ) 2816 (- 75
  :قال. ابن شهاب عن أيب عبيد، موىل عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة

قال ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : قالوا" لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنة     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إال أن يتغمدين اهللا منه بفضل ورمحة. وال أنا"

حدثنا األعمش عن أيب صـاحل، عـن أيب         . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2816 (- 76
  : قال. هريرة

يـا  : قـالوا " واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله      . قاربوا وسددوا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 
  ".إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل. وال أنا"وال أنت؟ قال ! رسول اهللا
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حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه            . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 2817(
  .، مثلهوسلم
كرواية ابن  . باإلسنادين مجيعا . حدثنا جرير عن األعمش   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2817 (-م  -76
  . منري
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صـاحل،        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2816(

  ".روا و أبش"وزاد . مبثله. عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر      . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2817 (- 77
  :قال

إال . وال أنـا  . وال جيريه من النار   . ال يدخل أحد منكم عمله اجلنة     " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ".برمحة من اهللا

ح . أخربنا موسى بـن عقبـة  . نا عبدالعزيز بن حممد أخرب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2818 (- 78
مسعت أبا سلمة   : حدثنا موسى بن عقبة قال    . حدثنا وهيب . حدثنا ز ). واللفظ له (وحدثين حممد بن حامت     

  :بن عبدالرمحن بن عوف حيدث عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا كانت تقول
وال : قالوا" فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله     . وأبشروا. ددوا وقاربوا س" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

واعلموا أن أحب العمل إىل اهللا أدومه وإن        . إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة     . وال أنا "قال  ! أنت؟ يا رسول اهللا   
  ".قل
بـن  حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثناه حسن احللواين  ) 2818 (-م  -78

  ".وأبشروا "ومل يذكر . املطلب عن موسى بن عقبة، ذا اإلسناد
  حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عالقة، عن املغرية بن شعبة؛. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2819 (- 79

تكلف هذا؟ وقد غفر اهللا لك ما تقـدم         أ: فقيل له .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى حىت انتفخت قدماه         
  ".أفال أكون عبدا شكورا"فقال . من ذنبك وما تأخر

         باب إكثار األعمال، واالجتهاد يف العبادة باب إكثار األعمال، واالجتهاد يف العبادة باب إكثار األعمال، واالجتهاد يف العبادة باب إكثار األعمال، واالجتهاد يف العبادة----    18    
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مسـع  . حدثنا سفيان عن زياد بن عالقـة      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2819 (- 80
  :املغرية بن شعبة يقول

قال .  لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر       غفر اهللا : قالوا  قد  .  قام النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ورمت قدماه        
  ".أفال أكون عبدا شكورا"

أخربين أبو  . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي       ) 2820 (- 81
  :قالت. صخر عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة

أتصنع ! يا رسول اهللا  : قالت عائشة . رجاله كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا صلى، قام حىت تفطر             

  ".أفال أكون عبدا شكورا! يا عائشة"هذا، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال 
). واللفظ له(ح وحدثنا ابن منري . حدثنا وكيع وأبو معاوية. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 2821 (- 82

  :اوية عن األعمش، عن شقيق، قالحدثنا أبو مع
فدخل عليه فلم   . أعلمه مبكاننا : فقلنا. فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي     .  كنا جلوسا عند باب عبداهللا ننتظره     

إن . فما مينعين أن أخرج إليكم إال كراهية أن أملكم        . إين أخرب مبكانكم  : فقال. يلبث أن خرج علينا عبداهللا    
  .خمافة السآمة علينا. وسلم كان يتخولنا باملوعظة يف األيامرسول اهللا صلى اهللا عليه 

. ح وحدثنا منجاب بن احلارث التميمي. حدثنا ابن إدريس. حدثنا أبو سعيد األشج) 2821 (-م  -82
ح . أخربنا عيـسى بـن يـونس      : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم       . حدثنا ابن مسهر  

وزاد منجاب يف روايته عـن      . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه     . فيانحدثنا س . وحدثنا ابن أيب عمر   
  .وحدثين عمرو بن مرة عن شقيق، عن عبداهللا، مثله: قال األعمش: ابن مسهر

واللفظ (ح وحدثنا ابن أيب عمر      . أخربنا جرير عن منصور   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2821 (- 83
  :عن شقيق، أيب وائل، قالحدثنا فضيل بن عياض عن منصور، ). له

ولوددنا . إنا حنب حديثك ونشتهيه   ! يا أبا عبدالرمحن  : فقال له رجل  .  كان عبداهللا يذكرنا كل يوم مخيس     
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ما مينعين أن أحدثكم إال كراهية أن أملكم       : فقال. أنك حدثتنا كل يوم   

  .السآمة عليناكراهية . كان يتخولنا باملوعظة يف األيام

         باب االقتصاد يف املوعظة باب االقتصاد يف املوعظة باب االقتصاد يف املوعظة باب االقتصاد يف املوعظة----    19    
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         كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها----    53
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت ومحيد، عن أنس بن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2822 (- 1

  :قال. مالك
  ".وحفت النار بالشهوات. حفت اجلنة باملكاره" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب           . دثنا شبابة ح. وحدثين زهري بن حرب   )  2823(
  . مبثله. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

) أخربنا: وقال سعيد . حدثنا: قال زهري (حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وزهري بن حرب         ) 2824 (- 2
  سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن         : قال اهللا عز وجل   "قال  . يه وسلم  عن النيب صلى اهللا عل    
  ".مسعت، وال خطر على قلب بشر

 32[{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كـانوا يعملـون             {: مصداق ذلك يف كتاب اهللا    
  ].17/السجدة /
حدثين مالك عـن أيب الزنـاد، عـن    . وهبحدثنا ابن . حدثين هارون بن سعيد األيلي  ) 2824 (- 3

  األعرج، عن أيب هريرة؛
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عـني رأت، وال أذن          : قال اهللا عز وجل   " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".بله ما أطلعكم اهللا عليه. ذخرا. مسعت، وال خطر على قلب بشر
ح وحدثنا ابـن منـري      . حدثنا أبو معاوية  : قاال. بحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كري       ) 2824 (- 4
  :حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال. حدثنا أيب). واللفظ له(

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عـني رأت، وال         : يقول اهللا عز وجل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فال تعلم نفس ما أخفي هلم {: مث قرأ". كم اهللا عليهبله ما أطلع. ذخرا. أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

  .}من قرة أعني
حدثين أبـو   . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي       ) 2825 (- 5

  :مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول: صخر؛ أن أبا حازم حدثه قال
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مث قال صـلى اهللا عليـه       . حىت انتهى . ه اجلنة  شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسا وصف في          
: مث اقترأ هذه اآليـة " فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر        "وسلم يف آخر حديثه     

فال تعلم نفس ما أخفي هلم      * تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون          {

  ].17- و16/السجدة  /32[} يعملونمن قرة أعني جزاء مبا كانوا 
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيـه، عـن أيب              . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2826 (- 6

  هريرة،
  ". الراكب يف ظلها مائة سنةإن يف اجلنة لشجرة يسري" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

عن أيب الزنـاد، عـن   ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي(حدثنا املغرية  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2826 (- 7
  األعرج، عن أيب هريرة،

  ".ال يقطعها"وزاد . مبثله.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا وهيب عن أيب حازم، عـن       . أخربنا املخزومي . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2827 (- 8

  سهل بن سعد، 
  ".إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  حدثين أبو سعيد اخلدري،: فقال. فحدثت به النعمان بن أيب عياش الزرقي: قال أبو حازم) 2828(
إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع، مائة عام، مـا             "ال   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق      

  ".يقطعها
ح . أخربنا مالك بن أنس   . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم     ) 2829 (- 9

حدثين مالك بن أنس عن زيد بـن        . حدثنا عبداهللا بن وهب   ). اللفظ له و(وحدثين هارون بن سعيد األيلي      
  أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛

         باب إن يف اجلنة شجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ال يقطعها باب إن يف اجلنة شجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ال يقطعها باب إن يف اجلنة شجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ال يقطعها باب إن يف اجلنة شجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ال يقطعها----    1    

         باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة، فال يسخط عليهم أبدا باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة، فال يسخط عليهم أبدا باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة، فال يسخط عليهم أبدا باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة، فال يسخط عليهم أبدا----    2    
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. وسعديك! ربنا. لبيك: فيقولون! يا أهل اجلنة  : إن اهللا يقول ألهل اجلنة    " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من       ! ال نرضى؟ يا رب   وما لنا   : هل رضيتم؟ فيقولون  : فيقول. واخلري يف يديك  

أحـل  : وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول     ! يا رب : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون     : فيقول. خلقك

  ".فال أسخط عليكم بعده أبدا. عليكم رضواين
عن أيب حازم، عن    ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   .  بن سعيد  حدثنا قتيبة ) 2830 (- 10

  سهل بن سعد؛
إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكـب يف            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".السماء
كما تـراءون   : "لمسعت أبا سعيد اخلدري يقو    : قال فحدثت بذلك النعمان بن أيب عياش فقال       ) 2831(

  ".الكوكب الدري يف األفق الشرقي أو الغريب
حدثنا وهيـب عـن أيب حـازم،        . أخربنا املخزومي . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2830 (-م  -10

  .باإلسنادين مجيعا، حنو حديث يعقوب
ح وحـدثين   . حدثنا مالـك  . حدثنا معن . حدثين عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2831 (- 11

أخربين مالك بن أنس عن صفوان بن سليم،        . حدثنا عبداهللا بن وهب   ). واللفظ له (رون بن سعيد األيلي     ها
  عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛

إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فـوقهم، كمـا تتـراءون       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
تلك منازل  ! يا رسول اهللا  : قالوا" لتفاضل ما بينهم  . رق أو املغرب  الكوكب الدري الغابر من األفق من املش      

  ".رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني! والذي نفسي بيده. بلى"قال . ال يبلغها غريهم. األنبياء
عن سهيل، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن عبدالرمحن   (حدثنا يعقوب . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2832 (- 12

  أيب هريرة؛ 

         باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء----    3    

         باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، بأهله وماله باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، بأهله وماله باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، بأهله وماله باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، بأهله وماله----    4    
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من أشد أميت يل حبا، ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآين،            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".بأهله وماله
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين،       .  عبداجلبار البصري  حدثنا أبو عثمان، سعيد بن    ) 2833 (- 13

  عن أنس بن مالك؛
فتهب ريح الشمال فتحثو يف     . يأتوا كل مجعة  . إن يف اجلنة لسوقا   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

ل هلـم   فيقـو . فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال      . فيزدادون حسنا ومجاال  . وجوههم وثيام 

  ".لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! وأنتم، واهللا: فيقولون. لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! واهللا: أهلوهم
للفـظ  وا(مجيعا عن ابـن عليـة       . حدثين عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي      ) 2834 (- 14

  : أخربنا أيوب عن حممد قال. حدثنا إمساعيل بن علية: قاال). ليعقوب
أو مل يقل أبو القاسم صلى اهللا       : الرجال يف اجلنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة        : إما تفاخروا وإما تذاكروا   

وكب دري يف   واليت تليها على أضوإ ك    . إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر         "عليه وسلم   
  "وما يف اجلنة أعزب؟. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. السماء
  :قال. حدثنا سفيان عن أيوب، عن ابن سريين. حدثنا ابن أيب عمر) 2834 (-م -14

. هللا عليه وسلم  قال أبو القاسم صلى ا    : أيهم يف اجلنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة فقال       :  اختصم الرجال والنساء  
  .مبثل حديث ابن علية

. عن عمارة بـن القعقـاع     ) يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2834 (- 15
  :مسعت أبا هريرة يقول: حدثنا أبو زرعة قال

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بـن حـرب   ". أول من يدخل اجلنة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
قال رسول اهللا صـلى اهللا      : حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال          : قاال) اللفظ لقتيبة و(

والذين يلوم على أشـد كوكـب       . إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر         "عليه وسلم   

         باب يف سوق اجلنة، وما ينالون فيها من النعيم واجلمال باب يف سوق اجلنة، وما ينالون فيها من النعيم واجلمال باب يف سوق اجلنة، وما ينالون فيها من النعيم واجلمال باب يف سوق اجلنة، وما ينالون فيها من النعيم واجلمال----    5    

         باب أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفام وأزواجهم باب أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفام وأزواجهم باب أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفام وأزواجهم باب أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفام وأزواجهم----    6    
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ورشـحهم  . شاطهم الذهبأم. ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون وال يتفلون. دري، يف السماء، إضاءة   
. على صورة أبـيهم آدم . أخالقهم على خلق رجل واحد. وأزواجهم احلور العني. وجمامرهم األلوة . املسك

  ".ستون ذراعا، يف السماء
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2834 (- 16

  :صاحل، عن أيب هريرة قال
مث الذين  . أول زمرة تدخل اجلنة من أميت، على صورة القمر ليلة البدر          "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال ر 

ال يتغوطون وال يبولون وال يتمخطون وال . مث هم بعد ذلك منازل. يلوم على أشد جنم، يف السماء، إضاءة  
على طول  .  خلق رجل واحد   أخالقهم على . ورشحهم املسك . وجمامرهم األلوة . أمشاطهم الذهب . يبزقون

  ".أبيهم آدم، ستون ذراعا
علـى صـورة    : وقال ابن أيب شيبة   . على خلق رجل  : وقال أبو كريب  . على خلق رجل  : قال ابن أيب شيبة   

  .أبيهم
هذا مـا   : قال.  عن مهام مب منبه    حدثنا معمر . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2834 (- 17

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال . أول زمرة تلج اجلنة، صورهم على صورة القمـر ليلـة البـدر   " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. وجمامرهم من األلوة. والفضةآنيتهم وأمشاطهم من الذهب . يبصقون فيها وال يتمخطون وال يتغوطون فيها
ال اخـتالف   . يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، من احلسن       . ولكل واحد منهم زوجتان   . ورشحهم املسك 
  ".يسبحون اهللا بكرة وعشيا. قلوم قلب واحد. بينهم وال تباغض

 :قـال عثمـان    (- واللفظ لعثمان    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2835 (- 18
  :قال. جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا

وال يتفلون وال يبولـون وال      . إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون     " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
يلـهمون التـسبيح    . جشاء ورشح كرشح املسك   "فما بال الطعام؟ قال     : قالوا". يتغوطون وال يتمخطون  

  ".والتحميد، كما يلهمون النفس

         باب يف صفات اجلنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا باب يف صفات اجلنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا باب يف صفات اجلنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا باب يف صفات اجلنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا----    7    
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ذا      : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2835 (-م  -18
  ".كرشح املسك"اإلسناد، إىل قوله 

قـال  . كالمها عن أيب عاصـم    . وحدثين احلسن بن علي احللواين وحجاج بن الشاعر       ) 2835 (- 19
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول.  ابن جريجحدثنا أبو عاصم عن: حسن

وال يتغوطـون وال ميتخطـون وال       . يأكل أهل اجلنة فيها ويشربون    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قال ويف  ". يلهمون التسبيح واحلمد، كما يلهمون النفس     . ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح املسك     . يبولون

  ".امهم ذاكطع"حديث حجاج 
أخربين أبو الزبري عـن     . حدثنا ابن جريج  . حدثين أيب . وحدثين سعيد بن حيىي األموي    ) 2835 (- 20

  ".ويلهمون التسبيح والتكبري، كما يلهمون النفس"غري أنه قال . مبثله. جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت،      . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثين زهري بن حرب   ) 2836 (- 21

  عن أيب رافع، عن أيب هريرة،
  ".ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه. من يدخل اجلنة ينعم ال يبأس"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. أخربنا عبدالرزاق : قاال). واللفظ إلسحاق (دثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ح) 2837 (- 22
  فحدثين أبو إسحاق؛ أن األغر حدثه عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة،: قال الثوري: قال

وإن لكم أن حتيـوا     . إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا      : ينادي مناد " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
فذلك قولـه عـز     " وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا      . وإن لكم أن تشبوا فال رموا أبدا      .  متوتوا أبدا  فال

  ].43/األعراف  /7[} ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون{: وجل
، عن أيب عمران اجلوين،     )وهو احلارث بن عبيد   ( عن أيب قدامة     حدثنا سعيد بن منصور   ) 2838 (- 23

  عن أيب بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه،

تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم ونودوا أن ونودوا أن ونودوا أن ونودوا أن {{{{: : : :  باب يف دوام نعيم أهل اجلنة، وقوله تعاىل باب يف دوام نعيم أهل اجلنة، وقوله تعاىل باب يف دوام نعيم أهل اجلنة، وقوله تعاىل باب يف دوام نعيم أهل اجلنة، وقوله تعاىل----    8    
        }}}}تعملونتعملونتعملونتعملون

         باب يف صفة خيام اجلنة، وما للمؤمنني فيها من األهلني باب يف صفة خيام اجلنة، وما للمؤمنني فيها من األهلني باب يف صفة خيام اجلنة، وما للمؤمنني فيها من األهلني باب يف صفة خيام اجلنة، وما للمؤمنني فيها من األهلني----    9    
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. طوهلا ستون مـيال   . إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة        " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فال يرى بعضهم بعضا. يطوف عليهم املؤمن. للمؤمن فيها أهلون

حدثنا أبو عمران اجلوين عـن أيب       . حدثنا أبو عبدالصمد  . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 2838 (- 24
  بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه؛

يف كل زاوية   . عرضها ستون ميال  . يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".نيطوف عليهم املؤم. ما يرون اآلخرين. منها أهل
أخربنا مهام عـن أيب عمـران       . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2838 (- 25

  اجلوين، عن أيب بكر بن أيب موسى بن قيس، عن أبيه،
يف كل زاوية منـها أهـل       . طوهلا يف السماء ستون ميال    . اخليمة درة " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".ال يراهم اآلخرون. للمؤمن
حدثنا أبو أسامة وعبداهللا بن منري وعلي بن مـسهر عـن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2839 (- 26

حدثنا عبيداهللا عن خبيب بـن      . حدثنا حممد بن بشر   . ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      . عبيداهللا بن عمر  
  :يب هريرة، قالعبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أ

  ".سيحان وجيحان، والفرات والنيل، كل من أار اجلنة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا إبـراهيم   . حدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم الليثي      . حدثنا حجاج بن الشاعر   ) 2840 (- 27

  حدثنا أيب عن أيب سلمة، عن أيب هريرة،). يعين ابن سعد(
  ".يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 

هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2841 (- 28
  : فذكر أحاديث منها.حدثنا به أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

         باب ما يف الدنيا من أار اجلنة باب ما يف الدنيا من أار اجلنة باب ما يف الدنيا من أار اجلنة باب ما يف الدنيا من أار اجلنة----    10    

         باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئدة الطري باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئدة الطري باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئدة الطري باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئدة الطري----    11    
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فلما خلقه  . طوله ستون ذراعا  . خلق اهللا عز وجل آدم على صورته      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإا حتيتك وحتيـة    . فاستمع ما جييبونك  . وهم نفر من املالئكة جلوس    . اذهب فسلم على أولئك النفر    : قال

قـال  . ورمحة اهللا : قال فزادوه . م عليك ورمحة اهللا   السال: فقالوا. السالم عليكم : قال فذهب فقال  . ذريتك

  ".فلم يزل اخللق ينقص بعده حىت اآلن. وطوله ستون ذراعا. فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم
 خالد الكاهلي، عن شـقيق،  حدثنا أيب عن العالء بن  . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 2842 (- 29

  :عن عبداهللا، قال
مع كل زمام سبعون ألـف      . يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ملك جيروا
عن أيب الزناد، عـن  ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2843 (- 30

   هريرة؛األعرج، عن أيب
". ناركم هذه، اليت يوقد ابن آدم، جزء من سبعني جزءا من حر جهـنم  " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".كلها مثل حرها. فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا"قال ! إن كانت لكافية، يا رسول اهللا! واهللا: قالوا
عن مهام بن منبه، عـن أيب       . ثنا معمر حد. حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2843 (-م  -30

  هريرة،
  ".كلهن مثل حرها"غري أنه قال . مبثل حديث أيب الزناد.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا يزيد بن كيسان عن أيب حـازم،        . حدثنا خلف بن خليفة   . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 2844 (- 31
  :عن أيب هريرة، قال

" تدرون ما هـذا؟ "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . إذ مسع وجبة  . ه وسلم  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي      
فهو يهوي يف النـار اآلن،      . هذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خريفا        "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قال قلنا 

  ".حىت انتهى إىل قعرها
 يزيد بن كيسان، عن     حدثنا مروان عن  : قاال. وحدثناه حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 2844 (-م  -31

  ".هذا وقع يف أسفلها، فسمعتم وجبتها"وقال . أيب حازم، عن أيب هريرة، ذا اإلسناد

         باب يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من املعذبني باب يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من املعذبني باب يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من املعذبني باب يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من املعذبني----    12    
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: قال. حدثنا شيبان بن عبدالرمحن   . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2845 (- 32
  مسعت أبا نضرة حيدث عن مسرة؛: قال قتادة

ومنهم مـن تأخـذه إىل      . إن منهم من تأخذه النار إىل كعبيه      "يه وسلم يقول     أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عل      
  ".ومنهم من تأخذه إىل عنقه. حجزته
عن سعيد، عـن قتـادة،     ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . حدثين عمرو بن زرارة   ) 2845 (- 33
  مسعت أبا نضرة حيدث عن مسرة بن جندب؛: قال

. ومنهم من تأخذه النـار إىل ركبتيـه       . منهم من تأخذه النار إىل كعبيه     "ال   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق      
  ".ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته. ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته

حـدثنا سـعيد، ـذا      . حدثنا روح : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2845 (-م  -33

  . حقويه-وجعل مكان حجزته . اإلسناد
  :قال. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة. حدثنا ابن أيب عمر) 2846 (- 34

. يدخلين اجلبـارون واملتكـربون    : فقالت هذه . احتجت النار واجلنة  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ورمبا (أنت عذايب أعذب بك من أشاء       : فقال اهللا، عز وجل، هلذه    . فاء واملساكني يدخلين الضع : وقالت هذه 

  ".ولكل واحدة منكما ملؤها. أنت رمحيت أرحم بك من أشاء: وقال هلذه). أصيب بك من أشاء: قال
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن         . حدثنا شبابة . وحدثين حممد بن رافع   ) 2846 (- 35

   أيب هريرة،
وقالت . أوثرت باملتكربين واملتجربين  : فقالت النار . حتاجت النار واجلنة  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

أنت رمحيت، أرحم بك مـن  : فقال اهللا للجنة. فما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم      : اجلنة
فأما . ولكل واحدة منكم ملؤها   . باديأنت عذايب، أعذب بك من أشاء من ع       : وقال للنار . أشاء من عبادي  

  ".ويزوي بعضها إىل بعض. فهنالك متتلئ. قط قط: فتقول. فيضع قدمه عليها. النار فال متتلئ

         باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء----    13    
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عن معمـر،   ) يعين حممد بن محيد   (حدثنا أبو سفيان    . حدثنا عبداهللا بن عون اهلاليل    ) 2846 (-م  -35
واقتص ". احتجت اجلنة والنار" اهللا عليه وسلم قال  عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب هريرة؛ أن النيب صلى          

  .احلديث مبعىن حديث أيب الزناد
هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2846 (- 36

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. أوثرت بـاملتكربين واملتجـربين  : فقالت النار. حتاجت اجلنة والنار" عليه وسلم   وقال رسول اهللا صلى اهللا    

إمنا أنت رمحيت أرحـم     : فما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم وغرم؟ قال اهللا للجنة           : وقالت اجلنة 
ة منكما  ولكل واحد . إمنا أنت عذايب أعذب بك من أشاء من عبادي        : وقال للنار . بك من أشاء من عبادي    

ويـزوي  . فهنالك متتلئ. قط قط قط: تقول. فأما النار فال متتلئ حىت يضع اهللا، تبارك وتعاىل، رجله  . ملؤها
  ".وأما اجلنة فإن اهللا ينشئ هلا خلقا. وال يظلم اهللا من خلقه أحدا. بعضها إىل بعض

أيب سعيد اخلـدري    حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن         . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2847(
  :قال

إىل قولـه   . فذكر حنـو حـديث أيب هريـرة       " احتجت اجلنة والنار  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .ومل يذكر ما بعده من الزيادة" ولكليكما علي ملؤها"

حدثنا أنس بـن    . حدثنا شيبان عن قتادة   . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا عبد بن محيد   ) 2848 (- 37
  مالك؛
هل من مزيد، حىت يضع فيها رب العزة، تبارك         : ال تزال جهنم تقول   "نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن  

  ".ويزوي بعضها إىل بعض. قط قط، وعزتك: فتقول. قدمه. وتعاىل
حدثنا أبان بـن يزيـد      . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2848 (-م  -37

  .مبعىن حديث شيبان. نس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحدثنا قتادة عن أ. العطار
يـوم  {: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، يف قوله عز وجل       . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2848 (- 38

فأخربنا عن سعيد، عن قتادة، عن أنـس        ] 30/ق   /50[} نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد       
  بن مالك،
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حىت يـضع رب    . هل من مزيد  : ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول     "وسلم؛ أنه قال     عن النيب صلى اهللا عليه      
وال يزال يف اجلنة فضل حـىت       . بعزتك وكرمك . قط قط : فيرتوي بعضها إىل بعض وتقول    . العزة فيها قدمه  

  ".ينشئ اهللا هلا خلقا، فيسكنهم فضل اجلنة
: أخربنا ثابت قال  ). ين ابن سلمة  يع(حدثنا محاد   . حدثنا عفان . حدثين زهري بن حرب   ) 2848 (- 39

  مسعت أنسا يقول،
مث ينشئ اهللا تعاىل هلا خلقـا ممـا         . يبقى من اجلنة ما شاء اهللا أن يبقى       " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        

  ".يشاء
حدثنا أبو معاوية عن : قاال). وتقاربا يف اللفظ(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     ) 2849 (- 40

  :قال. ، عن أيب صاحل، عن أيب سعيداألعمش
فيوقـف  ) وزاد أبو كريب  (جياء باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

هل تعرفون هـذا؟ فيـشرئبون وينظـرون        ! يا أهل اجلنة  : فيقال) واتفقا يف باقي احلديث   (بني اجلنة والنار    
: هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولـون       ! يا أهل النار  : قال ويقال . هذا املوت . نعم: ويقولون

خلود فال  ! ويا أهل النار  . خلود فال موت  ! يا أهل اجلنة  : قال مث يقال  . قال فيؤمر به فيذبح   . هذا املوت . نعم
 وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم         {: قال مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        " موت

  .وأشار بيده إىل الدنيا] 39/مرمي  /19[} ال يؤمنون
. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سـعيد          . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2849 (- 41
  : قال

مث !" يا أهل اجلنـة   : إذا أدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، قيل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه       : ومل يقل " فذلك قوله عز وجل   "غري أنه قال    . ث أيب معاوية  ذكر مبعىن حدي  

  .وأشار بيده إىل الدنيا: ومل يذكر أيضا. وسلم
. أخـربين : قال عبـد  (حدثنا زهري بن حرب واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد            ) 2850 (- 42

حدثنا نافع؛ أن عبداهللا    .  حدثنا أيب عن صاحل    -م بن سعد     وهو ابن إبراهي   -يعقوب  ) حدثنا: وقال اآلخران 
  :قال

مث يقوم مؤذن   . ويدخل أهل النار النار   . يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة    " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".كل خالد فيما هو فيه. ال موت! ويا أهل النار. ال موت! يا أهل اجلنة: بينهم فيقول
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حدثين عمر بن   . حدثنا ابن وهب  : قاال. هارون بن سعيد األيلي وحرملة بن حيىي      حدثين  ) 2850 (-43
  حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب؛ أن أباه حدثه عن عبداهللا بن عمر؛

إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة، وصار أهل النار إىل النار، أتى باملوت         " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فيزداد . ال موت ! ويا أهل النار  . ال موت ! يا أهل اجلنة  : مث ينادي مناد  . مث يذبح .  بني اجلنة والنار   حىت جيعل 

  ".ويزداد أهل النار حزنا إىل حزم. أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم
حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن احلسن بن صاحل، عن هـارون     . حدثين سريج بن يونس   ) 2851 (- 44

  :م، عن أيب هريرة، قالبن سعد، عن أيب حاز
  ".وغلظ جلده مسرية ثالث. ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عـن أيب        : قاال. حدثنا أبو كريب وأمحد بن عمر الوكيعي      ) 2852 (- 45
  ".النار، مسرية ثالثة أيام، للراكب املسرعما بني منكيب الكافر يف "يرفعه قال . حازم، عن أيب هريرة
  ".يف النار"ومل يذكر الوكيعي 

حدثين معبد بن خالد؛ أنـه      . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2853 (- 46
  مسع حارثة بن وهب؛

كل "ل صلى اهللا عليه وسلم      قا. بلى: قالوا" أال أخربكم بأهل اجلنة؟   " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
كـل عتـل    "قال  . قالوا بلى " أال أخربكم بأهل النار؟   "مث قال   ". مل أقسم على اهللا ألبره    . ضعيف متضعف 
  ".جواظ مستكرب

غري . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، مبثله    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2853 (-م  -46
  ".أال أدلكم"أنه قال 
: حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قـال       . حدثنا وكيع . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2853 (- 47

  :مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي يقول
لو أقـسم علـى اهللا      . أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف متضعف      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".أال أخربكم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكرب. ألبره
حدثين حفص بن ميسرة عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيـه،           . حدثين سويد بن سعيد   ) 2854 (- 48

  عن أيب هريرة؛
  ".رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
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ام بن عروة، عن    حدثنا ابن منري عن هش    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2855 (- 49
  :قال. أبيه، عن عبداهللا بن زمعة

انبعـث  : إذ انبعث أشقاها  "فقال  . فذكر الناقة وذكر الذي عقرها    .  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إالم جيلد أحـدكم    "مث ذكر النساء فوعظ فيهن مث قال        " ا رجل عزيز عارم منيع يف رهطه، مثل أيب زمعة         

مث " ولعله يضاجعها من آخر يومه    . جلد العبد "ويف رواية أيب كريب     " جلد األمة "كر  يف رواية أيب ب   " امرأته؟
  " إالم يضحك أحدكم مما يفعل؟"وعظهم يف ضحكهم من الضرطة فقال 

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2856 (- 50
رو بن حلي بن قمعة بن خندف، أبا بين كعب هؤالء، جيـر          رأيت عم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".قصبه يف النار
: وقال اآلخران . أخربين: قال عبد (حدثين عمرو الناقد وحسن احللواين وعبد بن محيد         ) 2856 (- 51
مسعت سعيد بن   : قال.  حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب       - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا

وأما السائبة الـيت كـانوا      . إن البحرية اليت مينع درها للطواغيت، فال حيلبها أحد من الناس          : املسيب يقول 
  :قال أبو هريرة: وقال ابن املسيب. يسيبوا آلهلتهم، فال حيمل عليها شيء
وكـان أول مـن     . رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف النار        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يوبسيب الس
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2128 (- 52

قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر        . صنفان من أهل النار مل أرمها     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ال يـدخلن   . رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة   . ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت    . يضربون ا الناس  

  ".وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا. اجلنة وال جيدن رحيها
حدثنا عبداهللا بن   . حدثنا أفلح بن سعيد   ). يعين ابن حباب  (حدثنا زيد   . حدثنا ابن منري  ) 2857 (- 53

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. رافع، موىل أم سلمة
بك مدة، أن ترى قوما يف أيديهم مثـل أذنـاب           يوشك، إن طالت    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يغدون يف غضب اهللا، ويروحون يف سخط اهللا. البقر
حدثنا أبـو عـامر     : قالوا. حدثنا عبيداهللا بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن محيد          ) 2857 (- 54

  :ريرة يقولمسعت أبا ه: حدثين عبداهللا بن رافع، موىل أم سلمة، قال. حدثنا أفلح بن سعيد. العقدي
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إن طالت بك مدة، أوشكت أن ترى قوما يغدون يف سخط           " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".يف أيديهم مثل أذناب البقر. اهللا، ويروحون يف لعنته
حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري. ريسحدثنا عبداهللا بن إد   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2858 (- 55

حـدثنا أبـو    . ح وحدثين حممد بن رافع    . أخربنا موسى بن أعني   . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . وحممد بن بشر  
. حدثنا حيىي بـن سـعيد     ). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن حامت      . كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد     . أسامة

  :ردا، أخا بين فهر، يقولمسعت مستو: قال. حدثنا قيس. حدثنا إمساعيل
 -ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصـبعه هـذه              ! واهللا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  "فلينظر مب يرجع؟.  يف اليم-وأشار حيىي بالسبابة 
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك: ويف حديثهم مجيعا، غري حيىي

  .عن املستورد بن شداد، أخي بين فهر: مةويف حديث أيب أسا
  .قال وأشار إمساعيل باإلام: ويف حديثه أيضا

حدثين ابن أيب   . حدثنا حيىي بن سعيد عن حامت بن أيب صغرية        . وحدثين زهري بن حرب   ) 2859 (- 56
  :قالت. مليكة عن القاسم بن حممد، عن عائشة

! يا رسول اهللا: قلت" الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال    حيشر  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
األمر أشد من أن ينظر     ! يا عائشة "النساء والرجال مجيعا، ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال صلى اهللا عليه وسلم             

  ".بعضهم إىل بعض
 أيب  حدثنا أبو خالد األمحر عن حامت بن      : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2859 (-م  -56

  ".غرال"صغرية، ذا اإلسناد، ومل يذكر يف حديثه 
قـال  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر              ) 2860 (- 57

  .سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق
ومل يذكر زهري يف " إنكم مالقو اهللا مشاة حفاة عراة غرال"م خيطب وهو يقول  مسع النيب صلى اهللا عليه وسل     

  .خيطب: حديثه

         باب فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة باب فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة باب فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة باب فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة----    14    
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. حـدثنا أيب  . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2860 (- 58
دثنا حممـد بـن     ح: قاال). واللفظ البن املثىن  (ح وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار         . كالمها عن شعبة  

  :حدثنا شعبة عن املغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال. جعفر
إنكم حتشرون إىل اهللا حفـاة      ! يا أيها الناس  "فقال  .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا مبوعظة         

أال وإن أول   ] 104/األنبياء  / 21[} كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلني         {. عراة غرال 
أال وإنه سيجاء برجال من أمـيت فيؤخـذ ـم ذات            ). عليه السالم (اخلالئق يكسى، يوم القيامة، إبراهيم      

: فأقول، كما قال العبد الـصاحل   . إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقال. أصحايب! يا رب : فأقول. الشمال
* ين كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيدا         وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت       {

قـال  ] 118- و 117/املائـدة    /5[} إن تعذم فإم عبادك، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم          
  ".إم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم: فيقال يل

  ".إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال"ويف حديث وكيع ومعاذ 
. ح وحدثين حممد بن حامت حدثنا ز      . حدثنا أمحد بن إسحاق   . حدثين زهري بن حرب   ) 2861( - 59

  حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثنا وهيب: قاال مجيعا
وثالثة على  . واثنان على بعري  . حيشر الناس ثالث طرائق راغبني راهبني     "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

وتقيل معهم حيث   . تبيت معهم حيث باتوا   . وحتشر بقيتهم النار  . وعشرة على بعري  . أربعة على بعري  و. بعري

  ".ومتسي معهم حيث أمسوا. وتصبح معهم حيث أصبحوا: قالوا
يعنون ابن (حدثنا حيىي : قالوا. يدحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سع        ) 2862 (- 60
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) سعيد

يقوم أحدهم يف "قال ] 6/املطففني  /83[} يوم يقوم الناس لرب العاملني{ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،     
  .مل يذكر يوم" يقوم الناس"ويف رواية ابن املثىن قال ". رشحه إىل أنصاف أذنيه

ح وحدثين سـويد    ). يعين ابن عياض  (حدثنا أنس   . حدثنا حممد بن إسحاق املسييب    ) 2862 (-م  -60
حدثنا أبو . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     . كالمها عن موسى بن عقبة    . حدثنا حفص بن ميسرة   . بن سعيد 

         باب يف صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهواهلا باب يف صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهواهلا باب يف صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهواهلا باب يف صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهواهلا----    15    
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 حـدثنا . حدثنا معـن  . ح وحدثين عبداهللا بن جعفر بن حيىي      . خالد األمحر وعيسى بن يونس عن ابن عون       
ح وحدثنا احللواين وعبد بن محيد عن       . حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب     . ح وحدثين أبو نصر التمار    . مالك

كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صـلى اهللا            . حدثنا أيب عن صاحل   . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    
حىت يغيب أحـدهم    "احل  غري أن يف حديث موسى بن عقبة وص       . مبعىن حديث عبيداهللا عن نافع    . عليه وسلم 

  ".يف رشحه إىل أنصاف أذنيه
عن ثور، عن أيب الغيث، عـن  ) يعين ابن حممد(حدثنا عبدالعزيز  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2863 (- 61

  أيب هريرة؛
وإنه ليبلغ  . إن العرق، يوم القيامة، ليذهب يف األرض سبعني باعا        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  .يشك ثور أيهما قال" الناس أو إىل آذامإىل أفواه 
. حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالرمحن بـن جـابر         . حدثنا احلكم بن موسى، أبو صاحل     ) 2864 (- 62

  :حدثين املقداد بن األسود قال. حدثين سليم بن عامر
ن منـهم   تدين الشمس، يوم القيامة، من اخللق، حىت تكـو        " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".كمقدار ميل
  .ما أدري ما يعين بامليل؟ أمسافة األرض، أم امليل الذي تكتحل به العني! فواهللا: قال سليم بن عامر

. ومنهم من يكون إىل ركبتيـه     . فمنهم من يكون إىل كعبيه    . فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق      "قال  
قال وأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ". اماومنهم من يلجمه العرق إجل    . ومنهم من يكون إىل حقويه    

  .بيده إىل فيه
واللفـظ أليب   (حدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وحممد بن بشار بن عثمان             ) 2865 (- 63

ثين أيب عن قتادة، عن مطرف بن عبداهللا بن الـشخري،           حد. حدثنا معاذ بن هشام   : قاال). غسان وابن املثىن  
  عن عياض بن مجار ااشعي؛

أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم ممـا          "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، ذات يوم يف خطبته             
ياطني وإم أتتـهم الـش  . وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم    . كل مال حنلته عبدا، حالل    . علمين، يومي هذا  

         باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار----    16    
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وإن اهللا  . وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا        . وحرمت عليهم ما أحللت هلم    . فاحتالتهم عن دينهم  
إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي    : وقال. نظر إىل أهل األرض فمقتهم، عرم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب           

! رب: فقلت. وإن اهللا أمرين أن أحرق قريشا     . نتقرؤه نائما ويقظا  . وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء     . بك
. وأنفق فسننفق عليـك   . واغزهم نغزك . استخرجهم كما استخرجوك  : قال. إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة    

ذو سلطان مقـسط    : وأهل اجلنة ثالثة  : قال. وقاتل مبن أطاعك من عصاك    . وابعث جيشا نبعث مخسة مثله    
وأهـل  : قال. وعفيف متعفف ذو عيال   . ل ذي قرىب، ومسلم   ورجل رحيم رقيق القلب لك    . متصدق موفق 

واخلائن الذي ال خيفى    . الضعيف الذي ال زبر له، الذين هم فيكم تبعا ال يتبعون أهال وال ماال             : النار مخسة 
وذكر البخـل  ". ورجل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك   . له طمع، وإن دق إال خانه     

  ".وأنفق فسننفق عليك"ومل يذكر أبو غسان يف حديثه "  الفحاشوالشنظري"أو الكذب 
حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، ذا          . وحدثناه حممد بن املثىن العرتي    ) 2865 (-م  -63

  ".كل مال حنلته عبدا، حالل"اإلسناد، ومل يذكر يف حديثه 
ىي بن سعيد عن هشام، صـاحب       حدثنا حي . حدثين عبدالرمحن بن بشر العبدي    ) 2865 (- 2م  -63

حدثنا قتادة عن مطرف، عن عياض بن محار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطـب ذات           . الدستوائي
  . مسعت مطرفا يف هذا احلديث: قال. قال شعبة عن قتادة: قال حيىي: وقال يف آخره. وساق احلديث. يوم
.  الفضل بن موسى عن احلسني، عن مطر       حدثنا. وحدثين أبو عمار، حسني بن حريث     ) 2865 (- 64

  :حدثين قتادة عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري، عن عياض بن محار، أخي بين جماشع، قال
وساق يف احلـديث مبثـل      " إن اهللا أمرين  "فقال  .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خطيبا          

أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغـي           وإن اهللا أوحى إىل     "وزاد فيه   . حديث هشام عن قتادة   
فيكون ذلك؟ يـا أبـا      : فقلت". وهم فيكم تبعا ال يبغون أهال وال ماال       "وقال يف حديثه    ". أحد على أحد  

  .وإن الرجل لريعى على احلي، ما به إال وليدم يطؤها. لقد أدركتهم يف اجلاهلية! واهللا. نعم: قال! عبداهللا
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2866 (- 65

        د امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منهد امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منهد امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منهد امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منه باب عرض مقع باب عرض مقع باب عرض مقع باب عرض مقع----    17    
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إن كـان  . إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
هذا مقعدك حىت يبعثـك اهللا      : يقال.  وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار        .من أهل اجلنة، فمن أهل اجلنة     

  ".إليه يوم القيامة
أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابـن         . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2866 (- 66
  :قال. عمر

إن كان من أهل اجلنة،     . لعشيإذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة وا       " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة: مث يقال"قال " وإن كان من أهل النار، فالنار. فاجلنة
حدثنا : قال ابن أيوب  . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا حيىي بن أيوب وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2867 (- 67

قال أبـو   . ة، عن أيب سعيد اخلدري، عن زيد بن ثابت        وأخربنا سعيد اجلريري عن أيب نضر     : قال. ابن علية 
  :ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال. ومل أشهده من النيب صلى اهللا عليه وسلم: سعيد

.  بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائط لبين النجار، على بغلة له، وحنن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه                   
" من يعرف أصحاب هذه األقـرب؟     "فقال  ) كذا كان يقول اجلريري   : قال(وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة        

. إن هذه األمة تبتلـى يف قبورهـا    "فقال  . ماتوا يف اإلشراك  : قال" فمىت مات هؤالء؟  "قال  . أنا: فقال رجل 
مث أقبل علينا بوجهـه، فقـال   " فلوال أن ال تدافنوا، لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه 

: قـالوا " تعوذوا باهللا من عذاب القرب    "فقال  . نعوذ باهللا من عذاب النار    : قالوا"  باهللا من عذاب النار    تعوذوا"
نعوذ باهللا من الفنت، ما : قالوا" تعوذوا باهللا من الفنت، ما ظهر منها وما بطن       "قال  . نعوذ باهللا من عذاب القرب    

  .نعوذ باهللا من فتنة الدجال: لواقا" تعوذوا باهللا من فتنة الدجال"قال . ظهر منها وما بطن
حدثنا شعبة عن قتـادة،  . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار ) 2868 (- 68

  عن أنس؛
  ".لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ح . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . بةحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 2869 (- 69
. كلهم عن شعبة، عن عون بن أيب جحيفة       . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     

حدثنا حيـىي  ). واللفظ لزهري(مجيعا عن حيىي القطان . ح وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن وابن بشار 
  :حدثين عون بن أيب جحيفة عن أبيه، عن الرباء، عن أيب أيوب قال. دثنا شعبةح. بن سعيد

  ".يهود تعذب يف قبورها"فقال . فسمع صوتا.  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما غربت الشمس
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. حدثنا شيبان بن عبدالرمحن عن قتـادة      . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا عبد بن محيد   ) 2870 (- 70
  :س بن مالك قالحدثنا أن

" إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعـاهلم             " قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أشهد أنـه   : فأما املؤمن فيقول  "قال  " ما كنت تقول يف هذا الرجل؟     : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن له    "قال  

قال نـيب اهللا    " قد أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة      . عدك من النار  انظر إىل مق  : فيقال له "قال  " عبد اهللا ورسوله  
  ".فريامها مجيعا"صلى اهللا عليه وسلم 

  .وميأل عليه خضرا إىل يوم يبعثون. وذكر لنا أنه يفسح له يف قربه سبعون ذراعا: قال قتادة
أيب عروبة عن   حدثنا سعيد بن    . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا حممد بن منهال الضرير    ) 2870 (- 71

  :قال. قتادة، عن أنس بن مالك
  ".إن امليت إذا وضع يف قربه، إنه ليسمع خفق نعاهلم إذا انصرفوا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن سعيد، عن قتادة، عن     ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . حدثين عمرو بن زرارة   ) 2870 (- 72
  أنس بن مالك؛

فذكر مبثل حـديث    " إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه        "هللا عليه وسلم قال      أن نيب اهللا صلى ا    
  .شيبان عن قتادة

حدثنا شعبة عن علقمة . حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 2871 (- 73
  بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن الرباء بن عازب،

قـال  ]" 27/إبراهيم   /14[} يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت     {"قال   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
ريب اهللا ونبيي حممد صلى اهللا عليه وسلم فذلك قوله عز         : من ربك؟ فيقول  : فيقال له . نزلت يف عذاب القرب   "

  ".}يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة{: وجل
حدثنا عبدالرمحن  : قالوا. بو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وأبو بكر بن نافع           حدثنا أ ) 2871 (- 74

  :عن سفيان، عن أبيه، عن خيثمة، عن الرباء بن عازب) يعنون ابن مهدي(
  . نزلت يف عذاب القرب: ، قال}يثبت اهللا الذين أمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة {
حدثنا بديل عن عبداهللا بـن      . حدثنا محاد بن زيد   . داهللا بن عمر القواريري   حدثين عبي ) 2872 (- 75

  .شقيق، عن أيب هريرة
  ".إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداا" قال 
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روح طيبة جاءت مـن قبـل       : ويقول أهل السماء  "قال  . فذكر من طيب رحيها، وذكر املسك     : قال محاد 
انطلقوا بـه إىل    : مث يقول . فينطلق به إىل ربه عز وجل     .  تعمرينه صلى اهللا عليك وعلى جسد كنت     . األرض

  ".آخر األجل
روح :  ويقول أهل الـسماء    - قال محاد وذكر من نتنها، وذكر لعنا         -وإن الكافر إذا خرجت روحه      "قال  

  ".انطلقوا به إىل آخر األجل: قال فيقال. خبيثة جاءت من قبل األرض
  .ى اهللا عليه وسلم ريطة، كانت عليه، على أنفه، هكذافرد رسول اهللا صل: قال أبو هريرة

قال : قال. حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت     . حدثين إسحاق بن عمر بن سليط اهلذيل      ) 2873 (- 76
حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابـت، عـن   ). واللفظ له(ح وحدثنا شيبان بن فروخ     . كنت مع عمر  : أنس

  :أنس بن مالك، قال
وليس أحد يزعم أنه رآه     . فرأيته. وكنت رجال حديد البصر   . فتراءينا اهلالل . ر بني مكة واملدينة    كنا مع عم  

مث . سأراه وأنا مستلق على فراشي    : قال يقول عمر  . أما تراه؟ فجعل ال يراه    : قال فجعلت أقول لعمر   . غريي
. مصارع أهل بدر بـاألمس    إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرينا          : أنشأ حيدثنا عن أهل بدر فقال     

ما أخطؤا احلدود اليت حد     ! فوالذي بعثه باحلق  : قال فقال عمر  "  هذا مصرع فالن غدا، إن شاء اهللا      "يقول  
قال فجعلوا يف بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
هل وجدمت ما وعدكم اهللا ورسوله حقا؟ ! يا فالن بن فالنو! يا فالن بن فالن"وسلم حىت انتهى إليهم فقال 

  ".فإين قد وجدت ما وعدين اهللا حقا
غري أم ال   . ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم     "كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها؟ قال        ! يا رسول اهللا  : قال عمر 

  ".يستطيعون أن يردوا علي شيئا
   بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك؛حدثنا محاد. حدثنا هداب بن خالد) 2874 (- 77

يا أبا جهل بن    "مث أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك قتلى بدر ثالثا          
أليس قد وجدمت ما وعد ربكم حقا؟ فإين قد         ! يا شيبة بن ربيعة   ! يا عتبة بن ربيعة   ! يا أمية بن خلف   ! هشام

كيف يسمعوا  ! يا رسول اهللا  : فقال. فسمع عمر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       "  حقا وجدت ما وعدين ريب   
ولكنـهم ال يقـدرون أن      . ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم     ! والذي نفسي بيده  "وأىن جييبوا وقد جيفوا؟  قال       

  .فألقوا يف قليب بدر. مث أمر م فسحبوا" جييبوا
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حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بـن          . حدثين يوسف بن محاد املعين    ) 2875 (- 78
حدثنا سعيد بن أيب عروبة عـن       . حدثنا روح بن عبادة   . ح وحدثنيه حممد بن حامت    . مالك؛ عن أيب طلحة   

  :ذكر لنا أنس بن مالك عن أيب طلحة قال: قال. قتادة
ويف حديث روح،   . (رين رجال  ملا كان يوم بدر، وظهر عليهم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر ببضعة وعش              

وساق احلديث، مبعىن حـديث     . فألقوا يف طوى من أطواء بدر     . من صناديد قريش  ) بأربعة وعشرين رجال  

  .ثابت عن أنس
حـدثنا  : قال أبو بكر  . مجيعا عن إمساعيل  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر        ) 2876 (- 79

  :قالت. ن عبداهللا بن أيب مليكة، عن عائشةابن علية عن أيوب، ع
: أليس قد قال اهللا عز وجل     : فقلت" من حوسب، يوم القيامة، عذب    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مـن  . إمنا ذاك العرض  . ليس ذاك احلساب  "فقال  ] 8/االنشقاق   /84[} فسوف حياسب حسابا يسريا؟   {
  ".نوقش احلساب يوم القيامة عذب

حدثنا أيوب، ذا   . حدثنا محاد بن زيد   : قاال. حدثين أبو الربيع العتكي وأبو كامل     ) 2876 (-م  -79
  .اإلسناد، حنوه

). يعين ابن سعيد القطـان    (حدثنا حيىي   . وحدثين عبدالرمحن بن بشر بن احلكم العبدي      ) 2876 (- 80
  حدثنا ابن أيب مليكة عن القاسم، عن عائشة،. حدثنا أبو يونس القشريي

: ألـيس اهللا يقـول    ! يا رسول اهللا  : قلت" ليس أحد حياسب إال هلك    "لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال        عن ا 
  ".ولكن من نوقش احلساب هلك. ذاك العرض"حسابا يسريا؟ قال 

عن عثمان بن األسود، عن     ) وهو القطان (حدثين حيىي   . وحدثين عبدالرمحن بن بشر   ) 2876 (-م  -80
  ابن أيب مليكة، عن عائشة،

  . مث ذكر مبثل حديث أيب يونس" من نوقش احلساب هلك" النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  عن

         باب إثبات احلساب باب إثبات احلساب باب إثبات احلساب باب إثبات احلساب----    18    



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1514 

. أخربنا حيىي بن زكرياء عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جـابر           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2877 (- 81
  :قال

  ".ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن" وفاته بثالث، يقول  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قبل
. حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا جرير . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2877 (-م  -81

كلهم عن األعمش، ـذا اإلسـناد،       . أخربنا عيسى بن يونس وأبو معاوية     . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    
  .مثله
حـدثنا مهـدي بـن    . حدثنا أبو النعمان، عارم. وحدثين أبو داود، سليمان بن معبد    ) 2877 (- 82

  :حدثنا واصل عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا األنصاري، قال. ميمون
ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن       " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قبل موته بثالثة أيام، يقول             

  ".باهللا عز وجل
حدثنا جرير عن األعمش، عـن أيب       : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2878 (- 83

  :قال. سفيان، عن جابر
  ".يبعث كل عبد على ما مات عليه" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ذا حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن األعمش،         . حدثنا أبو بكر بن نافع    ) 2878 (-م  -83
  .مسعت: ومل يقل. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال. اإلسناد، مثله

. أخربين يونس عن ابـن شـهاب      . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2879 (- 84
  :أخربين محزة بن عبداهللا بن عمر؛ أن عبداهللا بن عمر قال

اهللا بقوم عذابا، أصاب العذاب من كان فـيهم، مث          إذا أراد   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".بعثوا على أعماهلم

         باب األمر حبسن الظن باهللا تعاىل، عند املوت باب األمر حبسن الظن باهللا تعاىل، عند املوت باب األمر حبسن الظن باهللا تعاىل، عند املوت باب األمر حبسن الظن باهللا تعاىل، عند املوت----    19    
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         كتاب الفنت وأشراط الساعة كتاب الفنت وأشراط الساعة كتاب الفنت وأشراط الساعة كتاب الفنت وأشراط الساعة----    54
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنـت أم             . حدثنا عمرو الناقد  ) 2880 (- 1

  نت جحش؛سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب ب
. ويل للعرب من شر قد اقتـرب      . ال إله إال اهللا   " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول            

ألك وفينـا   ! يا رسول اهللا  : قلت. وعقد سفيان بيده عشرة   " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       
  ".إذا كثر اخلبث. نعم"الصاحلون؟ قال 

. بكر بن أيب شيبة وسعيد بن عمرو األشعثي وزهري بن حرب وابن أيب عمر             حدثنا أبو   ) 2880 (-م  -1
عن زينـب بنـت أم   : وزادوا يف اإلسناد عن سفيان، فقالوا    . حدثنا سفيان عن الزهري، ذا اإلسناد     : قالوا

  .سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش
أخربين عروة بن   . ربين يونس عن ابن شهاب    أخ. أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2880 (- 2

الزبري؛ أن زينب بنت أيب سلمة أخربته؛ أن أم حبيبة بنت أيب سفيان أخربا؛ أن زينب بنت جحـش، زوج    
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

ر قد ويل للعرب من ش. ال إله إال اهللا" خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فزعا، حممرا وجهه، يقول   
يـا  : قالت فقلت . وحلق بإصبعه اإلام، واليت تليها    " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       . اقترب

  ".إذا كثر اخلبث. نعم"ألك وفينا الصاحلون؟ قال ! رسول اهللا
. حدثين عقيل بن خالد   . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2880 (-م  -2

. كالمها عن ابن شهاب   . حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     .  الناقد ح وحدثنا عمرو  
  . مبثل حديث يونس عن الزهري بإسناده

حدثنا عبداهللا بـن    . حدثنا وهيب . حدثنا أمحد بن إسحاق   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2881 (- 3
  طاوس عن أبيه، عن أيب هريرة،

         باب اقتران الفنت، وفتح ردم يأجوج ومأجوج باب اقتران الفنت، وفتح ردم يأجوج ومأجوج باب اقتران الفنت، وفتح ردم يأجوج ومأجوج باب اقتران الفنت، وفتح ردم يأجوج ومأجوج----    1    
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وعقد وهيـب بيـده     " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       "سلم قال    عن النيب صلى اهللا عليه و     

  .تسعني
قال  (- واللفظ لقتيبة    -حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم             ) 2882 (- 4

  :قال.  رفيع، عن عبيداهللا بن القبطيةجرير عن عبدالعزيز بن) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: إسحاق
فسأالها عن اجليش .  دخل احلارث بن أيب ربيعة وعبداهللا بن صفوان، وأنا معهما، على أم سلمة، أم املؤمنني  

يعوذ عائـذ   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقالت. وكان ذلك يف أيام ابن الزبري     . الذي خيسف به  
فكيف مبن كـان    ! يا رسول اهللا  : فقلت"  كانوا ببيداء من األرض خسف م      فإذا. بالبيت فيبعث إليه بعث   

  ".ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. خيسف به معهم"كارها؟ قال 
  .هي بيداء املدينة: وقال أبو جعفر

: حدثنا عبدالعزيز بن رفيع، ذا اإلسناد، ويف حديثه  . حدثنا زهري . حدثناه أمحد بن يونس   ) 2882 (- 5
  .إا لبيداء املدينة! واهللا. كال: فقال أبو جعفر. ببيداء من األرض: إا إمنا قالت: فلقيت أبا جعفر فقلتقال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية      : قاال). واللفظ لعمرو (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 2883 (- 6

  أخربتين حفصة؛: مسع جده عبداهللا بن صفوان يقول. بن صفوان
حىت إذا كانوا ببيـداء مـن       . ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه    "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         أا  

  ".فال يبقى إال الشريد الذي خيرب عنهم. مث خيسف م. وينادي أوهلم آخرهم. األرض، خيسف بأوسطهم
يب صلى اهللا   وأشهد على حفصة أا مل تكذب على الن       . أشهد عليك أنك مل تكذب على حفصة      : فقال رجل 
  . عليه وسلم

. حدثنا عبيداهللا بـن عمـرو     . حدثنا الوليد بن صاحل   . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2883 (- 7
أخربين عبداهللا بن صفوان عـن أم       . حدثنا زيد بن أيب أنيسة عن عبدامللك العامري، عن يوسف بن ماهك           

  املؤمنني؛
 قوم ليست هلم منعة وال عدد       - يعين الكعبة    -ذا البيت   سيعوذ  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ". حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف م. يبعث إليهم جيش. وال عدة

         باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت----    2    
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  . ما هو ذا اجليش! أما واهللا: فقال عبداهللا بن صفوان. وأهل الشام يومئذ يسريون إىل مكة: قال يوسف
مبثل . رمحن بن سابط، عن احلارث بن ربيعة، عن أم املؤمنني         وحدثين عبدامللك العامري عن عبدال    : قال زيد 

  .غري أنه مل يذكر فيه اجليش الذي ذكره عبداهللا بن صفوان. حديث يوسف بن ماهك
حدثنا القاسم بن الفضل احلـداين      . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2884 (- 8

  :أن عائشة قالتعن حممد بن زياد، عن عبداهللا بن الزبري؛ 
. صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله      ! يا رسول اهللا  : فقلنا.  عبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه        

حىت إذا كـانوا بالبيـداء      . قد جلأ بالبيت  . العجب إن ناسا من أميت يؤمون بالبيت برجل من قريش         "فقال  
. فيهم املستبصر وابور وابن السبيل    . نعم"قال  . ناسإن الطريق قد جيمع ال    ! يا رسول اهللا  : فقلنا" خسف م 

  ".يبعثهم اهللا على نيام. ويصدرون مصادر شىت. يهلكون مهلكا واحدا
 واللفـظ   -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر               ) 2885 (- 9

سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عـروة،        ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: ال إسحاق ق (-البن أيب شيبة    
  عن أسامة؛

هل ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع       "مث قال   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشرف على أطم من آطام املدينة           
  ".الفنت خالل بيوتكم، كمواقع القطر

أخربنا معمر عن الزهري، ـذا اإلسـناد،        . عبدالرزاقأخربنا  . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2885 (-م  -9
  .حنوه
: وقال اآلخران . أخربين: قال عبد (حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد         ) 2886 (- 10
حدثين ابن املـسيب    . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا

  :هريرة قالبن عبدالرمحن؛ أن أبا 
ستكون فنت، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  ".ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. من تشرف هلا تستشرفه. واملاشي فيها خري من الساعي

         باب نزول الفنت كمواقع القطر باب نزول الفنت كمواقع القطر باب نزول الفنت كمواقع القطر باب نزول الفنت كمواقع القطر----    3    
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: وقال اآلخران . أخربين: دقال عب (حدثنا عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد         ) 2886 (- 11
حدثين أبو بكر بن عبدالرمحن عن عبدالرمحن بـن         . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . يعقوب) حدثنا

من الصالة صالة،   "إال أن أبا بكر يزيد      . مطيع بن األسود، عن نوفل بن معاوية، مثل حديث أيب هريرة هذا           
  ".من فاتته فكأمنا وتر أهله وماله

حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه،      . أخربنا أبو داود الطيالسي   . دثين إسحاق بن منصور   ح) 2886 (- 12
  :قال. عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

. واليقظان فيها خري مـن القـائم      . تكون فتنة النائم فيها خري من اليقظان      " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ". فليستعذفمن وجد ملجأ أو معاذا. والقائم فيها خري من الساعي

حـدثنا عثمـان    . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني      ) 2887 (- 13
هـل  : فدخلنا عليه فقلنـا  . انطلقت أنا وفرقد السبخي إىل مسلم بن أيب بكرة، وهو يف أرضه           : الشحام قال 

  :مسعت أبا بكرة حيدث قال. نعم: مسعت أباك حيدث يف الفنت حديثا؟ قال
. أال مث تكون فتنة القاعد فيها خري من املاشي فيهـا          . إا ستكون فنت  "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال ر 

ومن كانت له . أال، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله      . واملاشي فيها خري من الساعي إليها     
أرأيت من مل يكن    ! ا رسول اهللا  ي: قال فقال رجل  " ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه     . غنم فليلحق بغنمه  

! اللـهم . مث لينج إن استطاع النجاء    . يعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر      "له إبل وال غنم وال أرض؟ قال        
أرأيت إن أكرهت حـىت     ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  " هل بلغت؟ ! هل بلغت؟ اللهم  ! هل بلغت؟ اللهم  

يبوء بإمثـه   "ضربين رجل بسيفه، أو جيئ سهم فيقتلين؟ قال         ينطلق يب إىل أحد الصفني، أو إحدى الفئتني، ف        
  ".ويكون من أصحاب النار. وإمثك
ح وحدثين حممد بن    . حدثنا وكيع : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2887 (-م  -13
حديث محاد حديث ابن أيب عدي حنو   . كالمها عن عثمان الشحام، ذا اإلسناد     . حدثنا ابن أيب عدي   . املثىن

  .ومل يذكر ما بعده" إن استطاع النجاء"وانتهى حديث وكيع عند قوله . إىل آخره
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حدثنا محاد بن زيد عن أيوب ويونس،       . حدثين أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2888 (- 14
  :قال. عن احلسن، عن األحنف بن قيس

أريد نصر ابـن عـم   : قال قلت! فلقيين أبو بكرة فقال أين تريد؟ يا أحنف      . الرجل خرجت وأنا أريد هذا     
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا      . ارجع! يا أحنف : قال فقال يل  . يعين عليا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

يا رسـول   : يلقال فقلت، أو ق   " إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار       "عليه وسلم يقول    
  ".إنه قد أراد قتل صاحبه"فما بال املقتول؟ قال . هذا القاتل! اهللا
حدثنا محاد عن أيوب ويونس واملعلى بن زيـاد عـن           . وحدثناه أمحد بن عبدة الضيب    ) 2888 (- 15

  :قال. احلسن، عن األحنف بن قيس، عن أيب بكرة
  ". بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النارإذا التقى املسلمان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا معمر عن أيـوب،     . حدثنا عبدالرزاق من كتابه   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2888 (-م  -15
  .إىل آخره. ذا اإلسناد، حنو حديث أيب كامل عن محاد

 وابـن   ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا غندر عن شعبة   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2888 (- 16
  حدثنا شعبة عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أيب بكرة،. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. بشار

. إذا املسلمان، محل أحدمها على أخيه السالح، فهما على جرف جهنم          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فإذا قتل أحدمها صاحبه، دخالها مجيعا

هذا مـا   : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . دثنا عبدالرزاق ح. وحدثنا حممد بن رافع   ) 157 (- 17
  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وتكون بينـهما مقتلـة     . ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ودعوامها واحدة. عظيمة
عن سهيل، عن أبيه، عن أيب      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . نا قتيبة بن سعيد   حدث) 157 (- 18

  هريرة؛
! وما اهلرج؟ يا رسول اهللا    : قالوا" ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".القتل. القتل"قال 

         باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما----    4    
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). واللفظ لقتيبـة  (كالمها عن محاد بن زيد      .  أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد      حدثنا) 2889 (- 19
  :حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال

وإن أميت سـيبلغ    . فرأيت مشارقها ومغارا  . إن اهللا زوى يل األرض    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة عامة       . أعطيت الكرتين األمحر واألبيض   و. ملكها ما زوى يل منها    

إين إذا قـضيت    ! يا حممـد  : وإن ريب قال  . فيستبيح بيضتهم . وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم       
وأن ال أسلط عليهم عدوا مـن سـوى         . وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة       . قضاء فإنه ال يرد   

 حىت يكون بعضهم    - أو قال من بني أقطارها       -ولو اجتمع عليهم من بأقطارها      . يستبيح بيضتهم . سهمأنف
  ".يهلك بعضا، ويسيب بعضهم بعضا

قـال  (وحدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وابـن بـشار    ) 2889 (-م  -19
 أيب عن قتادة، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء          حدثين. معاذ بن هشام  ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: إسحاق

  الرحيب، عن ثوبان؛ 
وأعطاين . حىت رأيت مشارقها ومغارا   . إن اهللا تعاىل زوى يل األرض     " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  .مث ذكر حنو حديث أيوب عن أيب قالبة". الكرتين األمحر واألبيض
). واللفظ لـه  (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . بةحدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 2890 (- 20

  أخربين عامر بن سعد عن أبيه؛. حدثنا عثمان بن حكيم. حدثنا أيب
حىت إذا مر مبسجد بين معاوية، دخل فركـع         .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية           

. سألت ريب ثالثـا   "فقال صلى اهللا عليه وسلم      .  انصرف إلينا  مث. ودعا ربه طويال  . وصلينا معه . فيه ركعتني 
وسألته أن ال يهلـك أمـيت       . سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها       . فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة   

  ".وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها. بالغرق فأعطانيها
. حدثنا عثمان بن حكيم األنـصاري     . معاويةحدثنا مروان بن    . وحدثناه ابن أيب عمر   ) 2890 (- 21

  أخربين عامر بن سعد عن أبيه؛
مبثل حديث ابن . فمر مبسجد بين معاوية   .  أنه أقبل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه            

  .منري

         باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض----    5    
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أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن أبا       . أخربنا ابن وهب  . ملة بن حيىي التجييب   حدثين حر ) 2891 (- 22
إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، فيما بـيين          ! واهللا. قال حذيفة بن اليمان   : إدريس اخلوالين كان يقول   

. ه غـريي  وما يب إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسر إيل يف ذلك شيئا، مل حيدث                 . وبني الساعة 
  .ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو حيدث جملسا أنا فيه عن الفنت

ومنهن فنت كرياح . منهن ثالث ال يكدن يذرن شيئا" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يعد الفنت      
  ".منها صغار ومنها كبار. الصيف

  .فذهب أولئك الرهط كلهم غريي: قال حذيفة
: وقال إسـحاق  . حدثنا: قال عثمان ( وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          )2891 (- 23

  :جرير عن األعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال) أخربنا
ما ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل قيـام الـساعة، إال             .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما        

وإنه ليكون منه الشيء قد نـسيته       . د علمه أصحايب هؤالء   ق. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه     . حدث به 
  .مث إذا رآه عرفه. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. فأراه فأذكره

حدثنا وكيع عن سفيان، عن األعمش، ذا اإلسناد،        . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2891 (-م  -23
  .ومل يذكر ما بعده. ونسيه من نسيه: إىل قوله
ح وحدثين أبو بكر بـن      . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 2891 (- 24
  :حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، عن عبداهللا بن يزيد، عن حذيفة؛ أنه قال. حدثنا غندر. نافع

إال أين . تهفما منه شيء إال قد سأل.  أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا هو كائن إىل أن تقوم الساعة     
  ما خيرج أهل املدينة من املدينة؟: مل أسأله
  .أخربنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. حدثين وهب بن جرير. حدثنا حممد بن املثىن) 2891 (-م -24
قـال  . مجيعا عن أيب عاصم   . وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر       ) 2892 (- 25

يعين عمرو بـن    (حدثين أبو زيد    . أخربنا علباء بن أمحر   . زرة بن ثابت  أخربنا ع . حدثنا أبو عاصم  : حجاج
  :قال) أخطب

         باب إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إىل قيام الساعة باب إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إىل قيام الساعة باب إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إىل قيام الساعة باب إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إىل قيام الساعة----    6    
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مث . فرتل فصلى . وصعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر     .  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفجر        
. فخطبنا حـىت غربـت الـشمس      . مث صعد املنرب  . مث نزل فصلى  . فخطبنا حىت حضرت العصر   . صعد املنرب 

  .فأعلمنا أحفظنا. خربنا مبا كان ومبا هو كائنفأ
قـال  . مجيعا عن أيب معاوية   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن العالء، أبو كريب          ) 144 (- 26

  :قال. حدثنا األعمش عن شقيق، عن حذيفة. حدثنا أبو معاوية: ابن العالء
: أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة كما قال؟ قال فقلـت               : فقال.  كنا عند عمر  

فتنة الرجل يف   "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : وكيف قال؟ قال قلت   . إنك جلريء : قال. أنا
". ي عن املنكـر   أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنه           

إن ! مالك وهلا؟ يا أمري املـؤمنني     : قال فقلت . إمنا أريد اليت متوج كموج البحر     . ليس هذا أريد  : فقال عمر 
ذلك أحرى أن ال يغلق     : قال. بل يكسر . ال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت     : قال. بينك وبينها بابا مغلقا   

  .أبدا
إين حدثته حديثا   . كما يعلم أن دون غد الليلة     . نعم: اب؟ قال هل كان عمر يعلم من الب     : قال فقلنا حلذيفة  
  .عمر: فقال. فسأله. سله: من الباب؟ فقلنا ملسروق: قال فهبنا أن نسأل حذيفة. ليس باألغاليط

ح وحدثنا عثمـان    . حدثنا وكيع : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 144 (- 27
ح وحـدثنا ابـن أيب      . أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا جرير . بن أيب شيبة  

ويف حديث عيسى   . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، حنو حديث أيب معاوية        . حدثنا حيىي بن عيسى   . عمر
  .مسعت حذيفة يقول: عن األعمش عن شقيق قال

 راشد؛ واألعمش عن أيب وائل،      حدثنا سفيان عن جامع بن أيب     . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 144 (-م  -27
  .من حيدثنا عن الفتنة؟ واقتص احلديث بنحو حديثهم: قال عمر: عن حذيفة قال

حدثنا ابن عون عن    . حدثنا معاذ بن معاذ   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن حامت      ) 2893 (- 28
  :قال جندب: قال. حممد

         باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر----    7    
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: قلت! واهللا. كال: فقال ذاك الرجل  .  اليوم ههنا دماء   ليهراقن: فقلت. فإذا رجل جالس  .  جئت يوم اجلرعة  
إنه حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! واهللا. كال: قال! واهللا. بلى: قلت! واهللا. كال: قال! واهللا. بلى

تسمعين أخالفك وقد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليـه           . بئس اجلليس يل أنت منذ اليوم     : قلت. حدثنيه

  .فإذا الرجل حذيفة. ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله: نهاين؟ مث قلتوسلم فال ت
عن سـهيل، عـن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2894 (- 29

  أبيه، عن أيب هريرة؛
يقتتل الناس . ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب"م قال   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

  ".لعلي أكون أنا الذي أجنو: ويقول كل رجل منهم. فيقتل، من كل مائة، تسعة وتسعون. عليه
حدثنا روح عن سهيل، ذا اإلسناد،  . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 2894 (-م  -29
  .إن رأيته فال تقربنه: فقال أيب: وزاد. حنوه
حدثنا عقبة بن خالد السكوين، عن عبيداهللا، عن        . حدثنا أبو مسعود، سهل بن عثمان     ) 2894 (- 30

  :خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة قال
فمن حضره فال يأخـذ     . يوشك الفرات أن حيسر عن كرت من ذهب       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".شيئامنه 
حدثنا عقبة بن خالد عن عبيـداهللا، عـن أيب الزنـاد، عـن              . حدثنا سهل بن عثمان   ) 2894 (- 31

  :عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة، قال
فمن حضره فال يأخـذ     . يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".منه شيئا
حدثنا : قاال). واللفظ أليب معن  (ل بن حسني وأبو معن الرقاشي       حدثنا أبو كامل، فضي   ) 2895 (- 32

أخربين أيب عن سليمان بن يسار، عن عبداهللا بن احلارث بن           . حدثنا عبداحلميد بن جعفر   . خالد بن احلارث  
  :قال. نوفل

         باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب----    8    
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ين إ: قـال . أجل: قلت. ال يزال الناس خمتلفة أعناقهم يف طلب الدنيا       : فقال.  كنت واقفا مع أيب بن كعب     
فإذا مسـع بـه     . يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب       "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

فيقتل، . قال فيقتتلون عليه  . لئن تركن الناس يأخذون منه ليذهنب به كله       : فيقول من عنده  . الناس ساروا إليه  
  ".من كل مائة، تسعة وتسعون

  . بن كعب يف ظل أجم حسانقال وقفت أنا وأيب: قال أبو كامل يف حديثه
حدثنا حيىي بن آدم    : قاال). واللفظ لعبيد (حدثنا عبيداهللا بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم        ) 2896 (- 33

  :حدثنا زهري عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال. بن سليمان، موىل خالد بن خالد
ومنعت . ومنعت الشام مديها ودينارها  . مهها وقفيزها منعت العراق در  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

شهد علـى   ". وعدمت من حيث بدأمت   . وعدمت من حيث بدأمت   . وعدمت من حيث بدأمت   . مصر إردا ودينارها  

  .ذلك حلم أيب هريرة ودمه
حدثنا سهيل  . حدثنا سليمان بن بالل   . ثنا معلى بن منصور   حد. حدثين زهري بن حرب   ) 2897 (- 34

  عن أبيه، عن أيب هريرة؛
فيخرج إليهم  . ال تقوم الساعة حىت يرتل الروم باألعماق، أم بدابق        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

 الذين سبوا منـا     خلوا بيننا وبني  : فإذا تصادفوا قالت الروم   . من خيار أهل األرض يومئذ    . جيش من املدينة  
فينهزم ثلـث ال يتـوب اهللا       . فيقاتلوم. ال خنلي بينكم وبني إخواننا    ! واهللا. ال: فيقول املسلمون . نقاتلهم

. فيفتتحـون قـسطنطينية  . ال يفتنون أبدا. ويفتتح الثلث. ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند اهللا . عليهم أبدا 
إن املسيح قد خلفكـم يف  :  بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطانفبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم     

فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ       . فإذا جاءوا الشام خرج   . وذلك باطل . فيخرجون. أهليكم
فإذا رآه عدو اهللا، ذاب كما يـذوب        . فأمهم. فيرتل عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم       . أقيمت الصالة 

  ".فرييهم دمه يف حربته. ولكن يقتله اهللا بيده. و تركه النذاب حىت يهلكفل. امللح يف املاء

         باب يف فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي باب يف فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي باب يف فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي باب يف فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي----    9    
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. أخربين الليث بن سعد   . حدثين عبداهللا بن وهب   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2898 (- 35
  :و بن العاصقال املستورد القرشي، عند عمر: حدثين موسى بن علي عن أبيه، قال

أبصر مـا   : فقال له عمرو  ". تقوم الساعة والروم أكثر الناس    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
لئن قلت ذلك، إن فـيهم خلـصاال        : قال. أقول ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. تقول
وخريهم ملـسكني   . وأوشكهم كرة بعد فرة   . وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة   . إم ألحلم الناس عند فتنة    : أربعا

  .وأمنعهم من ظلم امللوك: وخامسة حسنة ومجيلة. ويتيم وضعيف
حـدثين أبـو شـريح؛ أن       . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2898 (- 36

  :عبدالكرمي بن احلارث حدثه؛ أن املستورد القرشي قال
قال فبلغ ذلك عمرو بـن      " تقوم الساعة والروم أكثر الناس    "م يقول    مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

ما هذه األحاديث اليت تذكر عنك أنك تقوهلا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال لـه                  : العاص فقال 
لئن قلت ذلـك، إـم      : قال فقال عمرو  . قلت الذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : املستورد

  .وخري الناس ملساكينهم وضعفائهم. وأجرب الناس عند مصيبة. عند فتنةألحلم الناس 
). واللفظ البن حجر(كالمها عن ابن علية . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر       ) 2899 (- 37

  :عن أيب قتادة العدوي، عن يسري بن جابر قالحدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محيد بن هالل، 
قـال  . جاءت الساعة ! يا عبداهللا بن مسعود   : فجاء رجل ليس له هجريي إال     .  هاجت ريح محراء بالكوفة   

مث قال بيده هكـذا     . إن الساعة ال تقوم، حىت ال يقسم مرياث، وال يفرح بغنيمة          : فقال. فقعد وكان متكئا  
. نعم: الروم تعين؟ قال: قلت. جيمعون ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم     عدو  : فقال) وحناها حنو الشام  (

فيقتتلون حـىت   . فيشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة       . وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة     
مث يـشترط املـسلمون شـرطة       . وتفىن الشرطة . كل غري غالب  . فيفيء هؤالء وهؤالء  . حيجز بينهم الليل  

وتفىن . كل غري غالب  . فيفيء هؤالء وهؤالء  . حىت حيجز بينهم الليل   . فيقتتلون.  ال ترجع إال غالبة    .للموت
. فيفيء هؤالء وهؤالء  . فيقتتلون حىت ميسوا  . ال ترجع إال غالبة   . مث يشترط املسلمون شرطة للموت    . الشرطة

         باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس----    10    

         باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال----    11    
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. فيجعل اهللا الدبرة عليهم   . إلسالمفإذا كان يوم الرابع، د إليهم بقية أهل ا        . وتفىن الشرطة . كل غري غالب  
 حىت إن الطائر ليمر جبنبام، فما خيلفهم حىت - إما قال ال يرى مثلها، وإما قال مل ير مثلها          -فيقتلون مقتلة   

فبأي غنيمة يفـرح؟ أو أي      . فال جيدونه بقي منهم إال الرجل الواحد      . فيتعاد بنو األب، كانوا مائة    . خير ميتا 
فجاءهم الـصريخ؛ إن الـدجال قـد     . ا هم كذلك إذ مسعوا ببأس، هو أكرب من ذلك         مرياث يقاسم؟ فبينم  
قال رسول اهللا صـلى     . فيبعثون عشرة فوارس طليعة   . ويقبلون. فريفضون ما يف أيديهم   . خلفهم يف ذراريهم  

هم خري فوارس علـى ظهـر األرض        . إين ألعرف أمسائهم، وأمساء آبائهم، وألوان خيوهلم      "اهللا عليه وسلم    
  ".أو من خري فوارس على ظهر األرض يومئذ. مئذيو

  .عن أسري بن جابر: قال ابن أيب شيبة يف روايته
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن محيد بن هالل،          . وحدثين حممد بن عبيد الغربي    ) 2899 (-م  -37

. نحـوه وساق احلـديث ب   . كنت عند ابن مسعود فهبت ريح محراء      : عن أيب قتادة، عن يسري بن جابر قال       
  .وحديث ابن علية أمت وأشبع

يعين ابن (حدثنا محيد ). يعين ابن املغرية(حدثنا سليمان  . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2899 (- 2م  -37
قال فهاجت  . والبيت مآلن . كنت يف بيت عبداهللا بن مسعود     : عن أيب قتادة، عن أسري بن جابر، قال       ) هالل

  . ليةفذكر حنو حديث ابن ع. ريح محراء بالكوفة
حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن نافع            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2900 (- 38

  :قال. بن عتبة
 .قال فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قوم من قبل املغرب          .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة         

قال فقالت يل   . فإم لقيام ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد        . فوافقوه عند أكمة  . عليهم ثياب الصوف  
قـال  . فأتيتهم فقمت بينهم وبينه   . لعله جني معهم  : مث قلت : قال. ال يغتالونه . ائتهم فقم بينهم وبينه   : نفسي

مث فارس، فيفتحهـا    . ، فيفتحها اهللا  تغزون جزيرة العرب  "قال  . أعدهن يف يدي  . فحفظت منه أربع كلمات   
  ".مث تغزون الدجال، فيفتحه اهللا. مث تغزون الروم، فيفتحها اهللا. اهللا

  .ال نرى الدجال خيرج حىت تفتح الروم! يا جابر: قال فقال نافع

         باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال----    12    
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 واللفظ  -يم وابن أيب عمر املكي      حدثنا أبو خيثمة، زهري بن حرب وإسحاق بن إبراه        ) 2901 (- 39
سفيان بن عيينة عن فرات القزاز، عن أيب الطفيـل،          ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-لزهري  

  :عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال
ن إا ل "قال  . نذكر الساعة : قالوا" ما تذاكرون؟ "فقال  .  اطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر        

فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونـزول          ". تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات     
خسف باملـشرق، وخـسف     : وثالثة خسوف . عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج        

  ".وآخر ذلك نار خترج من اليمن، تطرد الناس إىل حمشرهم . باملغرب، وخسف جبزيرة العرب
حدثنا شعبة عن فرات القـزاز، عـن أيب         . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2901 (- 40

  :قال. الطفيل، عن أيب سرحية، حذيفة بن أسيد
قال . الساعة: قلنا" ما تذكرون؟ "فاطلع إلينا فقال    .  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غرفة وحنن أسفل منه          

خسف باملشرق، وخسف بـاملغرب، وخـسف يف جزيـرة        : ن عشر آيات  إن الساعة ال تكون حىت تكو     "
العرب، والدخان، والدجال، ودابة األرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرا، ونار خترج من              

  ".قعرة عدن ترحل الناس
هللا ال يذكر النيب صـلى ا     . وحدثين عبدالعزيز بن رفيع عن أيب الطفيل، عن أيب سرحية، مثل ذلك           : قال شعبة 

وريح تلقي : وقال اآلخر. نزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم  : وقال أحدمها، يف العاشرة   . عليه وسلم 
  .الناس يف البحر

: قـال . حدثنا شعبة عن فرات). يعين ابن جعفر(حدثنا حممد . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2901 (- 41
وحنـن حتتـها   .  صلى اهللا عليه وسلم يف غرفةكان رسول اهللا: قال. مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية    

  . مبثله. وساق احلديث. نتحدث
  .وتقيل معهم حيث قالوا. ترتل معهم إذا نزلوا: وأحسبه قال: قال شعبة
: أحد هذين الرجلني  : قال. ومل يرفعه . وحدثين رجل هذا احلديث عن أيب الطفيل، عن أيب سرحية         : قال شعبة 

  .ريح تلقيهم يف البحر: خروقال اآل. نزول عيسى ابن مرمي

         باب يف اآليات اليت تكون قبل الساعة باب يف اآليات اليت تكون قبل الساعة باب يف اآليات اليت تكون قبل الساعة باب يف اآليات اليت تكون قبل الساعة----    13    
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حدثنا شعبة  . حدثنا أبو النعمان، احلكم بن عبداهللا العجلي      . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 2901 (-م  -41
فأشرف علينا رسول اهللا صـلى  . كنا نتحدث: مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية قال     : قال. عن فرات 

. حدثنا أبو النعمان، احلكم بـن عبـداهللا       : ابن املثىن وقال  . بنحو حديث معاذ وابن جعفر    . اهللا عليه وسلم  
والعاشرة نزول عيسى ابن : قال. بنحوه. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أيب الطفيل، عن أيب سرحية      

  . مرمي

  .ومل يرفعه عبدالعزيز: قال شعبة
أخربين ابـن   . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . ملة بن حيىي  حدثين حر ) 2902 (- 42

ح وحدثين عبدامللك بن شعيب بـن       . املسيب؛ أن أبا هريرة أخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
أخربين أبـو  : قال ابن املسيب: حدثين عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال. حدثنا أيب عن جدي . الليث
  ة؛هرير

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز، تضئ أعناق اإلبل " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   

  ".ببصرى
حدثنا زهري عن سهيل بن أيب صاحل، عن        . حدثنا األسود بن عامر   . حدثين عمرو الناقد  ) 2903 (- 43

  :ريرة، قالأبيه، عن أيب ه
  ".تبلغ املساكن إهاب أو يهاب" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .كذا وكذا ميال: فكم ذلك من املدينة؟ قال: قلت لسهيل: قال زهري
عن سهيل، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2904 (- 44

  أيب هريرة؛
ولكن السنة أن متطروا ومتطـروا، وال  . ليست السنة بأن ال متطروا "عليه وسلم قال     أن رسول اهللا صلى اهللا      

  ".تنبت األرض شيئا

         باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز----    14    

         باب يف سكىن املدينة وعمارا قبل الساعة باب يف سكىن املدينة وعمارا قبل الساعة باب يف سكىن املدينة وعمارا قبل الساعة باب يف سكىن املدينة وعمارا قبل الساعة----    15    
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أخربنا الليث عن نافع،    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2905 (- 45
  عن ابن عمر؛
أال إن الفتنة ههنا،    . أال إن الفتنة ههنا   "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو مستقبل املشرق يقول            أنه مسع رس  

  ".من حيث يطلع قرن الشيطان
. ح وحدثنا عبيداهللا بـن سـعيد      . وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن       ) 2905 (- 46

حدثين نافع عـن ابـن     .  سعيد عن عبيداهللا بن عمر     حدثين حيىي بن  : قال القواريري . كلهم عن حيىي القطان   
  عمر؛

الفتنة ههنا من حيث يطلع " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عند باب حفصة، فقال بيده حنو املشرق             
  .قاهلا مرتني أو ثالثا" قرن الشيطان

  .ائشةقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند باب ع: وقال عبيداهللا بن سعيد يف روايته
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2905 (- 47

  عبداهللا، عن أبيه؛
ها إن  . ها إن الفتنة ههنا   . ها إن الفتنة ههنا   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو مستقبل املشرق            

  ".من حيث يطلع قرن الشيطان. الفتنة ههنا
حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار، عن سامل، عن ابن عمر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2905 (- 48
  :قال

رأس الكفر من ههنا، من حيث يطلع قـرن         " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بيت عائشة فقال            
  .يعين املشرق" الشيطان
مسعت سـاملا   :  أخربنا حنظلة قال   ).يعين ابن سليمان  (حدثنا إسحاق   . وحدثنا ابن منري  ) 2905 (- 49
  :مسعت ابن عمر يقول: يقول

هـا إن الفتنـة     . ها إن الفتنة ههنا   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يشري بيده حنو املشرق ويقول             
  ".حيث يطلع قرنا الشيطان"ثالثا " ههنا

         باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان----    16    
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واللفظ ( عمر الوكيعي    حدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان وواصل بن عبداألعلى وأمحد بن          ) 2905 (- 50
ما ! يا أهل العراق  : مسعت سامل بن عبداهللا بن عمر يقول      : قال. حدثنا ابن فضيل عن أبيه    : قالوا). البن أبان 

  :مسعت أيب، عبداهللا بن عمر يقول! أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية
من حيـث   " بيده حنو املشرق     وأومأ" إن الفتنة جتئ من ههنا    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

وإمنا قتل موسى الذي قتل، من آل فرعون، خطـأ          . وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض    " يطلع قرنا الشيطان  
قال أمحد بن عمر    ]. 40/طه/20[} وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا      {: فقال اهللا عز وجل له    

  .مسعت: مل يقل:يف روايته عن سامل
) حـدثنا : وقال ابـن رافـع    . أخربنا: قال عبد (حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2906 (- 51

  :أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، قال. عبدالرزاق
  ".حول ذي اخللصة. ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وكانت صنما تعبدها دوس يف اجلاهلية بتبالة
: قاال). واللفظ أليب معن  (حدثنا أبو كامل اجلحدري وأبو معن، زيد بن يزيد الرقاشي           ) 2907 (- 52

حدثنا عبداحلميد بن جعفر عن األسود بن العالء، عن أيب سلمة، عـن عائـشة،               . حدثنا خالد بن احلارث   
  :قالت

يا : فقلت" ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى         "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت رسول ا  
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الـدين           {: إن كنت ألظن حني أنزل اهللا     ! رسول اهللا 

من ذلك  إنه سيكون   "أن ذلك تاما قال     ] 9/الصف   /61[و] 33/التوبة   /9[} كله ولو كره املشركون   
. فيبقى من ال خري فيه. فتوىف كل من يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان         . مث يبعث اهللا رحيا طيبة    . ما شاء اهللا  

  ".فريجعون إىل دين آبائهم
حدثنا عبداحلميد بن جعفر،    ). وهو احلنفي (حدثنا أبو بكر    . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 2907 (-م  -52

  .ذا اإلسناد حنوه

        ساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصةساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصةساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصةساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصة باب ال تقوم ال باب ال تقوم ال باب ال تقوم ال باب ال تقوم ال----    17    
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حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن                ) 157 (- 53
  أيب هريرة؛

  ".يا ليتين مكانه:  فيقولال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
واللفظ البـن   (حدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان بن صاحل وحممد بن يزيد الرفاعي               ) 157 (- 54
  :حدثنا ابن فضيل عن أيب إمساعيل، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: قاال). أبان

يا حىت مير الرجل على القرب فيتمرغ       ال تذهب الدن  ! والذي نفسي بيده  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وليس به الدين إال البالء. يا ليتين كنت مكان صاحب هذا القرب: عليه، ويقول

، عن أيب حازم،    )وهو ابن كيسان  (حدثنا مروان عن يزيد     . وحدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 2908 (- 55
  :عن أيب هريرة، قال

ليأتني على الناس زمان ال يدري القاتل يف أي شـيء           !  بيده والذي نفسي " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".وال يدري املقتول على أي شيء قتل. قتل
حدثنا حممد بن فضيل عن : قاال. وحدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان وواصل بن عبداألعلى    ) 2908 (- 56

  :أيب إمساعيل األسلمي، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال
ال تذهب الدنيا حىت يأيت على النـاس يـوم، ال           ! والذي نفسي بيده  "هللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى ا    
القاتـل واملقتـول يف     . اهلرج"كيف يكون ذلك؟ قال     : فقيل" وال املقتول فيم قتل   . يدري القاتل فيما قتل   

  ".النار
  .مل يذكر األسلمي. هو يزيد بن كيسان عن أيب إمساعيل: ويف رواية ابن أبان قال

حدثنا سفيان بـن    : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          ) 2909 (- 57
  :عيينة عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، مسع أبا هريرة يقول

  ".خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن ابـن         . بن وهب أخربنا ا . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2909 (- 58

  :املسيب، عن أيب هريرة، قال

 تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن يكون مكان امليت، من  تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن يكون مكان امليت، من  تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن يكون مكان امليت، من  تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن يكون مكان امليت، من  باب ال باب ال باب ال باب ال----    18    
        البالءالبالءالبالءالبالء
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  ".خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن ثور بن زيد، عـن أيب       ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2909 (- 59

  الغيث، عن أيب هريرة؛
  ".ذو السويقتني من احلبشة خيرب بيت اهللا عز وجل" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول

عن ثور بن زيـد، عـن أيب   ) يعين ابن حممد (أخربنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2910 (- 60
  الغيث، عن أيب هريرة؛

  ".حطان يسوق الناس بعصاهال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من ق" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حـدثنا  . حدثنا عبدالكبري بن عبدايد، أبو بكر احلنفي      . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 2911 (- 61

  مسعت عمر بن احلكم حيدث عن أيب هريرة،: عبداحلميد بن جعفر قال
  ".جلهجاهال تذهب األيام والليايل، حىت ميلك رجل يقال له ا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .بنو عبدايد. شريك، وعبيداهللا، وعمري، وعبدالكبري: هم أربعة اخوة: قال مسلم
حدثنا سـفيان   : قاال) واللفظ البن أيب عمر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          ) 2912 (- 62

  عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة؛
وال تقوم  . عة حىت تقاتلوا قوما كأن وجوههم اان املطرقة       ال تقوم السا  " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر
أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شـهاب     . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2912 (- 63

  :سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة قال
وجوههم مثل اان   . ساعة حىت تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر     ال تقوم ال  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".املطرقة
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2912 (- 64

  أيب هريرة،
وم الساعة حىت وال تق. ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر" يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ".تقاتلوا قوما صغار األعني، ذلف اآلنف

عن سهيل، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2912 (- 65
  أيب هريرة؛
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ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون الترك، قوما وجوههم كاان          " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".يلبسون الشعر، وميشون يف الشعر. املطرقة
حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب             . حدثنا أبو كريب  ) 2912 (- 66

  :حازم، عن أيب هريرة، قال
كأن وجـوههم اـان   . تقاتلون بني يدي الساعة قوما نعاهلم الشعر  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".لوجوه، صغار األعنيمحر ا. املطرقة
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم    : قاال). واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وعلي بن حجر        ) 2913 (- 67

  :كنا عند جابر بن عبداهللا فقال: عن اجلريري، عن أيب نضرة، قال
مث . نعون ذاك مي. من قبل العجم  : من أين ذاك؟ قال   : قلنا.  يوشك أهل العراق أال جيىب إليهم قفيز وال درهم        

مث أسكت  . من قبل الروم  : من أين ذاك؟ قال   : قلنا. يوشك أهل الشام أن ال جيىب إليهم دينار وال مدي         : قال
ال يعـده   . يكون يف آخر أميت خليفة حيثي املال حثيـا        "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مث قال . هنية
  ".عددا

  .ال: مر بن عبدالعزيز؟ فقاالأتريان أنه ع: قال قلت أليب نضرة وأيب العالء
، ذا اإلسـناد،    )يعين اجلريري (حدثنا سعيد   . حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا ابن املثىن  ) 2913 (-م  -67
  .حنوه
ح وحدثنا علـي بـن   ). يعين ابن املفضل(حدثنا بشر . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي   ) 2914 (- 68

ا عن سعيد بن يزيد، عن أيب نضرة، عن أيب سـعيد،  كالمه). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حجر السعدي 
  :قال

  ".ال يعده عددا. من خلفائكم خليفة حيثو املال حثيا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".حيثي املال"ويف رواية ابن حجر 

حدثنا . حدثنا أيب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. وحدثين زهري بن حرب) 2914/2913 (- 69
  : أيب نضرة، عن أيب سعيد وجابر بن عبداهللا، قاالداود عن

  ".يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند، عن         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2914/2913 (-م  -69

  .مبثله.  عليه وسلمأيب نضرة، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا
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. حدثنا حممد بـن جعفـر     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2915 (- 70
  :مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال: حدثنا شعبة عن أيب مسلمة، قال

 حيفر اخلندق، وجعـل      أخربين من هو خري مين؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار، حني جعل               
  ".تقتلك فئة باغية. بؤس ابن مسية"ميسح رأسه ويقول 

حدثنا خالد بـن    : قاال. وحدثين حممد بن معاذ بن عباد العنربي وهرمي بن عبداألعلى         ) 2915 (- 71
: قـالوا . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وحممود بن غيالن وحممد بن قدامـة              . احلارث

: غري أن يف حـديث النـضر  . كالمها عن شعبة، عن أيب مسلمة، ذا اإلسناد، حنوه . ر بن مشيل  أخربنا النض 
ويف حـديث   . أراه يعين أبا قتـادة    : ويف حديث خالد بن احلارث قال     . أخربين من هو خري مين، أبو قتادة      

  ".يا ويس ابن مسية"أو يقول " ويس"ويقول : خالد
ح وحدثنا عقبة بن مكـرم      . حدثنا حممد بن جعفر   . بلةوحدثين حممد بن عمرو بن ج     ) 2916 (- 72

مسعت خالـدا   : حدثنا شعبة قال  . غندر) أخربنا: وقال أبو بكر  . حدثنا: قال عقبة (العمي وأبو بكر بن نافع      
  حيدث عن سعيد بن أيب احلسن، عن أمه، عن أم سلمة؛

  ".تقتلك الفئة الباغية" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار 
حدثنا . حدثنا شعبة . أخربنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2916 (-م  -72

. خالد احلذاء عن سعيد بن أيب احلسن واحلسن، عن أمهما، عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    
  .مبثله
عون، عن احلسن، عن    حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2916 (- 73

  :أمه، عن أم سلمة، قالت
  ".تقتل عمارا الفئة الباغية" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت : قال. حدثنا شعبة عن أيب التياح    . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2917 (- 74
  أبا زرعة عن أيب هريرة،

لو أن النـاس  : "فما تأمرنا؟ قال: قالوا"  أميت هذا احلي من قريشيهلك" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".اعتزلوهم

يف هـذا   . حدثنا شـعبة  . حدثنا أبو داود  : وحدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي وأمحد بن عثمان النوفلي، قاال         
  .يف معناه. اإلسناد
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حدثنا سـفيان عـن     : قاال). واللفظ البن أيب عمر   (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 2918 (- 75
  :الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال

. وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده     . قد مات كسرى فال كسرى بعده     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا! والذي نفسي بيده

حدثين ابن رافع وعبـد بـن محيـد عـن           ح و . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   
  .بإسناد سفيان ومعىن حديثه. كالمها عن الزهري. أخربنا معمر. عبدالرزاق

هذا مـا   : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق     ) 2918 (- 76
  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقيصر ليهلكن مث ال يكون     . هلك كسرى مث ال يكون كسرى بعده      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         و
  ".ولتقسمن كنوزمها يف سبيل اهللا. قيصر بعده

  :حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، قال. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2919 (- 77
فذكر مبثل حـديث أيب هريـرة       "  هلك كسرى فال كسرى بعده     إذا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .سواء
حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب،   : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري      ) 2919 (- 78

  :قال. عن جابر بن مسرة
 كسرى لتفتحن عصابة من املسلمني، أو من املؤمنني، كرت آل       " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".الذي يف األبيض
  . ومل يشك. من املسلمني: قال قتيبة
حدثنا شعبة عن مساك    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2919 (-م  -78

  .مبعىن حديث أيب عوانة. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت جابر بن مسرة قال: بن حرب، قال
عن أيب  ) وهو ابن زيد الديلي   (عن ثور   ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . يبة بن سعيد  حدثنا قت ) 2920(

  الغيث، عن أيب هريرة؛
يا . نعم: قالوا" مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب وجانب منها يف البحر؟         " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

فلم يقـاتلوا   . فإذا جاؤها نزلوا  . من بين إسحاق  ال تقوم الساعة حىت يغزوها سبعون ألفا        "قال  ! رسول اهللا 
  ".فيسقط أحد جانبيها. ال إله إال اهللا واهللا أكرب: قالوا. بسالح ومل يرموا بسهم
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. فيسقط جانبها اآلخر  . ال إله إال اهللا واهللا أكرب     : مث يقولوا الثانية  . الذي يف البحر  "ال أعلمه إال قال     : قال ثور 
فبينما هم يقتـسمون املغـامن، إذ       . فيدخلوها فيغنموا . فيفرج هلم . إال اهللا واهللا أكرب   ال إله   : مث يقولوا الثالثة  

  ".فيتركون كل شيء ويرجعون. إن الدجال قد خرج: جاءهم الصريخ فقال
حدثنا ثور  . حدثين سليمان بن بالل   . حدثنا بشر بن عمر الزهراين    . حدثين حممد بن مرزوق   ) م-2920(

  .سناد، مبثلهبن زيد الديلي، يف هذا اإل
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن       . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2921 (- 79
  عمر،

. هـذا يهـودي  ! يا مسلم: فلنقتلنهم حىت يقول احلجر. لتقاتلن اليهود " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فتعال فاقتله

حدثنا حيىي عن عبيـداهللا، ـذا       : قاال. عبيداهللا بن سعيد  وحدثناه حممد بن املثىن و    ) 2921 (-م  -79
  ".هذا يهودي ورائي"وقال يف حديثه . اإلسناد
مسعـت  : قـال . أخربين عمرو بن محزة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 2921 (- 80

  أخربنا عبداهللا بن عمر؛: ساملا يقول
هـذا يهـودي    ! يا مسلم : حىت يقول احلجر  . قتتلون أنتم ويهود  ت" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".تعال فاقتله. ورائي
حدثين سـامل   . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 2921 (- 81

  بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛
! يا مـسلم  : حىت يقول احلجر  . ون عليهم فتسلط. تقاتلكم اليهود " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".هذا يهودي ورائي فاقتله
عن سهيل، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2922 (- 82

  أيب هريرة؛ 
 .فيقتلهم املـسلمون  . ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

هـذا يهـودي    ! يا عبداهللا ! يا مسلم : فيقول احلجر أو الشجر   . حىت خيتبئ اليهود من وراء احلجر والشجر      
  ".فإنه من شجر اليهود. إال الغرقد. فتعال فاقتله. خلفي
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) حـدثنا : وقال أبو بكر  . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 2923 (- 83
  :كالمها عن مساك، عن جابر بن مسرة قال. حدثنا أبو عوانة. نا أبو كامل اجلحدريح وحدث. أبو األحوص

  ".إن بني يدي الساعة كذابني" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
: آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قـال           : قال فقلت له  : وزاد يف حديث أيب األحوص    

  . نعم
حدثنا شعبة عن مسـاك،   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ين ابن املثىن وابن بشار    وحدث) 2923 (-م  -83

  . فاحذروهم: قال جابر: ومسعت أخي يقول: قال مساك. ذا اإلسناد، مثله
) حـدثنا : وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق (حدثين زهري بن حرب وإسحاق بن منصور        ) 157 (- 84

   عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن مالك،- وهو ابن مهدي -عبدالرمحن 
كلـهم  . ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".يزعم أنه رسول اهللا
أخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، . حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع ) 157 (-م  -84

  .ينبعث: غري أنه قال.  صلى اهللا عليه وسلم، مبثلهعن النيب
: قـال إسـحاق    (- واللفظ لعثمان    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2924 (- 85

  :جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا قال) حدثنا: وقال عثمان. أخربنا
. ففر الصبيان وجلس ابن صـياد     . فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد    . يه وسلم  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل      

أتشهد أين . تربت يداك"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره ذلك    
ـ  ! يا رسول اهللا  . ذرين: فقال عمر بن اخلطاب   . بل تشهد أين رسول اهللا    . ال: فقال" رسول اهللا؟  . هحىت أقتل

  ".إن يكن الذي ترى، فلن تستطيع قتله"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 واللفظ أليب كريب    -حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب            ) 2924 (- 86

  :حدثنا األعمش عن شقيق، عن عبداهللا قال. أبو معاوية) أخربنا: وقال اآلخران. حدثنا: قال ابن منري (-

         باب ذكر ابن صياد باب ذكر ابن صياد باب ذكر ابن صياد باب ذكر ابن صياد----    19    
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قـد  "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          . فمر بابن صياد  .  كنا منشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم       
يا : فقال عمر " فلن تعدو قدرك  . اخسأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . دخ: فقال" خبأت لك خبيئا  

فإن يكن الذي ختـاف، لـن       . هدع"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . دعين فأضرب عنقه  ! رسول اهللا 
  ".تستطيع قتله

. حدثنا سامل بن نوح عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد           . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2925 (- 87
  :قال

فقال له رسول اهللا صـلى اهللا       .  لقيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يف بعض طرق املدينة             
أتشهد أين رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : فقال هو " اهللا؟أتشهد أين رسول    "عليه وسلم   

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . أرى عرشا على املاء   : قال" ما ترى؟ . آمنت باهللا ومالئكته وكتبه   "
 فقال رسـول اهللا . أرى صادقني وكذابا أو كاذبني وصادقا: قال" وما ترى؟. ترى عرش إبليس على البحر "

  ".دعوه. لبس عليه"صلى اهللا عليه وسلم 
: مسعت أيب قـال   : حدثنا معتمر، قال  : حدثنا حيىي بن حبيب وحممد بن عبداألعلى قاال       ) 2926 (- 88

. لقي نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن صائد، ومعه أبو بكر وعمر     : حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبداهللا قال       
  .و حديث اجلريريفذكر حن. وابن صائد مع الغلمان

حدثنا داود  . حدثنا عبداألعلى : حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن قاال        ) 2927 (- 89
  :عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال

ألست مسعت رسول   . يزعمون أين الدجال  . أما قد لقيت من الناس    : فقال يل .  صحبت ابن صائد إىل مكة    
أو ليس مسعت رسول اهللا     . فقد ولد يل  : قال. بلى: قال قلت " إنه ال يولد له   "وسلم يقول   اهللا صلى اهللا عليه     

وهذا أنا أريـد   . فقد ولدت باملدينة  : قال. بلى: قلت" ال يدخل املدينة وال مكة    "صلى اهللا عليه وسلم يقول      
  .ل فلبسينقا. إين ألعلم مولده ومكانه وأين هو! أما، واهللا: قال مث قال يل يف آخر قوله. مكة
مسعت أيب حيـدث    : حدثنا معتمر قال  : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن عبداألعلى      ) 2927 (- 90

  .عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال
أمل يقل نيب اهللا ! وما يل ولكم؟ يا أصحاب حممد. هذا عذرت الناس:  قال يل ابن صائد، وأخذتين منه ذمامة   

إن اهللا قد حرم عليه     "وقال  . وقد ولد يل  " وال يولد له  "قال  . وقد أسلمت "  يهودي إنه"صلى اهللا عليه وسلم     
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إين ألعلم اآلن حيث ! أما، واهللا: قال فقال له. قال فما زال حىت كاد أن يأخذ يف قوله      . وقد حججت " مكة
  .لو عرض علي ما كرهت: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال: قال وقيل له. وأعرف أباه وأمه. هو
أخربين اجلريري عن أيب نضرة، عـن أيب        . حدثنا سامل بن نوح   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2927 (- 91

  :سعيد اخلدري قال
فاستوحشت منه  . فتفرق الناس وبقيت أنا وهو    . قال فرتلنا مرتال  .  خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد      

فلو وضعته حتـت    . إن احلر شديد  : فقلت. يقال وجاء مبتاعه فوضعه مع متاع     . وحشة شديدة مما يقال عليه    
إن احلر  : فقلت! أبا سعيد . اشرب: فقال. فانطلق فجاء بعس  . قال فرفعت لنا غنم   . قال ففعل . تلك الشجرة 

لقـد  ! أبا سعيد :  فقال - أو قال آخذ عن يده       -ما يب إال أين أكره أن أشرب عن يده          . شديد واللنب حار  
من خفي عليه حديث رسول     !  أختنق مما يقول يل الناس، يا أبا سعيد        مهمت أن آخذ حبال فأعلقه بشجرة مث      

ألست من أعلم الناس حبديث رسول اهللا صلى اهللا         ! اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما خفي عليكم، معشر األنصار         
وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول اهللا        " هو كافر "عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

وقد تركت ولدي باملدينة؟ أو ليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا            " هو عقيم ال يولد له    "ى اهللا عليه وسلم     صل
  وقد أقبلت من املدينة وأنا أريد مكة؟ " ال يدخل املدينة وال مكة"عليه وسلم 

. و اآلن إين ألعرفه وأعرف مولده وأين ه     ! أما، واهللا : مث قال . حىت كدت أن أعذره   : قال أبو سعيد اخلدري   
  .سائر اليوم. تبا لك: قال قلت له

عن أيب مسلمة، عن أيب     ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2928 (- 92
  :نضرة، عن أيب سعيد، قال

! يا أبا القاسم  . درمكة بيضاء، مسك  : قال" ما تربة اجلنة؟  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن صائد          
  ".تصدق"قال 
حدثنا أبو أسامة عن اجلريري، عن أيب نضرة، عـن أيب           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2928 (- 93

  سعيد؛
  ".درمكة بيضاء، مسك خالص" أن ابن صياد سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تربة اجلنة؟ فقال 

د بن إبـراهيم، عـن      حدثنا شعبة عن سع   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2929 (- 94
  :حممد بن املنكدر، قال
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إين مسعت عمر حيلف    : أحتلف باهللا؟ قال  : فقلت.  رأيت جابر بن عبداهللا حيلف باهللا؛ أن ابن صائد الدجال         
  .فلم ينكره النيب صلى اهللا عليه وسلم. على ذلك عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

. أخربين ابـن وهـب    . رملة بن عمران التجييب   حدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا بن ح       ) 2930 (- 95
  أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، أخربه؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛

 أن عمر بن اخلطاب انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رهط قبل ابن صياد حىت وجده يلعب مع                     
فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا        . ومئذ، احللم وقد قارب ابن صياد، ي    . الصبيان عند أطم بين مغالة    

فنظر إليه  " أتشهد أين رسول اهللا؟   "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن صياد           . عليه وسلم ظهره بيده   
أتـشهد أين   : فقال ابن صياد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . أشهد أنك رسول األميني   : ابن صياد فقال  
مث قال له رسول اهللا صـلى       ". آمنت باهللا وبرسله  "ضه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال         رسول اهللا؟ فرف  
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . يأتيين صادق وكذاب  : قال ابن صياد  " ماذا ترى؟ "اهللا عليه وسلم    

فقال ابن صـياد    " اإين قد خبأت لك خبيئ    "مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ". خلط عليك األمر  "
. ذرين: فقال عمر بن اخلطاب   " فلن تعدو قدرك  . اخسأ"فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         " هو الدخ "

وإن مل يكنه   . إن يكنه فلن تسلط عليه    "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . أضرب عنقه ! يا رسول اهللا  
  ".فال خري لك يف قتله

  :مسعت عبداهللا بن عمر يقول: وقال سامل بن عبداهللا) 2931(
.  انطلق بعد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بن كعب األنصاري إىل النخل اليت فيها ابن صـياد                   

وهو خيتل أن يسمع من ابن      . حىت إذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل، طفق يتقي جبذوع النخل             
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراش يف قطيفة،      فرآه. صياد شيئا، قبل أن يراه ابن صياد      

فقالت البـن   . فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتقي جبذوع النخل             . له فيها زمزمة  
لو "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فثار ابن صياد  . هذا حممد ) وهو اسم ابن صياد   ! (يا صاف : صياد

  ".نيتركته ب
  :قال عبداهللا بن عمر: قال سامل) 169(

إين "مث ذكـر الـدجال فقـال        .  فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله              
ولكن أقول لكم فيه قوال مل يقلـه نـيب          . لقد أنذره نوح قومه   . ما من نيب إال وقد أنذره قومه      . ألنذركموه

  ". وأن اهللا تبارك وتعاىل ليس بأعور.تعلموا أنه أعور. لقومه



MAS GUN CENTRE 
http://www.masgunku.wordpress.com 

Mas Gun-1541 

وأخربين عمر بن ثابت األنصاري؛ أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                : قال ابن شهاب  
  وسلم؛

يقـرؤه  . إنه مكتوب بني عينيه كافر    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يوم حذر الناس من الدجال              
  ".تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت"وقال ". أو يقرؤه كل مؤمن. من كره عمله

وهو ابن إبـراهيم    (حدثنا يعقوب   : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 2930 (- 96
  :أخربين سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب). بن سعد

حىت وجد ابن صياد . فيهم عمر بن اخلطاب.  عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه انطلق رسول اهللا صلى اهللا  
إىل منتهى  . وساق احلديث مبثل حديث يونس    . يلعب مع الغلمان عند أطم بين معاوية      . غالما قد ناهز احللم   

لو تركتـه   : قال) لو تركته بني  : يعين قوله (قال أيب   : ويف احلديث عن يعقوب، قال    . حديث عمر بن ثابت   
  .أمه، بني أمره

أخربنـا معمـر عـن      . مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثنا عبد بن محيد وسلمة بن شبيب      ) 2930 (- 97
  الزهري، عن سامل، عن ابن عمر؛

وهو يلعـب  . فيهم عمر بن اخلطاب .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بابن صياد يف نفر من أصحابه             
غري أن عبد بن محيـد مل يـذكر         . مبعىن حديث يونس وصاحل   . وهو غالم . مع الغلمان عند أطم بين مغالة     

  .حديث ابن عمر، يف انطالق النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بن كعب، إىل النخل
  :حدثنا هشام عن أيوب، عن نافع، قال. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا عبد بن محيد) 2932 (- 98

فدخل ابـن   . فانتفخ حىت مأل السكة   . ال له قوال أغضبه   فق.  لقي ابن عمر ابن صائد يف بعض طرق املدينة        
ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول اهللا صلى           ! رمحك اهللا : فقالت له . عمر على حفصة وقد بلغها    

  "إمنا خيرج من غضبة يغضبها؟"اهللا عليه وسلم قال 
 حدثنا ابن عون عـن      ).يعين ابن حسن بن يسار    (حدثنا حسني   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2932 (- 99

  :نافع، قال
هل حتدثون أنه هو؟    : قال فلقيته فقلت لبعضهم   . لقيته مرتني : ابن صياد، قال قال ابن عمر     :  كان نافع يقول  

. لقد أخربين بعضكم أنه لن ميوت حىت يكون أكثركم ماال وولدا          ! واهللا. كذبتين: قال قلت ! واهللا. ال: قال
مـىت  : قال فقلت . قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه      . ا مث فارقته  قال فتحدثن . فكذلك هو زعموا اليوم   

إن شـاء اهللا خلقهـا يف       : ال تدري وهي يف رأسك؟ قال     : قال قلت . ال أدري : فعلت عينك ما أرى؟ قال    
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قال فزعم بعض أصحايب أين ضربته بعصا كانت معي حىت          . قال فنخر كأشد خنري محار مسعت     . عصاك هذه 
ما تريد إليه؟   : فحدثها فقالت . قال وجاء حىت دخل على أم املؤمنني      . ما شعرت ! فواهللاوأما أنا،   . تكسرت

  ".إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه"أمل تعلم أنه قد قال 
يداهللا عن  حدثنا عب : قاال. حدثنا أبو أسامة وحممد بن بشر     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 169 (- 100

حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن      . حدثنا حممد بن بشر   ). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . نافع، عن ابن عمر   
  عمر؛

أال وإن  . إن اهللا تعاىل ليس بأعور    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال بني ظهراين الناس فقال              
  ".عنبة طافئةكأن عينه . املسيح الدجال أعور العني اليمىن

ح . عـن أيـوب   ) وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قاال. حدثين أبو الربيع وأبو كامل    ) 169 (-م  -100
كالمها عن نافع، عن ابن عمر،      . عن موسى بن عقبة   ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثنا حممد بن عباد   

  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. املثىن وحممد بن بشار   حدثنا حممد بن    ) 2933 (- 101

  :مسعت أنس بن مالك قال: قتادة، قال
وإن ربكم . أال إنه أعور  . ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ومكتوب بني عينيه ك ف ر. ليس بأعور
حدثين . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال). واللفظ البن املثىن  (املثىن وابن بشار    حدثنا ابن   ) 2933 (- 102

  حدثنا أنس بن مالك؛. أيب عن قتادة
  ".أي كافر. الدجال مكتوب بني عينيه ك ف ر" أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

بحاب، حدثنا عبدالوارث عن شعيب بن احل     . حدثنا عفان . وحدثين زهري بن حرب   ) 2933 (- 103
  :عن أنس بن مالك، قال

. مث جاهـا ك ف ر     " الدجال ممسوح العني مكتوب بني عينيه كافر      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يقرؤه كل مسلم"

         باب ذكر الدجال وصفته وما معه باب ذكر الدجال وصفته وما معه باب ذكر الدجال وصفته وما معه باب ذكر الدجال وصفته وما معه----    20    
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: قال إسحاق (حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن العالء وإسحاق بن إبراهيم             ) 2934 (- 104
  :بو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن حذيفة، قالأ) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا

فناره جنة  . معه جنة ونار  . جفال الشعر . الدجال أعمر العني اليسرى   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وجنته نار
حدثنا يزيد بن هارون عن أيب مالك األشجعي، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2934 (- 105

  :ذيفة، قالربعي بن حراش، عن ح
أحدمها، رأى العني،   . معه ران جيريان  . ألنا أعلم مبا مع الدجال منه     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مث . فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يـراه نـارا ولـيغمض       . واآلخر، رأى العني، نار تأجج    . ماء أبيض 
مكتوب بني عينيه   . عليها ظفرة غليظة  . وح العني وإن الدجال ممس  . فإنه ماء بارد  . ليطأطئ رأسه فيشرب منه   

  ".يقرؤه كل مؤمن، كاتب وغري كاتب. كافر
واللفظ (ح وحدثنا حممد بن املثىن      . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2934 (- 106

  ،حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة. حدثنا حممد بن جعفر). له
فـال  . فناره ماء بارد، وماؤه نـار     . إن معه ماء ونارا   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال، يف الدجال           

  ".لكوا
  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو مسعود) 2935(

حدثنا شعيب بن صفوان عن عبدامللك بن عمـري،         . حدثنا علي بن حجر   ) 2934/2935 (- 107
  :ربعي بن حراش، عن عقبة بن عمرو، أيب مسعود األنصاري، قالعن 

حدثين ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف           : فقال له عقبة  .  انطلقت معه إىل حذيفة بن اليمان     
وأما الذي يـراه    . فأما الذي يراه الناس ماء فنار حترق      . وإن معه ماء ونارا   . إن الدجال خيرج  "قال  . الدجال
فقـال  " فإنه ماء عذب طيب   . فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يراه نارا        .  نارا، فماء بارد عذب    الناس
  .تصديقا حلذيفة. وأنا قد مسعته: عقبة

قـال   (- واللفظ البن حجر     -حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم         ) 2935 (- 108
 عن نعيم بن أيب هند، عن ربعي بـن حـراش،         جرير عن املغرية،  ) حدثنا: وقال ابن حجر  . أخربنا: إسحاق

  :قال
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. إن معه را من ماء ورا من نار       . ألنا مبا مع الدجال أعلم منه     : "فقال حذيفة .  اجتمع حذيفة وأبو مسعود   
وأما الذي ترون أنه ماء، نار؛ فمن أدرك ذلك منكم فأراد املاء فليشرب مـن            . فأما الذي ترون أنه نار، ماء     

  ".فإنه سيجده ماء. ارالذي يراه أنه ن
  .هكذا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال أبو مسعود

حدثنا شيبان عن حيىي، عن أيب سلمة،    . حدثنا حسني بن حممد   . حدثين حممد بن رافع   ) 2936 (- 109
  :مسعت أبا هريرة قال: قال

وإنـه  . ثه نيب قومه؟ إنه أعـور أال أخربكم عن الدجال حديثا ما حد  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وإين أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. فاليت يقول إا اجلنة، هي النار. جييء معه مثل اجلنة والنار

حدثين عبدالرمحن بـن    . حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثنا أبو خيثمة، زهري بن حرب     ) 2937 (- 110
حدثين عبدالرمحن بن جبري عن أبيه، جبري بـن         .  محص حدثين حيىي بن جابر الطائي، قاضي     . يزيد بن جابر  

حـدثنا  ). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن مهران الرازي       . نفري احلضرمي؛ أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب       
حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن حيىي بن جابر الطائي، عن عبدالرمحن بن جبري بن                . الوليد بن مسلم  

  :ري بن نفري، عن النواس بن مسعان، قالنفري، عن أبيه، جب
. حىت ظنناه يف طائفة النخـل     . فخفض فيه ورفع  .  ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة         

فخفضت فيه  . ذكرت الدجال غداة  ! يا رسول اهللا  : قلنا" ما شأنكم؟ "فقال  . فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا     
إن خيرج، وأنا فيكم، فأنا حجيجه      . غري الدجال أخوفين عليكم   "فقال  . حىت ظنناه يف طائفة النخل    . ورفعت
عينه . إنه شاب قطط  . واهللا خليفيت على كل مسلم    . وإن خيرج، ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه      . دونكم
إنه خارج خلة   . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف       . كأين أشبهه بعبدالعزى بن قطن    . طافئة

وما لبثـه يف األرض؟     ! يا رسول اهللا  : قلنا" فاثبتوا! يا عباد اهللا  . فعاث ميينا وعاث مشاال   . م والعراق بني الشا 
! يـا رسـول اهللا    : قلنا" وسائر أيامه كأيامكم  . ويوم كجمعة . ويوم كشهر . يوم كسنة . أربعون يوما "قال  

وما إسـراعه  ! يا رسول اهللا:  قلنا "اقدروا له قدره  . ال"فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال          
فيـأمر  . فيأيت على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبون لـه        . كالغيث استدبرته الريح  "يف األرض؟ قال    

فتروح عليهم سارحتهم، أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضـروعا، وأمـده            . واألرض فتنبت . السماء فتمطر 
فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء     . فينصرف عنهم . ولهفيدعوهم فريدون عليه ق   . مث يأيت القوم  . خواصر

مث يدعو رجال ممتلئا    . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل   . أخرجي كنوزك : ومير باخلربة فيقول هلا   . من أمواهلم 
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فبينمـا هـو    . يضحك. فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض مث يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه          . شبابا
واضعا كفيـه   . بني مهرودتني . فيرتل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق     . سيح ابن مرمي  كذلك إذ بعث اهللا امل    

فال حيل لكافر جيد ريح نفسه      . وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ     . إذا طأطأ رأسه قطر   . على أجنحة ملكني  
 ابن مرمي قوم    مث يأيت عيسى  . فيقتله. فيطلبه حىت يدركه بباب لد    . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه    . إال مات 

فبينما هو كذلك إذ أوحى اهللا إىل       . فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجام يف اجلنة      . قد عصمهم اهللا منه   
ويبعـث اهللا يـأجوج   . فحرز عبادي إىل الطـور . إين قد أخرجت عبادا يل، ال يدان ألحد بقتاهلم   : عيسى

وميـر آخـرهم    . فيشربون ما فيها  . فيمر أوائلهم على حبرية طربية    . وهم من كل حدب ينسلون    . ومأجوج
حىت يكون رأس الثور ألحدهم خـريا       . وحيصر نيب اهللا عيسى وأصحابه    . لقد كان ذه، مرة، ماء    : فيقولون

. فريسـل اهللا علـيهم النغـف يف رقـام    . فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه . من مائة دينار ألحدكم اليوم    
فال جيدون يف األرض    . هللا عيسى وأصحابه إىل األرض    مث يهبط نيب ا   . فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة    

فريسـل اهللا طـريا كأعنـاق       . فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا      . موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم     
فيغـسل  . مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبـر           . فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا    . البخت

. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة    . أنبيت مثرك، وردي بركتك   :  يقال لألرض  مث. األرض حىت يتركها كالزلفة   
واللقحة من البقر   . حىت أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس        . ويبارك يف الرسل  . ويستظلون بقحفها 

 رحيـا   فبينما هم كذلك إذ بعـث اهللا      . واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس      . لتكفي القبيلة من الناس   
ويبقى شرار الناس، يتـهارجون فيهـا       . فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم     . فتأخذهم حتت آباطهم  . طيبة

  ".ارج احلمر، فعليهم تقوم الساعة
حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر والوليد       . حدثنا علي بن حجر السعدي    ) 2937 (- 111

حديث اآلخر عن عبدالرمحن بن يزيد بن جـابر، ـذا   دخل حديث أحدمها يف : قال ابن حجر  . بن مسلم 
 مث يسريون حىت ينتـهوا إىل جبـل         - لقد كان ذه، مرة، ماء       -" وزاد بعد قوله    . حنو ما ذكرنا  . اإلسناد
فريمـون  . هلم فلنقتل مـن يف الـسماء  . لقد قتلنا من يف األرض    : فيقولون. وهو جبل بيت املقدس   . اخلمر

فإين قد أنزلت عبادا يل، ال      "ويف رواية ابن حجر     ".  اهللا عليهم نشام خمضوبة دما     فريد. بنشام إىل السماء  
  ".يدي ألحد بقتاهلم
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والـسياق  . وألفاظهم متقاربة . حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد       ) 2938 (- 112
حدثنا أيب عن صـاحل،     . - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: وقال اآلخران . حدثين: قال(لعبد  

  :أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أن أبا سعيد اخلدري قال. عن ابن شهاب
يأيت، وهـو   "فكان فيما حدثنا قال     .  حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما حديثا طويال عن الدجال           

فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري      . فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة      . رم عليه أن يدخل نقاب املدينة     حم
. أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثه     : فيقول له . الناس، أو من خري الناس    

فيقـول  . قال فيقتله مث حيييه. ال:  فيقولون أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته، أتشكون يف األمر؟        : فيقول الدجال 
  ".قال فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه. ما كنت فيك قط أشد بصرية مين اآلن! واهللا: حني حيييه

  .يقال إن هذا الرجل هو اخلضر عليه السالم: قال أبو إسحاق
أخربنا شـعيب عـن     . مانأخربنا أبو الي  . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2938 (-م  -112

  .الزهري، يف هذا اإلسناد، مبثله
حدثنا عبداهللا بن عثمان عـن أيب       . حدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ، من أهل مرو        ) 2938 (- 113

  :محزة، عن قيس بن وهب، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري، قال
فتلقاه املساحل، مـساحل    . ه رجل من املؤمنني   خيرج الدجال فيتوجه قبل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أو ما تـؤمن بربنـا؟      : قال فيقولون له  . أعمد إىل هذا الذي خرج    : أين تعمد؟ فيقول  : فيقولون له . الدجال
. أليس قد اكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه       : فيقول بعضهم لبعض  . اقتلوه: فيقولون. ما بربنا خفاء  : فيقول

هذا الدجال الذي ذكر رسول اهللا صـلى        ! يا أيها الناس  : فإذا رآه املؤمن قال   . القال فينطلقون به إىل الدج    
قـال  . فيوسع ظهره وبطنـه ضـربا  . خذوه وشجوه: فيقول. قال فيأمر الدجال به فيشبح. اهللا عليه وسلم  

يفرق قال فيؤمر به فيؤشر باملئشار من مفرقه حىت         . أنت املسيح الكذاب  : أو ما تؤمن يب؟ قال فيقول     : فيقول
أتؤمن يب؟  : قال مث يقول له   . فيستوي قائما . قم: مث يقول له  . قال مث ميشي الدجال بني القطعتني     . بني رجليه 

قـال  . إنه ال يفعل بعدي بأحد من النـاس       ! يا أيها الناس  : قال مث يقول  . ما ازددت فيك إال بصرية    : فيقول
قال فيأخـذ بيديـه     . فال يستطيع إليه سبيال   . افيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته حناس      . فيأخذه الدجال ليذحبه  

         باب يف صفة الدجال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمن وإحيائه باب يف صفة الدجال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمن وإحيائه باب يف صفة الدجال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمن وإحيائه باب يف صفة الدجال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمن وإحيائه----    21    
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فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ". وإمنا ألقي يف اجلنة   . فيحسب الناس أمنا قذفه إىل النار     . ورجليه فيقذف به  

  ".هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني"وسلم 
حدثنا إبراهيم بن محيد الرؤاسي عن إمساعيل بن أيب         .  بن عباد العبدي   حدثنا شهاب ) 2939 (- 114

  :خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة، قال
" وما ينصبك منه؟ إنه ال يضرك     "قال  .  ما سأل أحد النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت            

  " هو أهون على اهللا من ذلك"قال . طعام واألارإن معه ال: إم يقولون! يا رسول اهللا: قال قلت
حدثنا هشيم عن إمساعيل، عن قيس، عن املغرية بن شـعبة،           . حدثنا سريج بن يونس   ) 2939 (- 115

  :قال
: إم يقولون : قال قلت " وما سؤالك؟ "قال  .  ما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته           

  ".هو أهون على اهللا من ذلك"قال . ر من ماءمعه جبال من خبز وحلم، و
ح وحدثنا إسحاق بن    . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2939 (-م  -115
حدثنا يزيد  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا جرير . إبراهيم

كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد، حنـو حـديث         . حدثنا أبو أسامة  . رافعح وحدثين حممد بن     . بن هارون 

  ".أي بين"فقال يل : وزاد يف حديث يزيد. إبراهيم بن محيد
: حدثنا شعبة عن النعمان بن سامل، قال      . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2940 (- 116

  :مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول
إن الساعة تقوم إىل    : ما هذا احلديث الذي حتدث به؟ تقول      :  مسعت عبداهللا بن عمرو، وجاءه رجل، فقال      

. لقد مهمت أن ال أحدث أحدا شيئا أبدا       . أو كلمة حنومها  . أو ال إله إال اهللا    ! سبحان اهللا : فقال. ذا وكذا ك
قال رسول اهللا صـلى  : مث قال. حيرق البيت، ويكون، ويكون. إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما: إمنا قلت 

         باب يف الدجال وهو أهون على اهللا عز وجل باب يف الدجال وهو أهون على اهللا عز وجل باب يف الدجال وهو أهون على اهللا عز وجل باب يف الدجال وهو أهون على اهللا عز وجل----    22    

 باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل اخلري  باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل اخلري  باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل اخلري  باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل اخلري ----    23    
        ر، وبعث من يف القبورر، وبعث من يف القبورر، وبعث من يف القبورر، وبعث من يف القبورواإلميان، وبقاء شرار الناس وعبادم األوثان، والنفخ يف الصوواإلميان، وبقاء شرار الناس وعبادم األوثان، والنفخ يف الصوواإلميان، وبقاء شرار الناس وعبادم األوثان، والنفخ يف الصوواإلميان، وبقاء شرار الناس وعبادم األوثان، والنفخ يف الصو
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ني يوما، أو أربعني شهرا، أو أربعـني        أربع: ال أدري (خيرج الدجال يف أميت فيمكث أربعني       "اهللا عليه وسلم    
لـيس  . مث ميكث الناس سبع سنني    . فيطلبه فيهلكه . فيبعث اهللا عيسى بن مرمي كأنه عروة بن مسعود        ). عاما

فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة          . مث يرسل اهللا رحيا باردة من قبل الشأم       . بني اثنني عداوة  
مسعتها : قال". حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل لدخلته عليه، حىت تقبضه           . من خري أو إميان إال قبضته     

ال يعرفـون   . فيبقى شرار الناس يف خفة الطري وأحالم الـسباع        "قال  . من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
عبادة فما تأمرنا؟ فيأمرهم ب   : أال تستجيبون؟ فيقولون  : فيتمثل هلم الشيطان فيقول   . معروفا وال ينكرون منكرا   

فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع       . مث ينفخ يف الصور   . وهم يف ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم      . األوثان
 أو قال يرتل    -مث يرسل اهللا    . قال فيصعق، ويصعق الناس   . قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله       . ليتا
مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيـام        . اسفتنبت منه أجساد الن   ) نعمان الشاك ( مطرا كأنه الطل أو الظل       -اهللا  

. أخرجوا بعث النـار   : قال مث يقال  . وقفوهم إم مسؤلون  . هلم إىل ربكم  ! يا أيها الناس  : مث يقال . ينظرون
وذلـك  . قال فذاك يوم جيعل الولدان شيبا     . من كل ألف، تسعمائة وتسعة وتسعني     : من كم؟ فيقال  : فيقال

  ".يوم يكشف عن ساق
حدثنا شعبة عن النعمان بن سـامل       . حدثنا حممد بن جعفر   . ثين حممد بن بشار   وحد) 2940 (- 117

  :مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: قال
لقد مهمـت أن ال     : فقال. إن الساعة تقوم إىل كذا وكذا     : إنك تقول :  مسعت رجال قال لعبداهللا بن عمرو     

) هذا أو حنـوه   : قال شعبة (فكان حريق البيت    . ماإنكم ترون بعد قليل أمرا عظي     : إمنا قلت . أحدثكم بشئ 
وساق احلـديث مبثـل     " خيرج الدجال يف أميت   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال عبداهللا بن عمرو   

: قال حممد بن جعفـر ". فال يبقى أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته     "وقال يف حديثه    . حديث معاذ 
  .وعرضته عليه. مراتحدثين شعبة ذا احلديث 

حدثنا حممد بن بشر عن أيب حيان، عن أيب زرعة، عن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2941 (- 118
  .حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد: عبداهللا بن عمرو، قال

 من مغرا، وخروج    إن أول اآليات خروجا، طلوع الشمس     " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فاألخرى على أثرها قريبا. الدابة على الناس ضحى

: قال. حدثنا أبو حيان عن أيب زرعة     . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2941 (-م  -118
أن أوهلـا   : عـن اآليـات   فسمعوه وهو حيدث    . جلس إىل مروان بن احلكم باملدينة ثالثة نفر من املسلمني         
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قد حفظت من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . مل يقل مروان شيئا   : فقال عبداهللا بن عمرو   . خروجا الدجال 
  .فذكر مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. وسلم حديثا مل أنسه بعد

ن عن أيب حيان، حدثنا سفيا . حدثنا أبو أمحد  . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2941 (- 2م  -118
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : فقال عبداهللا بن عمرو   . تذاكروا الساعة عند مروان   : عن أيب زرعة قال   

  .ومل يذكر ضحى. مبثل حديثهما. وسلم يقول
  باب قصة اجلساسة- 24 

كالمها عـن   . حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، وحجاج بن الشاعر        ) 2942 (- 119
حدثنا ابـن   . حدثنا أيب عن جدي، عن احلسني بن ذكوان       ). واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد   (صمد  عبدال
  حدثين عامر بن شراحيل الشعيب، شعب مهدان؛. بريدة

حدثيين حـديثا   : فقال. وكانت من املهاجرات األول   .  أنه سأل فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس        
: فقال هلـا  . لئن شئت ألفعلن  : فقالت. ال تسنديه إىل أحد غريه    . لممسعتيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       

فأصيب يف أول اجلهاد مـع      . وهو من خيار شباب قريش يومئذ     . نكحت ابن املغرية  : فقالت. حدثيين. أجل
فلما تأميت خطبين عبدالرمحن بن عوف، يف نفر من أصحاب رسـول اهللا             . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

وكنـت قـد    . وخطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مواله أسامة بن زيـد            . وسلمصلى اهللا عليه    
فلما كلمين رسول اهللا صلى اهللا      " من أحبين فليحب أسامة   "حدثت؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

، من  وأم شريك امرأة غنية   " انتقلي إىل أم شريك   "فقال  . فأنكحين من شئت  . أمري بيدك : عليه وسلم قلت  
إن أم شـريك    . ال تفعلي "فقال  . سأفعل: فقلت. يرتل عليها الضيفان  . عظيمة النفقة يف سبيل اهللا    . األنصار

فإين أكره أن يسقط عنك مخارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فريى القوم منـك               . امرأة كثرية الضيفان  
وهو رجل من بين فهر، فهر " (ومولكن انتقلي إىل ابن عمك، عبداهللا بن عمرو بن أم مكت         . بعض ما تكرهني  

فلما انقضت عديت مسعت نداء املنادي، منادي رسول اهللا    . فانتقلت إليه ) قريش وهو من البطن الذي هي منه      
فصليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . فخرجت إىل املسجد  . الصالة جامعة : صلى اهللا عليه وسلم ينادي    

فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم صـالته،      . قومفكنت يف صف النساء اليت تلي ظهور ال       . وسلم
اهللا : قـالوا " أتدرون ملا مجعتكم؟  "مث قال   ". ليلزم كل إنسان مصاله   "فقال  . جلس على املنرب وهو يضحك    

ولكن مجعتكم، ألن متيما الداري، كان رجـال  . ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة! إين، واهللا"قال  . ورسوله أعلم 
حـدثين؛ أنـه    . وحدثين حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال        . بايع وأسلم نصرانيا، فجاء ف  
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مث أرفؤا إىل جزيرة . فلعب م املوج شهرا يف البحر  . ركب يف سفينة حبرية، مع ثالثني رجال من خلم وجذام         
. ري الشعر فلقيتهم دابة أهلب كث   . فدخلوا اجلزيرة . فجلسوا يف أقرب السفينة   . يف البحر حىت مغرب الشمس    

ومـا  : قـالوا . أنا اجلـساسة : ما أنت؟ فقالت! ويلك: فقالوا. من كثرة الشعر. ال يدرون ما قبله من دبره    
ملا مست لنـا  : قال. فإنه إىل خربكم باألشواق. انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير! أيها القوم : اجلساسة؟ قالت 

فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قـط       .  حىت دخلنا الدير   .قال فانطلقنا سراعا  . رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة     
: ما أنت؟ قـال   ! ويلك: قلنا. جمموعة يداه إىل عنقه، ما بني ركبتيه إىل كعبيه، باحلديد         . وأشده وثاقا . خلقا

فصادفنا البحر  . ركبنا يف سفينة حبرية   . حنن أناس من العرب   : فأخربوين ما أنتم؟ قالوا   . قد قدرمت على خربي   
فلقيتنـا  . فدخلنا اجلزيرة . فجلسنا يف أقرا  . مث أرفأنا إىل جزيرتك هذه    . فلعب بنا املوج شهرا   . حني اغتلم 

أنـا  : ما أنـت؟ فقالـت  ! ويلك: فقلنا. ال يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر. دابة أهلب كثري الشعر   
فأقبلنـا  .  خربكم باألشـواق   فإنه إىل . اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير     : قلنا وما اجلساسة؟ قالت   . اجلساسة

عن أي شـأا  : قلنا. أخربوين عن خنل بيسان: فقال. ومل نأمن أن تكون شيطانة. وفزعنا منها . إليك سراعا 
أخربوين عن : قال. أما إنه يوشك أن ال تثمر   : قال. نعم: أسألكم عن خنلها، هل يثمر؟ قلنا له      : تستخرب؟ قال 
أمـا إن ماءهـا     : قال. هي كثرية املاء  : هل فيها ماء؟ قالوا   : خرب؟ قال عن أي شأا تست   : قلنا. حبرية الطربية 

هل يف العني ماء؟ وهل     : عن أي شأا تستخرب؟ قال    : قالوا. أخربوين عن عني زغر   : قال. يوشك أن يذهب  
أخـربوين عـن نـيب    : قال. هي كثرية املاء، وأهلها يزرعون من مائها. نعم: يزرع أهلها مباء العني؟ قلنا له 

كيف صنع م؟   : قال. نعم: أقاتله العرب؟ قلنا  : قال. قد خرج من مكة ونزل يثرب     : ميني ما فعل؟ قالوا   األ
أما إن ذلك   : قال. نعم: قد كان ذلك؟ قلنا   : قال هلم . فأخربناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه         

فأخرج فأسري يف . يؤذن يل يف اخلروجوإين أوشك أن  . إين أنا املسيح  . وإين خمربكم عين  . خري هلم أن يطيعوه   
كلمـا أردت  . كلتامها. فهما حمرمتان علي. غري مكة وطيبة. األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة  

وإن على كل نقب منها     . يصدين عنها . أن أدخل واحدة، أو واحدا منهما، استقبلين ملك بيده السيف صلتا          
هـذه  . هذه طيبة " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطعن مبخصرته يف املنرب           قال رسول : قالت. مالئكة حيرسوا 

فإنه أعجبين حديث متيم أنه     . "نعم: فقال الناس " أال هل كنت حدثتكم ذلك؟    "يعين املدينة   " هذه طيبة . طيبة
شرق، ال بل من قبل امل    . أال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن       . وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة       

فحفظت هذا مـن    : قالت. وأومأ بيده إىل املشرق   " من قبل املشرق، ما هو    . من قبل املشرق، ما هو    . ما هو 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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حدثنا . حدثنا خالد بن احلارث اهلجيمي، أبو عثمان      . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2942 (- 120
  : قالحدثنا الشعيب. حدثنا سيار، أبو احلكم. قرة

فسألتها عـن   . وأسقتنا سويق سلت  .  دخلنا على فاطمة بنت قيس فأحتفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب           
قالت . فأذن يل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أعتد يف أهلي          . طلقين بعلي ثالثا  : املطلقة ثالثا أين تعتد؟ قالت    

قالت فكنت يف الصف املقـدم      . ن الناس قالت فانطلقت فيمن انطلق م    . إن الصالة جامعة  : فنودي يف الناس  
قالت فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب خيطـب            . وهو يلي املؤخر من الرجال    . من النساء 

فكأمنا أنظـر إىل الـنيب   : قالت: وزاد فيه. وساق احلديث". إن بين عم لتميم الداري ركبوا يف البحر "فقال  
  .يعين املدينة" هذه طيبة"ته إىل األرض، وقال صلى اهللا عليه وسلم، وأهوى مبخصر

حدثنا وهـب بـن     : قاال. وحدثنا احلسن بن علي احللواين وأمحد بن عثمان النوفلي        ) 2942 (- 121
  :مسعت غيالن بن جرير حيدث عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال. حدثنا أيب. جرير

فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ركـب          . اري قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متيم الد         
واقـتص  . فلقي إنسانا جير شـعره    . فخرج إليها يلتمس املاء   . فسقط إىل جزيرة  . فتاهت به سفينته  . البحر

فأخرجـه  . أما إنه لو قد أذن يل يف اخلروج، قد وطئت البالد كلها، غري طيبة             : مث قال : وقال فيه . احلديث
  ".وذاك الدجال. هذه طيبة"عليه وسلم إىل الناس فحدثهم قال رسول اهللا صلى اهللا 

عـن  ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا حيىي بن بكري   . حدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2942 (- 122
  أيب الزناد، عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس؛

 متيم الداري؛ أن أناسا من قومه       حدثين! أيها الناس " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد على املنرب فقال            
فخرجـوا إىل   . فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة      . فانكسرت م . يف سفينة هلم  . كانوا يف البحر  
  .وساق احلديث" جزيرة يف البحر

يعـين  (حدثين أبو عمـرو     . حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثين علي بن حجر السعدي    ) 2943 (- 123
  :حدثين أنس بن مالك قال. بداهللا بن أيب طلحةعن إسحاق بن ع) األوزاعي

وليس نقب مـن    . إال مكة واملدينة  . ليس من بلد إال سيطؤه الدجال     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
خيرج إليه منها كل    . فترجف املدينة ثالث رجفات   . فيرتل بالسبخة . أنقاا إال عليه املالئكة صافني حترسها     

  ".كافر ومنافق
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حدثنا يونس بن حممد عن محاد بن سلمة، عـن          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2943 (-م  -123
  إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس؛

. فيأيت سبخة اجلرف فيـضرب رواقـه      : غري أنه قال  . فذكر حنوه .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  .فيخرج إليه كل منافق ومنافقة: وقال
حدثنا حيىي بن محزة عن األوزاعي، عن إسحاق بـن          . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2944 (- 124

  عبداهللا، عن عمه، أنس بن مالك؛
  ".عليهم الطيالسة. يتبع الدجال، من يهود أصبهان، سبعون ألفا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثين أبـو   : قال ابن جريج  : حدثنا حجاج بن حممد قال    . ن عبداهللا حدثين هارون ب  ) 2945 (- 125
  أخربتين أم شريك؛: الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

يا رسول  : قالت أم شريك  ". ليفرن الناس من الدجال يف اجلبال     " أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".هم قليل"فأين العرب يومئذ؟ قال ! اهللا

حدثنا أبو عاصم عن ابن جـريج،       : قاال. وحدثناه حممد بن بشار وعبد بن محيد      ) 2945 (- م-125
  .ذا اإلسناد
يعـين  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي    . حدثين زهري بن حرب   ) 2946 (- 126

  :الواق. حدثنا أيوب عن محيد بن هالل، عن رهط، منهم أبو الدمهاء وأبو قتادة). ابن املختار
إنكم لتجاوزوين إىل رجال، ما كانوا      : فقال ذات يوم  .  كنا منر على هشام بن عامر، نأيت عمران بن حصني         

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . وال أعلم حبديثه مين   . بأحضر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين       
  ".ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال"يقول 
حدثنا عبيداهللا بن عمرو عن     . حدثنا عبداهللا بن جعفر الرقي    . وحدثين حممد بن حامت   ) 2946 (- 127

كنا منر على هشام بن عامر، إىل : أيوب، عن محيد بن هالل، عن ثالثة رهط من قومه، فيهم أبو قتادة، قالوا            
  ".الدجالأمر أكرب من "غري أنه قال . مبثل حديث عبدالعزيز بن خمتار. عمران بن حصني

        قية من أحاديث الدجالقية من أحاديث الدجالقية من أحاديث الدجالقية من أحاديث الدجال باب يف ب باب يف ب باب يف ب باب يف ب----    25    
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يعنون ابـن  (حدثنا إمساعيل : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 2947 (- 128
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) جعفر

طلوع الشمس من مغرا، أو الـدخان، أو        : بادروا باألعمال ستا  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".اصة أحدكم، أو أمر العامةالدجال، أو الدابة، أو خ

حدثنا شعبة عن قتـادة، عـن       . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 2947 (- 129
  احلسن، عن زياد بن رياح، عن أيب هريرة،

الدجال، والدخان، ودابـة األرض، وطلـوع       : بادروا باألعمال ستا  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
ا، وأمر العامة، وخويصة أحدكمالشمس من مغر."  

. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   : قاال. وحدثناه زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2947 (-م  -129

  .حدثنا مهام عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله
د، عن معاوية بن قرة، عن      أخربنا محاد بن زيد عن معلى بن زيا       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2948 (- 130

حدثنا محاد عن املعلى بـن  . ح وحدثناه قتيبة بن سعيد. معقل بن يسار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .رده إىل معقل بن يسار. زياد، رده إىل معاوية بن قرة

  ".العبادة يف اهلرج، كهجرة إيل" رده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .حدثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنيه أبو كاملو) 2948 (-م -130
حدثنا شعبة عن علي بن ). يعين ابن مهدي(حدثنا عبدالرمحن . حدثنا زهري بن حرب ) 2949 (- 131

  األقمر، عن أيب األحوص، عن عبداهللا،
  ".ناسال تقوم الساعة إال على شرار ال" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 

         باب فضل العبادة يف اهلرج باب فضل العبادة يف اهلرج باب فضل العبادة يف اهلرج باب فضل العبادة يف اهلرج----    26    

         باب قرب الساعة باب قرب الساعة باب قرب الساعة باب قرب الساعة----    27    
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حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن وعبدالعزيز بن أيب حازم عن         . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2950 (- 132
واللفظ (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : أيب حازم، عن سهل بن سعد، قال      

  :حدثنا يعقوب عن أيب حازم؛ أنه مسع سهال يقول). له
بعثت أنا والـساعة    "عليه وسلم يشري بإصبعه اليت تلي اإلام والوسطى، وهو يقول            مسعت النيب صلى اهللا     

  ".هكذا
: حدثنا شعبة قال  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2951 (- 133

  :حدثنا أنس بن مالك قال. مسعت قتادة
ومسعـت قتـادة يقـول يف       : قال شعبة ". اعة كهاتني بعثت أنا والس  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .فال أدري أذكره عن أنس، أو قاله قتادة. كفضل إحدامها على األخرى: قصصه
: حدثنا شعبة قال  ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2951 (- 134

  مسعت قتادة وأبا التياح حيدثان؛ أما مسعا أنسا حيدث؛
املـسبحة  . وقرن شعبة بـني إصـبعيه     " بعثت أنا والساعة هكذا   " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          أن

  .والوسطى، حيكيه
حدثنا حممد بن   . ح وحدثنا حممد بن الوليد    . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2951 (-م  -134
  .ذا.  عليه وسلمحدثنا شعبة عن أيب التياح، عن أنس، عن النيب صلى اهللا: قاال. جعفر
يعـين  (حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن محـزة          . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2951 (- 2م  -134
  .مبثل حديثهم. وأيب التياح عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) الضيب
  :حدثنا معتمر عن أبيه، عن معبد، عن أنس، قال. وحدثنا أبو غسان املسمعي) 2951 (- 135

  .قال وضم السبابة والوسطى". بعثت أنا والساعة كهاتني"ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رس
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه،       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2952 (- 136

  :عن عائشة، قالت
مىت الـساعة؟ فنظـر إىل      :  كان األعراب إذا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألوه عن الساعة             

  ".إن يعش هذا، مل يدركه اهلرم، قامت عليكم ساعتكم"أحدث إنسان منهم فقال 
حدثنا يونس بن حممد عن محاد بن سلمة، عن ثابت،          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2953 (- 137

  عن أنس؛
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. م من األنصار، يقال له حممد     مىت تقوم الساعة؟ وعنده غال    :  أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إن يعش هذا الغالم، فعسى أن ال يدركه اهلرم، حىت تقوم الساعة"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2953 (- 138
  حدثنا معبد بن هالل العرتي عن أنس بن مالك؛

مىت تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            : ال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        أن رج 
إن عمر هذا، مل يدركه اهلـرم حـىت تقـوم           "فقال  . مث نظر إىل غالم بني يديه من أزدشنوءة       . وسلم هنيهة 

  ".الساعة
  .ذاك الغالم من أترايب يومئذ: قال أنس: قال

حدثنا قتـادة، عـن     . حدثنا مهام . حدثنا عفان بن مسلم   . ن عبداهللا حدثنا هارون ب  ) 2953 (- 139
  :أنس، قال

إن يؤخر هذا، فلن يدركـه      "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  مر غالم للمغرية بن شعبة، وكان من أقراين       
  ".اهلرم، حىت تقوم الساعة

، عن األعرج، عـن أيب   حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد      . حدثين زهري بن حرب   ) 2954 (- 140
  هريرة،

تقوم الساعة والرجل حيلب اللقحة، فما يصل اإلناء إىل فيـه حـىت   " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

  ".والرجل يلط يف حوضه، فما يصدر حىت تقوم. والرجالن يتبايعان الثوب، فما يتبايعانه حىت تقوم. تقوم
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صـاحل،         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2955 (- 141

  :عن أيب هريرة، قال
: أربعون يومـا؟ قـال    ! يا أبا هريرة  : قالوا" ما بني النفختني أربعون   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مث يرتل اهللا من السماء ماء فينبتون       . "يتأب: أربعون سنة؟ قال  : قالوا. أبيت: أربعون شهرا؟ قال  : قالوا. أبيت
  ".كما ينبت البقل

         باب ما بني النفختني باب ما بني النفختني باب ما بني النفختني باب ما بني النفختني----    28    
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ومنه يركـب اخللـق يـوم       . إال عظما واحدا وهو عجب الذنب     . وليس من اإلنسان شيء إال يبلى     "قال  
  ".القيامة
عن أيب الزناد، عن األعرج، عن      ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2955 (- 142

  أيب هريرة؛
منـه خلـق وفيـه      . كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يركب
هذا ما  : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2955 (- 143

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" فيه يركب يوم القيامة   . إن يف اإلنسان عظما ال تأكله األرض أبدا       "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         و

  ".عجب الذنب"قال ! أي عظم هو؟ يا رسول اهللا: قالوا
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         كتاب الزهد والرقائق كتاب الزهد والرقائق كتاب الزهد والرقائق كتاب الزهد والرقائق----    55
 عـن أيب    عن العالء، عن أبيه،   ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2956 (- 1

  :هريرة، قال
  ".الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن جعفر، عن أبيه،    ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2957 (- 2
  عن جابر بن عبداهللا؛

فمر جبدي أسـك    . عالية، والناس كنفته   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بالسوق، داخال من بعض ال            
وما نـصنع   . ما حنب أنه لنا بشئ    : فقالوا" أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟     "مث قال   . فتناوله فأخذ بأذنه  . ميت

فكيف وهو ميت؟ فقـال     . لو كان حيا، كان عيبا فيه، ألنه أسك       ! واهللا: قالوا" أحتبون أنه لكم؟  "به؟ قال   
  ". من هذا عليكمللدنيا أهون على اهللا،! فواهللا"
حـدثنا  : قـاال . حدثين حممد بن املثىن العرتي وإبراهيم بن حممد بن عرعرة الـسامي           ) 2957 (-م  -2

غري أن يف   . مبثله. عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           ) يعنيان الثقفي (عبدالوهاب  
  .فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا: حديث الثقفي

  :حدثنا قتادة عن مطرف، عن أبيه، قال. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2958 (- 3
وهل لك،  ) قال(مايل  . مايل: يقول ابن آدم  "قال  . أهلاكم التكاثر :  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ       

  ".من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟! يا ابن آدم
وقـاال  . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2958 (-م  -3

كلهم عـن   . حدثنا أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد     : مجيعا
  . مهامفذكر مبثل حديث. انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قتادة، عن مطرف، عن أبيه، قال

  حدثين حفص بن ميسرة عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛. حدثين سويد بن سعيد) 2959 (- 4
أو . ما أكل فـأفىن : إمنا له من ماله ثالث  . مايل. مايل: يقول العبد " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس. أو أعطى فاقتىن. لبس فأبلى
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أخـربين  . أخربنا حممد بن جعفـر    . أخربنا ابن أيب مرمي   . وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 2959 (-م  -4
  .العالء بن عبدالرمحن، ذا اإلسناد، مثله

أخربنـا  : قال حيىي . كالمها عن ابن عيينة   . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وزهري بن حرب       ) 2960 (- 5
  :مسعت أنس بن مالك يقول:  قال.سفيان بن عيينة عن عبداهللا بن أيب بكر
. يتبعه أهله وماله وعمله   . فريجع اثنان ويبقى واحد   . يتبع امليت ثالثة  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ويبقى عمله. فريجع أهله، وماله
. أخربنا ابن وهب  ). يعين ابن حرملة بن عمران التجييب     (حدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا       ) 2961 (- 6
خربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري؛ أن املسور بن خمرمة أخربه؛ أن عمرو بن عوف، وهـو                    أ

  حليف بن عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخربه؛
ل اهللا وكان رسـو . يأيت جبزيتها.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين             

فقدم أبو عبيدة مبـال مـن       . وأمر عليهم العالء بن احلضرمي    . صلى اهللا عليه وسلم هو صاحل أهل البحرين       
فلمـا  . فوافوا صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة    . البحرين

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـني        فتبسم رس . فتعرضوا له . صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف       
قـال  ! يـا رسـول اهللا    . أجل: فقالوا" أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟        "مث قال   . رآهم

ولكين أخشى عليكم أن تبسط الدنيا علـيكم        . ما الفقر أخشى عليكم   ! فواهللا. فأبشروا وأملوا ما يسركم   "
  ".ولككم كما أهلكتهم.  تنافسوهافتنافسوها كما. كما بسطت على من كان قبلكم

. مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد      . حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 2961 (-م  -6
كالمهـا  . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . حدثنا أيب عن صاحل   

  ".وتلهيكم كما أهلتهم" أن يف حديث صاحل غري. بإسناد يونس ومثل حديثه. عن الزهري
أخربين عمرو بن احلـارث؛ أن      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا عمرو بن سواد العامري    ) 2962 (- 7

حدثه عن عبداهللا   ) هو أبو فراس، موىل عبداهللا بن عمرو بن العاص        (بكر بن سوادة حدثه؛ أن يزيد بن رباح         
  بن عمرو بن العاص،

قـال  " إذا فتحت عليكم فارس والـروم، أي قـوم أنـتم؟   "صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال  عن رسول اهللا    
مث . تتنافسون. أو غري ذلك  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نقول كما أمرنا اهللا   : عبدالرمحن بن عوف  
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علون بعضهم  مث تنطلقون يف مساكني املهاجرين، فتج     . أو حنو ذلك  . مث تتباغضون . مث تتدابرون . تتحاسدون
  ".على رقاب بعض

املغـرية بـن    ) أخربنا: وقال حيىي . حدثنا: قال قتيبة (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد        ) 2963 (- 8
  عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛

اخللق، فلينظر إىل من    إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال و         " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".هو أسفل منه ممن فضل عليه

حدثنا معتمر عن مهام بن منبـه، عـن أيب          . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2963 (-م  -8
  .سواء. مبثل حديث أيب الزناد. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ح . حدثنا أبـو معاويـة    . يبح وحدثنا أبو كر   . حدثنا جرير . وحدثين زهري بن حرب   ) 2963 (- 9
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش، عن أيب صاحل، عـن أيب            ). واللفظ له (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       

  :هريرة، قال
فهو أجدر . وال تنظروا إىل من هو فوقكم. انظروا إىل من أسفل منكم   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".أن ال تزدروا نعمة اهللا
  ".عليكم"أبو معاوية قال 
حـدثين  . حدثنا إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة      . حدثنا مهام . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2964 (- 10

  عبدالرمحن بن أيب عمرة؛ أن أبا هريرة حدثه؛
فـأراد اهللا أن    . أبرص وأقرع وأعمـى   . إن ثالثة يف بين إسرائيل    " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         

لون حـسن وجلـد حـسن       : أي شيء أحب إليك؟ قال    : فأتى األبرص فقال  . بعث إليهم ملكا  ف. يبتليهم
: قال. وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا    . قال فمسحه فذهب عنه قذره    . ويذهب عين الذي قد قذرين الناس     

:  إال أن األبرص أو األقرع قال أحـدمها        -) شك إسحاق . أو قال البقر  (اإلبل  : فأي املال أحب إليك؟ قال    
أي : قال فأتى األقرع فقـال    . بارك اهللا لك فيها   : فقال.  قال فأعطى ناقة عشراء    -وقال اآلخر البقر    . اإلبل

وأعطي . قال فمسحه فذهب عنه   . شعر حسن ويذهب عين هذا الذي قذرين الناس       : شيء أحب إليك؟ قال   
قـال  . ارك اهللا لك فيها   ب: فقال. فأعطي بقرة حامال  . البقر: فأي املال أحب إليك؟ قال    : قال. شعرا حسنا 

قال فمسحه فرد اهللا    . أن يرد اهللا إيل بصري فأبصر به الناس       : أي شيء أحب إليك؟ قال    : فأتى األعمى فقال  
فكـان  : قال. فأنتج هذان وولد هذا. فأعطي شاة والدا. الغنم: فأي املال أحب إليك؟ قال    : قال. إليه بصره 
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: قال مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته فقال        . ذا واد من الغنم   وهل. وهلذا واد من البقر   . هلذا واد من اإلبل   
أسألك، بالذي أعطـاك  . فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك    . قد انقطعت يب احلبال يف سفري     . رجل مسكني 

. كأين أعرفك : فقال له . احلقوق كثرية : فقال. اللون احلسن واجللد احلسن واملال، بعريا أتبلغ عليه يف سفري         
إن كنت : فقال. إمنا ورثت هذا املال كابرا عن كابر      : مل تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقريا فأعطاك اهللا؟ فقال        أ

  .كاذبا، فصريك اهللا إىل ما كنت
إن كنت كاذبا   : فقال. ورد عليه مثل ما رد على هذا      . قال وأتى األقرع يف صورته فقال له مثل ما قال هلذا          

  . فصريك اهللا إىل ما كنت
فـال  . انقطعت يب احلبال يف سـفري     . رجل مسكني وابن سبيل   : ى األعمى يف صورته وهيئته فقال     قال وأت 

قد كنـت   : فقال. أسألك، بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ ا يف سفري         . بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك      
: فقـال . ه هللا ال أجهدك اليوم شيئا أخذت    ! فواهللا. ودع ما شئت  . فخذ ما شئت  . أعمى فرد اهللا إيل بصري    

  ".فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فإمنا ابتليتم. أمسك مالك
: قال عبـاس   (- واللفظ إلسحاق    -حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبدالعظيم        ) 2965 (- 11
  :حدثين عامر بن سعد قال. حدثنا بكري بن مسمار. أبو بكر احلنفي) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا

. أعوذ باهللا من شر هـذا الراكـب       : فلما رآه سعد قال   . فجاءه ابنه عمر  . قاص يف إبله   كان سعد بن أيب و    
: أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صدره فقال             : فقال له . فرتل

  ".إن اهللا حيب العبد التقي، الغين، اخلفي"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . اسكت
مسعت إمساعيل عن قـيس، عـن       : قال. حدثنا املعتمر . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2966 (- 12
  :حدثنا إمساعيل عن قيس، قال: قاال. حدثنا أيب وابن بشر. ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري. سعد

قد كنا نغزو   ول. إين ألول رجل من العرب رمى بسهم يف سبيل اهللا         ! واهللا:  مسعت سعد بن أيب وقاص يقول     
حىت إن أحدنا ليـضع     . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إال ورق احلبلة، وهذا السمر               

: ومل يقل ابن منـري    . لقد خبت، إذا وضل عملي    . مث أصبحت بنو أسد تعزرين على الدين      . كما تضع الشاة  
  .إذا
: وقـال . اعيل بن أيب خالد، ذا اإلسناد     أخربنا وكيع عن إمس   . وحدثناه حيىي بن حيىي   ) 2966 (- 13

  .ما خيلطه بشئ. حىت إن كان أحدنا ليضع كما تضع العرت
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حدثنا محيد بن هالل عن خالد بـن  . حدثنا سليمان بن املغرية. حدثنا شيبان بن فروخ ) 2967 (- 14
  :قال. عمري العدوي

ومل . فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء      . أما بعد : فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال     .  خطبنا عتبة بن غزوان   
فانتقلوا خبري  . وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا       . يتصاا صاحبها . يبقى منها إال صبابة كصبابة اإلناء     

. فيهوي فيها سبعني عاما ال يدرك هلا قعـر        . فإنه قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفة جهنم         . ما حبضرتكم 
وليـأتني  . عجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني سنة             أف. لتمألن! وواهللا

ما لنا طعام   . ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . عليها يوم وهو كظيظ من الزحام     
اتزرت بنصفها  ف. فالتقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد بن مالك       . حىت تقرحت أشداقنا  . إال ورق الشجر  

وإين أعـوذ بـاهللا أن   . فما أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمريا على مصر من األمصار           . واتزر سعد بنصفها  
. وإا مل تكن نبوة قط إال تناسخت، حىت يكون آخر عاقبتها ملكا           . أكون يف نفسي عظيما وعند اهللا صغريا      

  .فستخربون وجتربون األمراء بعدنا
حدثنا محيد بن هالل    . حدثنا سليمان بن املغرية   .  إسحاق بن عمر بن سليط     وحدثين) 2967 (-م  -14

فذكر حنـو   . خطب عتبة بن غزوان، وكان أمريا على البصرة       : قال. وقد أدرك اجلاهلية  . عن خالد بن عمري   
  .حديث شيبان

حدثنا وكيع عن قرة بن خالد، عن محيـد بـن           . وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2967 (- 15
  :مسعت عتبة بن غزوان يقول: ل، عن خالد بن عمري قالهال

  .حىت قرحت أشداقنا. ما طعامنا إال ورق احلبلة.  لقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيـه، عـن أيب             . حدثنا حممد بن أيب عمر    ) 2968 (- 16

  :هريرة قال
هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية، ليست يف         : قال"هل نرى ربنا يوم القيامة؟      ! سول اهللا يا ر :  قالوا

فوالذي "قال  . ال: قالوا" فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر، ليس يف سحابة؟         "قال  . ال: قالوا" سحابة؟
! أي فل : قى العبد فيقول  قال فيل . ال تضارون يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها          ! نفسي بيده 

: قال فيقول . بلى: أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول           
أمل ! أي فـل  : مث يلقى الثـاين فيقـول     . فإين أنساك كما نسيتين   : فيقول. ال: أفظننت أنك مالقي؟ فيقول   

! أي رب . بلـى : ك ترأس وتربع؟ فيقـول    أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذر       
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مث يلقى الثالث فيقول لـه مثـل        . فإين أنساك كما نسيتين   : فيقول. ال: أفظننت أنك مالقي؟ فيقول   : فيقول
. ويثين خبري ما اسـتطاع    . آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت      ! يا رب : فيقول. ذلك

  .ههنا إذا: فيقول
. من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم علـى فيـه         : ويتفكر يف نفسه  . دنا عليك اآلن نبعث شاه  : قال مث يقال له   

وذلـك  . وذلك ليعذر من نفسه   . فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله    . انطقي: ويقال لفخذه وحلمه وعظامه   
  ".وذلك الذي يسخط اهللا عليه. املنافق
حـدثنا  . م بن القاسم  حدثين أبو النضر، هاش   . حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر       ) 2969 (- 17

  :عبيداهللا األشجعي عن سفيان الثوري، عن عبيد املكتب، عن فضيل، عن الشعيب، عن أنس بن مالك قال
اهللا ورسـوله   : قال قلنا " هل تدرون مما أضحك؟   " كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك فقال           

فـإين ال   : قال فيقول . بلى: ن الظلم؟ قال يقول   أمل جترين م  ! يا رب : يقول. من خماطبة العبد ربه   "قال  . أعلم
. وبالكرام الكاتبني شـهودا   . كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا    : قال فيقول . أجيز على نفسي إال شاهدا مين     

: قال فيقول . قال مث خيلى بينه وبني الكالم     . قال فتنطق بأعماله  . انطقي: فيقال ألركانه . قال فيختم على فيه   
  ".كن كنت أناضلفعن. بعدا لكن وسحقا

حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع، عـن            . حدثين زهري بن حرب   ) 1055 (- 18
  :أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال

  ".اجعل رزق آل حممد قوتا! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا : قالوا. ب وأبو كريب  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حر          ) 1055 (- 19
  :حدثنا األعمش عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال. وكيع

  ".ارزق! اللهم"ويف رواية عمرو ". اجعل رزق آل حممد قوتا! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عت األعمش، ذكر عن عمارة     مس: قال. حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو سعيد األشج   ) 1055 (-م  -19

  ".كفافا"وقال . بن القعقاع، ذا اإلسناد
) حدثنا: وقال زهري . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 2970 (- 20

  :جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت
  . حىت قبض.  من طعام بر، ثالث ليال تباعا ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، منذ قدم املدينة،
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. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2970 (- 21
  :أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت) حدثنا: وقال اآلخران

  .باعا، من خبز بر، حىت مضى لسبيله ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ت
حدثنا شعبة عن أيب    . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال       ) 2970 (- 22

  :مسعت عبدالرمحن بن يزيد حيدث عن األسود، عن عائشة؛ أا قالت: إسحاق قال
، حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه         ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز شعري، يومني متتابعني            

  .وسلم
حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالرمحن بن عابس، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2970 (- 23

  :أبيه، عن عائشة، قالت
  . ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز بر، فوق ثالث

غياث عن هشام بن عروة، عـن أبيـه،   حدثنا حفص بن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2970 (- 24
  :قالت عائشة: قال

  . ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز الرب، ثالثا، حىت مضى لسبيله
حدثنا وكيع عن مسعر، عن هالل بن محيد، عن عروة، عن عائشة            . حدثنا أبو كريب  ) 2971 (- 25
  :قالت

  .بر، إال وأحدمها متر ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم يومني من خبز 
وحيىي بن ميان حدثنا، عن هشام بن       : حدثنا عبدة بن سليمان قال    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2972 (- 26

  :عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .إن هو إال التمر واملاء.  إن كنا، آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، لنمكث شهرا ما نستوقد بنار

حدثنا أبو أسامة وابن منري عن هشام   : قاال. ر بن أيب شيبة وأبو كريب     وحدثنا أبو بك  ) 2972 (-م  -26
إال أن  : وزاد أبو كريب يف حديثه عن ابن منري       . ومل يذكر آل حممد   . إن كنا لنمكث  : بن عروة، ذا اإلسناد   

  .يأتينا اللحيم
ن أبيـه،   حدثنا أبو أسامة عن هشام، ع     . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء بن كريب       ) 2973 (- 27

  :عن عائشة قالت
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. إال شـطر شـعري يف رف يل       .  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما يف ريف من شيء يأكله ذو كبد              
  .فكلته ففين. فأكلت منه حىت طال علي

حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عـن       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2972 (- 28
ا كانت تقولعروة، عن عائشة؛ أ:  

وما أوقد يف أبيـات     . ثالثة أهلة يف شهرين   . إن كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل        ! يا ابن أخيت  !  واهللا
. األسودان التمر واملـاء   : فما كان يعيشكم؟ قالت   ! يا خالة : قال قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار      

فكانوا يرسلون إىل   . وكانت هلم منائح  . وسلم جريان من األنصار   إال أنه قد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه          
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ألباا، فيسقيناه

أخربين أبو صخر عن يزيد بن عبداهللا       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر أمحد   ) 2974 (- 29
أبو صخر عن ابن قسيط، عن عروة بن        أخربين  . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثين هارون بن سعيد    . بن قسيط 

  :الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت
  . لقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما شبع من خبز وزيت، يف يوم واحد، مرتني

 أخربنا داود بن عبدالرمحن املكي العطار عن منصور، عن أمه، عن          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2975 (- 30
حدثين منصور بـن عبـدالرمحن      . حدثنا داود بن عبدالرمحن العطار    . ح وحدثنا سعيد بن منصور    . عائشة

  :احلجيب عن أمه، صفية، عن عائشة، قالت
  .التمر واملاء:  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني شبع الناس من األسودين

سفيان، عن منصور بن صفية، عن أمـه،        حدثنا عبدالرمحن عن    . حدثين حممد بن املثىن   ) 2975 (- 31
  :عن عائشة، قالت

  .املاء والتمر:  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد شبعنا من األسودين
. حدثنا أبو أمحـد   . ح وحدثنا نصر بن علي    . حدثنا األشجعي . وحدثنا أبو كريب  ) 2975 (-م  -31

  .وما شبعنا من األسودين: سفيانكالمها عن سفيان، ذا اإلسناد، غري أن يف حديثهما عن 
عـن يزيـد    ) يعنيان الفزاري (حدثنا مروان   : قاال. حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 2976 (- 32

  :عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال) وهو ابن كيسان(
ه وسلم ما أشبع رسول اهللا صلى اهللا علي!) والذي نفس أيب هريرة بيده : وقال ابن عباد  ! ( والذي نفسي بيده  

  .أهله ثالثة أيام تباعا، من خبز حنطة، حىت فارق الدنيا
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حدثين أبـو حـازم     . حدثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان       . حدثين حممد بن حامت   ) 2976 (- 33
  :رأيت أبا هريرة يشري بإصبعه مرارا يقول: قال

 ثالثة أيام تباعا، من خبز حنطة،       ما شبع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهله،        !  والذي نفس أيب هريرة بيده    
  .حىت فارق الدنيا

: قال. حدثنا أبو األحوص عن مساك    : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2977 (- 34
  :مسعت النعمان بن بشري يقول

  .  به بطنه ألستم يف طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم وما جيد من الدقل، ما ميأل
  .به: وقتيبة مل يذكر

. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا زهري . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا حممد بن رافع   ) 2977 (- 35
وما ترضـون   : وزاد يف حديث زهري   . كالمها عن مساك، ذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا إسرائيل . أخربنا املالئي 

  .دون ألوان التمر والزبد
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال). واللفظ البن املثىن  (ثنا حممد بن املثىن وابن بشار       وحد) 2978 (- 36

  :مسعت النعمان خيطب قال: قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يظل اليوم يلتـوي،            : فقال.  ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا      

  .ما جيد دقال ميأل به بطنه
مسع . أخربين أبو هانئ  . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2979 (- 37

  :أبا عبدالرمحن احلبلي يقول
ألـك  : ألسنا من فقراء املهاجرين؟ فقال له عبداهللا      :  مسعت عبداهللا بن عمرو بن العاص، وسأله رجل، فقال        

فـإن يل   : قـال . فأنت من األغنياء  : قال. نعم:  قال ألك مسكن تسكنه؟  : قال. نعم: امرأة تأوي إليها؟ قال   
  .فأنت من امللوك: قال. خادما
  :قال أبو عبدالرمحن) 2979 (-م -37

ما نقدر علـى    ! إنا، واهللا ! يا أبا حممد  :  وجاء ثالثة نفر إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص، وأنا عنده، فقالوا           
. إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر اهللا لكـم         . ئتمما ش : فقال هلم . ال نفقة، وال دابة، وال متاع     . شئ

إن "فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . وإن شئتم صربمت  . وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان    
  .ال نسأل شيئا. فإنا نصرب: قالوا". فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة، إىل اجلنة، بأربعني خريفا
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قـال ابـن    . مجيعا عن إمساعيل  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 2980 (- 38
  :أخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر يقول. حدثنا إمساعيل بن جعفر: أيوب

إال أن تكونوا   . ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني     " وسلم ألصحاب احلجر      قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     
  ".فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصام. باكني
أخربين يونس عن ابن شهاب، وهو يـذكر        . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2980 (- 39

  :إن عبداهللا بن عمر قال: بداهللاقال سامل بن ع. احلجر، مساكن مثود
ال تدخلوا  "فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  مررنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلجر         

مث زجـر فأسـرع     " حذرا أن يصيبكم مثل ما أصام     . مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني       
  .حىت خلفها

أخربنا عبيـداهللا عـن     . حدثنا شعيب بن إسحاق   . ن موسى، أبو صاحل   حدثين احلكم ب  ) 2981 (- 40
  نافع؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛

وعجنوا به  . فاستقوا من آبارها  .  أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلجر، أرض مثود             
وأمـرهم أن   . فوا اإلبل العجني  فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعل           . العجني

  .يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة
حدثين عبيداهللا، ذا   . حدثنا أنس بن عياض   . وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2981 (-م  -40

  .فاستقوا من بئارها واعتجنوا به: غري أنه قال. اإلسناد، مثله
حدثنا مالك عن ثور بن زيد، عن أيب الغيث، عن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2982 (- 41

  أيب هريرة،
 وأحسبه قـال  -الساعي على األرملة واملسكني، كااهد يف سبيل اهللا " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      

  ". وكالقائم ال يفتر؛ وكالصائم ال يفطر-

        باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكنيباب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكنيباب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكنيباب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني    ----    1    

        مممم باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتي باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتي باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتي باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتي----    2    
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حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي، . حدثنا إسحاق بن عيسى. هري بن حرب  حدثين ز ) 2983 (- 42
  :مسعت أبا الغيث حيدث عن أيب هريرة، قال: قال

وأشـار مالـك   " كافل اليتيم له أو لغريه، أنا وهو كهاتني يف اجلنـة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  .بالسبابة والوسطى
أخربين عمـرو   . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 533 (- 43

  ؛ أن بكريا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أنه مسع عبيداهللا اخلوالين يذكر؛)وهو ابن احلارث(
إنكم قـد   : وسلم أنه مسع عثمان بن عفان، عند قول الناس فيه حني بىن مسجد الرسول اهللا صلى اهللا عليه                  

 -حسبت أنه قال    :  قال بكري  -من بىن مسجدا    "وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . أكثرمت
  ".يبتغي به وجه اهللا، بىن اهللا له مثله يف اجلنة

  ".بىن اهللا له بيتا يف اجلنة"ويف رواية هارون 
حـدثنا  : قال ابـن املـثىن  . لضحاككالمها عن ا  . حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 533 (- 44

  حدثين أيب عن حممود بن لبيد؛. أخربنا عبداحلميد بن جعفر. الضحاك بن خملد
مسعت رسول  : فقال. وأحبوا أن يدعه على هيئته    . فكره الناس ذلك  .  أن عثمان بن عفان أراد بناء املسجد      

  ".اجلنة مثلهمن بىن مسجدا هللا، بىن اهللا له يف "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
. حدثنا أبو بكر اخلفي وعبدامللك بن الـصباح       . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 533 (-م  -44

  ".بىن اهللا له بيتا يف اجلنة"كالمها عن عبداحلميد بن جعفر، ذا اإلسناد، غري أن يف حديثهما 
حدثنا يزيد بـن    : قاال) واللفظ أليب بكر  ( وزهري بن حرب     حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2984 (- 45

  حدثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمري الليثي، عن أيب هريرة،. هارون
. اسق حديقة فالن: بينا رجل بفالة من األرض، فسمع صوتا يف سحابة     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

فتتبع . فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله         . أفرغ ماءه يف حرة   ف. فتنحى ذلك السحاب  

         باب فضل بناء املساجد باب فضل بناء املساجد باب فضل بناء املساجد باب فضل بناء املساجد----    3    

         باب الصدقة يف املساكني باب الصدقة يف املساكني باب الصدقة يف املساكني باب الصدقة يف املساكني----    4    
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لالسم الذي  . فالن: ما امسك؟ قال  ! يا عبداهللا : فقال له . فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته       . املاء
السحاب الذي هـذا    إين مسعت صوتا يف     : مل تسألين عن امسي؟ فقال    ! يا عبداهللا : فقال له . مسع يف السحابة  

أما إذ قلت هذا، فإين أنظر إىل ما خيرج منها،          : فما تصنع فيها؟ قال   . المسك. اسق حديقة فالن  : ماؤه يقول 
  ".فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثا، وأرد فيها ثلثه

. حدثنا عبدالعزيز بـن أيب سـلمة      . أخربنا أبو داود  . وحدثناه أمحد بن عبدة الضيب    ) 2984 (-م  -45

  ".وأجعل ثلثه يف املساكني والسائلني وابن السبيل"دثنا وهب بن كيسان، ذا اإلسناد، غري أنه قال ح
أخربنا روح بن القاسم عن العـالء    . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2985 (- 46

  :ن بن يعقوب، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالبن عبدالرمح
من عمل عمـال    . أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : قال اهللا تبارك وتعاىل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أشرك فيه معي غريي، تركته وشركه

حدثين أيب عن إمساعيل بن مسيع، عن مسلم الـبطني،        . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 2986 (- 47
  : سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قالعن

  ".ومن راءى راءى اهللا به. من مسع مسع اهللا به" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسعت : حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2987 (- 48

  :جندبا العلقي قال
  ".ومن يرائي يرائي اهللا به. سمع يسمع اهللا بهمن ي" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومل : وزاد. حدثنا سفيان، ذا اإلسناد   . حدثنا املالئي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2987 (-م  -48
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمسع أحدا غريه يقول

: قال سعيد ( بن حرب    أخربنا سفيان عن الوليد   . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2987 (- 2م  -48
: ومل أمسع أحدا يقول(مسعت جندبا : مسعت سلمة بن كهيل قال : قال) ابن احلارث بن أيب موسى    : أظنه قال 

مبثـل  . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول        : يقول) مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه       
  .حديث الثوري

        ) ) ) ) باب حترمي الرياءباب حترمي الرياءباب حترمي الرياءباب حترمي الرياء: : : : ويف نسخةويف نسخةويف نسخةويف نسخة(((( باب من أشرك يف عمله غري اهللا  باب من أشرك يف عمله غري اهللا  باب من أشرك يف عمله غري اهللا  باب من أشرك يف عمله غري اهللا ----    5    
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حدثنا الصدوق األمني، الوليد بن حـرب،       . نا سفيان حدث. وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2987 (- 3م  -48

  .ذا اإلسناد
عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم،       ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2988 (- 49

  عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة؛
إن العبد ليتكلم بالكلمة، يرتل ا يف النار، أبعد مـا بـني             " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           أنه

  ".املشرق واملغرب
حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد بن اهلاد، عن        . وحدثناه حممد بن أيب عمر املكي     ) 2988 (- 50

  حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة؛
إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبني ما فيها، يهوي ا يف النار، أبعد             "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن ر 

  ".ما بني املشرق واملغرب
 بن منري و إسـحاق بـن        حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا           ) 2989 (- 51

أبـو  ) حـدثنا : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي وإسحاق   (- واللفظ أليب كريب     -إبراهيم وأبو كريب    
  :حدثنا األعمش عن شقيق، عن أسامة بن زيد، قال. معاوية
ما بـيين  لقد كلمته في! أترون أين ال أكلمه إال أمسعكم؟ واهللا    : أال تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال     :  قيل له 

إنه خـري   : وال أقول ألحد، يكون علي أمريا     . ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه           . وبينه
فتندلق . فيلقى يف النار  . يؤتى بالرجل يوم القيامة   "بعدما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . الناس

مالك؟ أمل تكن   ! يا فالن : فيقولون.  إليه أهل النار   فيجتمع. فيدور ا كما يدور احلمار بالرحى     . أقتاب بطنه 
  ".قد كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأى عن املنكر وآتيه. بلى: تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول

كنا عند  : قال. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب وائل      . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2989 (-م  -51
  . ما مينعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ وساق احلديث مبثله:فقال رجل. أسامة بن زيد

        ))))باب حفظ اللسانباب حفظ اللسانباب حفظ اللسانباب حفظ اللسان: : : : ويف نسخةويف نسخةويف نسخةويف نسخة(((( باب التكلم بالكلمة يهوي ا يف النار  باب التكلم بالكلمة يهوي ا يف النار  باب التكلم بالكلمة يهوي ا يف النار  باب التكلم بالكلمة يهوي ا يف النار ----    6    

         باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله----    7    
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وقـال  . حـدثين : قال عبـد  (حدثين زهري بن حرب وحممد بن حامت وعبد بن محيد           ) 2990 (- 52
مسعت أبا هريرة   :  سامل قال: قال. حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه      . يعقوب بن إبراهيم  ) حدثنا: اآلخران

  :يقول
وإن من اإلجهار أن يعمل العبد . كل أميت معافاة إال ااهرين   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
. وقد بات يستره ربه   . قد عملت البارحة كذا وكذا    ! يا فالن : بالليل عمال، مث يصبح قد ستره ربه، فيقول       

  ".هللا عنهفيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر ا

  ".وإن من اهلجار"قال زهري 
عن سليمان التيمـي،    ) وهو ابن غياث  (حدثنا حفص   . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2991 (- 53

  :عن أنس بن مالك، قال
: ذي مل يـشمته   فقال ال . فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر    .  عطس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالن       
  ".وإنك مل حتمد اهللا. إن هذا محد اهللا"قال . عطس فالن فشمته، وعطست أنا فلم تشمتين

عن سليمان التيمي، عن أنـس،      ) يعين األمحر (حدثنا أبو خالد    . وحدثنا أبو كريب  ) 2991 (-م  -53
  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا القاسـم   : قاال). واللفظ لزهري (داهللا بن منري    حدثين زهري بن حرب وحممد بن عب      ) 2992 (- 54
  :بن مالك عن عاصم بن كليب، عن أيب بردة، قال

. وعطست فـشمتها  . فعطست فلم يشمتين  .  دخلت على أيب موسى، وهو يف بيت بنت الفضل بن العباس          
إن : فقـال . عطس عندك ابين فلم تشمته، وعطست فشمتها      : فلما جاءها قالت  . فرجعت إىل أمي فأخربا   

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . وعطست، فحمدت اهللا، فشمتها   . ابنك عطس، فلم حيمد اهللا، فلم أمشته      
  ".فإن مل حيمد اهللا، فال تشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد اهللا، فشمتوه"وسلم يقول 

         باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه----    8    

         باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب----    9
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ـ      . حدثنا وكيع . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2993 (- 55 اس بـن   حدثنا عكرمة بن عمار عن إي
حدثنا أبو النـضر، هاشـم بـن        ). واللفظ له (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم      . سلمة بن األكوع، عن أبيه    

  حدثين إياس بن سلمة بن األكوع؛ أن أباه حدثه؛. حدثنا عكرمة بن عمار. القاسم
ـ      " يرمحك اهللا " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعطس رجل عنده فقال له              ه مث عطس أخرى فقـال ل

  ".الرجل مزكوم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا إمساعيـل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي          ) 2994 (- 56

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) يعنون ابن جعفر(
  ".كم فليكظم ما استطاعفإذا تثاءب أحد. التئاؤب من الشيطان" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا سهيل  . حدثنا بشر بن املفضل   . حدثين أبو غسان املسمعي، مالك بن عبدالواحد      ) 2995 (- 57
  :مسعت ابنا أليب سعيد اخلدري حيدث أيب عن أبيه، قال: بن أيب صاحل، قال

  ".شيطان يدخلفإن ال. إذا تثاوب أحدكم، فليمسك بيده على فيه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبدالعزيز عن سهيل، عن عبدالرمحن بن أيب سعيد، عـن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2995 (- 58
  أبيه؛

  ".إذا تثاوب أحدكم، فليمسك بيده، فإن الشيطان يدخل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
سهيل بن أيب صاحل، عن ابن حدثنا وكيع عن سفيان، عن      . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2995 (- 59

  :أيب سعيد اخلدري، عن أبيه، قال
فـإن الـشيطان    . إذا تثاوب أحدكم يف الصالة، فليكظم ما استطاع       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يدخل
حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، وعن ابن أيب سعيد،          . حدثناه عثمان بن أيب شيبة    ) 2995 (-م  -59

  .مبثل حديث بشر وعبدالعزيز. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العن أيب سعيد، ق
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) حـدثنا : وقال ابـن رافـع    . أخربنا: قال عبد (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2996 (- 60
  :أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت. عبدالرزاق

وخلـق آدم   . وخلق اجلان من مارج من نار     . خلقت املالئكة من نور   " عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى اهللا    

  ".مما وصف لكم
مجيعا عـن  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن العرتي وحممد بن عبداهللا الرزي    ) 2997 (- 61

  :خالد عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، قالحدثنا . حدثنا عبدالوهاب). واللفظ البن املثىن(الثقفي 
. وال أراها إال الفـأر  . فقدت أمة من بين إسرائيل، ال يدري ما فعلت        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وإذا وضع هلا ألبان الشاء شربته؟. أال تروا إذا وضع هلا ألبان اإلبل مل تشربه
: آنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلـت          : فقالفحدثت هذا احلديث كعبا     : قال أبو هريرة  

  ".ال ندري ما فعلت"أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق يف روايته : قلت. قال ذلك مرارا. نعم
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن حممد، عـن أيب          . وحدثين أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2997 (- 62

  هريرة،
" ويوضع بني يديها لنب اإلبل فال تذوقه.  يوضع بني يديها لنب الغنم فتشربه وآية ذلك أنه  . الفأرة مسخ " قال  

  أفأنزلت علي التوراة؟: أمسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: فقال له كعب
 ابن املسيب، عـن أيب      حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن      . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2998 (- 63

  هريرة،
  ".ال يلدغ املؤمن، من جحر واحد، مرتني" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 

 باب يف أحاديث  باب يف أحاديث  باب يف أحاديث  باب يف أحاديث ----    10    
        متفرقةمتفرقةمتفرقةمتفرقة

         باب يف الفأر وأنه مسخ باب يف الفأر وأنه مسخ باب يف الفأر وأنه مسخ باب يف الفأر وأنه مسخ----    11    

         باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني----    12    
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ح وحدثين  . أخربنا ابن وهب عن يونس    : قاال. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2998 (-م  -63
ي ابن شهاب عن عمه، عن      حدثنا ابن أخ  . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : قاال. زهري بن حرب وحممد بن حامت     

  .مبثله. ابن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
واللفظ (مجيعا عن سليمان بن املغرية      . حدثنا هداب بن خالد األزدي وشيبان بن فروخ       ) 2999 (- 64

  : ليلى، عن صهيب، قالحدثنا ثابت عن عبدالرمحن بن أيب. حدثنا سليمان). لشيبان
. وليس ذاك ألحد إال للمـؤمن     . إن أمره كله خري   . عجبا ألمر املؤمن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فكان خريا له. وإن أصابته ضراء صرب. فكان خريا له. إن أصابته سراء شكر
حدثنا يزيد بن زريع عن خالد احلذاء، عن عبـدالرمحن بـن أيب             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 3000 (- 65

  :بكرة، عن أبيه، قال
قطعت عنـق   . قطعت عنق صاحبك  ! وحيك" مدح رجل رجال، عند النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، فقال            

وال أزكـي   . واهللا حسيبه . فالناأحسب  : إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة، فليقل       "مرارا  " صاحبك
  ".أحسبه، إن كان يعلم ذاك، كذا وكذا. على اهللا أحدا

ح . حدثنا حممد بـن جعفـر     . وحدثين حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد          ) 3000 (- 66
عن شعبة حدثنا عن خالد احلذاء، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة،           : أخربنا غندر قال  . وحدثين أبو بكر بن نافع    

  أبيه،
ما من رجل، بعد رسـول      ! يا رسول اهللا  : فقال رجل .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده رجل         

قطعـت عنـق   ! وحيك"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أفضل منه يف كذا وكذا     
 كان أحدكم مادحا أخاه، ال حمالة،       إن"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . مرارا يقول ذلك  " صاحبك

  ".وال أزكى على اهللا أحدا. أحسب فالنا، إن كان يرى أنه كذلك: فليقل

 باب املؤمن أمره كله  باب املؤمن أمره كله  باب املؤمن أمره كله  باب املؤمن أمره كله ----    13    
        خريخريخريخري

         باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على املمدوح باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على املمدوح باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على املمدوح باب النهي عن املدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على املمدوح----    14    
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. ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شـيبة       . حدثنا هاشم بن القاسم   . وحدثنيه عمرو الناقد  ) 3000 (-م  -66
فقال : وليس يف حديثهما. يعكالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنو حديث يزيد بن زر     . حدثنا شبابة بن سوار   

  .ما من رجل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل منه: رجل
حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن بريد بن عبداهللا بن         . حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح     ) 3001 (- 67

  :أيب بردة، عن أيب موسى، قال
لقد أهلكتم، أو قطعـتم،     "فقال  . ه يف املدحة   مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يثين على رجل، ويطري          

  ".ظهر الرجل
) واللفظ البن املثىن  (مجيعا عن ابن مهدي     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 3002 (- 68
  :حدثنا عبدالرمحن، عن سفيان، عن حبيب، عن جماهد، عن أيب معمر، قال: قاال

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه      :  املقداد حيثي عليه التراب، وقال     فجعل.  قام رجل يثين على أمري من األمراء      
  .وسلم أن حنثي يف وجوه املداحني التراب

حدثنا حممـد بـن     : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 3002 (- 69
  حدثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام بن احلارث؛. جعفر

فجعل حيثو يف وجهـه     . وكان رجال ضخما  . فجثا على ركبتيه  . فعمد املقداد .  جعل ميدح عثمان    أن رجال 
إذا رأيـتم املـداحني،     "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         : ما شأنك؟ فقال  : فقال له عثمان  . احلصباء

  ".فاحثوا يف وجوههم التراب
. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن منصور     : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 3002 (-م  -69

حدثنا األشجعي، عبيداهللا بن عبيد الرمحن عن سفيان الثوري، عن األعمش           . ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     

  .مبثله. ومنصور، عن إبراهيم، عن مهام، عن املقداد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن نافع؛  ) يعين ابن جويرية  (حدثنا صخر   . حدثنا أيب . ن علي اجلهضمي  حدثنا نصر ب  ) 3003 (- 70

  أن عبداهللا بن عمر حدثه؛

 باب منازلة  باب منازلة  باب منازلة  باب منازلة ----    15    
        األكرباألكرباألكرباألكرب
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أحدمها أكرب مـن    . فجذبين رجالن . أراين يف املنام أتسوك بسواك    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".فدفعته إىل األكرب. كرب: فقيل يل. فناولت السواك األصغر منهما. اآلخر
كان أبو  : حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام، عن أبيه، قال        . حدثنا هارون بن معروف   ) 2493 (- 71

  :هريرة حيدث ويقول
أال تسمع إىل   : فلما قضت صالا قالت لعروة    . وعائشة تصلي ! امسعي يا ربة احلجرة   !  امسعي يا ربة احلجرة   

  .فا؟ إمنا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث حديثا، لو عده العاد ألحصاههذا ومقالته آن
حدثنا مهام عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن           . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 3004 (- 72

  أيب سعيد اخلدري؛
وحدثوا عين،  . ومن كتب عين غري القرآن فليمحه     . ال تكتبوا عين  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ". متعمدا فليتبوأ مقعده من النار- قال مهام أحسبه قال -ومن كذب علي . وال حرج
حدثنا ثابت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، . حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا هداب بن خالد   ) 3005 (- 73

  عن صهيب؛ 
فلما كـرب قـال     . وكان له ساحر  . كان ملك فيمن كان قبلكم    "لى اهللا عليه وسلم قال       أن رسول اهللا ص   

فكان يف طريقه، إذا سلك،     . فبعث إليه غالما يعلمه   . فابعث إيل غالما أعلمه السحر    . إين قد كربت  : للملك
 الـساحر   فإذا أتـى  . فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه       . فأعجبه. فقعد إليه ومسع كالمه   . راهب
: وإذا خشيت أهلك فقـل    . حبسين أهلي : إذا خشيت الساحر فقل   : فقال. فشكا ذلك إىل الراهب   . ضربه

اليوم أعلـم آلـساحر     : فقال. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس          . حبسين الساحر 
ن أمر الساحر فاقتـل     إن كان أمر الراهب أحب إليك م      ! اللهم: أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال      

! أي بين: فقال له الراهب . فأتى الراهب فأخربه  . ومضى الناس . فرماها فقتلها . حىت ميضي الناس  . هذه الدابة 
وكان الغـالم   . فإن ابتليت فال تدل علي    . وإنك ستبتلى . قد بلغ من أمرك ما أرى     . أنت، اليوم، أفضل مين   

         باب التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم باب التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم باب التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم باب التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم----    16    

         باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم----    17    
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فأتاه ـدايا   . فسمع جليس للملك كان قد عمي     . دواءيربئ األكمه واألبرص ويداوي الناس من سائر األ       
فإن أنت آمنت   . إمنا يشفي اهللا  . إين ال أشفي أحدا   : فقال. ما ههنا لك أمجع، إن أنت شفيتين      : فقال. كثرية

من : فقال له امللك  . فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس      . فشفاه اهللا . فآمن باهللا . باهللا دعوت اهللا فشفاك   
فأخذه فلم يزل يعذبه حـىت دل       . ريب وربك اهللا  : ولك رب غريي؟ قال   : قال. ريب: ك؟ قال رد عليك بصر  

قد بلغ من سحرك ما تربئ األكمه واألبـرص وتفعـل           ! أي بين : فقال له امللك  . فجئ بالغالم . على الغالم 
فجـئ  . فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل علـى الراهـب         . إمنا يشفي اهللا  . إين ال أشفي أحدا   : فقال. وتفعل

فشقه حىت وقع   . فوضع املئشار على مفرق رأسه    . فدعا باملئشار . فأىب. ارجع عن دينك  : فقيل له . بالراهب
فشقه به حـىت    . فوضع املئشار يف مفرق رأسه    . فأىب. ارجع عن دينك  : مث جئ جبليس امللك فقيل له     . شقاه

اذهبوا بـه إىل    :  من أصحابه فقال   فدفعه إىل نفر  . فأىب. ارجع عن دينك  : مث جئ بالغالم فقيل له    . وقع شقاه 
فـذهبوا بـه    . فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه، وإال فـاطرحوه         . فاصعدوا به اجلبل  . جبل كذا وكذا  

فقال . وجاء ميشي إىل امللك   . فرجف م اجلبل فسقطوا   . اكفنيهم مبا شئت  ! اللهم: فقال. فصعدوا به اجلبل  
اذهبوا بـه فـامحلوه يف      : فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال     . اهللاكفانيهم  : ما فعل أصحابك؟ قال   : له امللك 

. اكفنيهم مبا شـئت   ! اللهم: فقال. فذهبوا به . فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه     . قرقور، فتوسطوا به البحر   
. كفـانيهم اهللا  : ما فعل أصحابك؟ قال   : فقال له امللك  . وجاء ميشي إىل امللك   . فانكفأت م السفينة فغرقوا   

. جتمع الناس يف صعيد واحـد     : وما هو؟ قال  : قال. إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به       : للملكفقال  
. باسم اهللا، رب الغالم   : مث قل . مث ضع السهم يف كبد القوس     . مث خذ سهما من كنانيت    . وتصلبين على جذع  

مث أخذ سهما مـن  . وصلبه على جذع. فجمع الناس يف صعيد واحد. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين   . مث ارمين 
فوضع . مث رماه فوقع السهم يف صدغه. باسم اهللا، رب الغالم: مث وضع السهم يف كبد القوس مث قال . كنانته

. آمنا برب الغالم  . آمنا برب الغالم  . آمنا برب الغالم  : فقال الناس . فمات. يده يف صدغه يف موضع السهم     
قد آمن الناس فأمر باألخـدود يف       . نزل بك حذرك  ! أرأيت ما كنت حتذر؟ قد، واهللا     : فأتى امللك فقيل له   

ففعلـوا  . اقتحم: أو قيل له. من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها  : وقال. وأضرم النريان . أفواه السكك فخدت  
  ".فإنك على احلق. اصربي! يا أمه: فقال هلا الغالم. حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها
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. والسياق هلارون ) وتقاربا يف لفظ احلديث   (حدثنا هارون بن معروف وحممد بن عباد        ) 3006 (- 74
حدثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد، أيب حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت،                  : قاال
  :قال

فكان أول من لقينا أبـا اليـسر،        . ألنصار، قبل أن يهلكوا    خرجت أنا وأيب نطلب العلم يف هذا احلي من ا         
وعلى أيب اليـسر بـردة      . معه ضمامة من صحف   . ومعه غالم له  . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

: قـال . إين أرى يف وجهك سفعة من غضب      ! يا عم : فقال له أيب  . وعلى غالمه بردة ومعافري   . ومعافري
فخرج علي  . ال: مث هو؟ قالوا  : فقلت. فأتيت أهله فسلمت  . احلرامي مال كان يل على فالن بن فالن       . أجل

فقد علمت أين   . اخرج إيل : فقلت. مسع صوتك فدخل أريكة أمي    : أين أبوك؟ قال  : فقلت له . ابن له جفر  
خـشيت،  . مث ال أكـذبك   . أحدثك! أنا، واهللا : ما محلك على أن اختبأت مين؟ قال      : فقلت. فخرج. أنت
وكنت، . وكنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وأن أعدك فأخلفك  .  فأكذبك أن أحدثك ! واهللا

قال فـأتى بـصحيفته     . اهللا: قال! آهللا: قلت. اهللا: قال! آهللا: قلت! اهللا: قال! آهللا: قال قلت . واهللا معسرا 
إصبعيه ووضع  (فأشهد بصر عيين هاتني     . وإال، أنت يف حل   . إن وجدت قضاء فاقضين   : فقال. فمحاها بيده 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـو      ) وأشار إىل مناط قلبه   (ومسع أذين هاتني، ووعاه قليب هذا       ) على عينيه 
  ".من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله اهللا يف ظله"يقول 

  :قال فقلت له أنا) 3007(
، فكانت عليـك    مل أنك أخذت بردة غالمك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك          !  يا عم 

بصر عيين هاتني، ومسع إذين هـاتني،       ! يا ابن أخي  . بارك فيه ! اللهم: فمسح رأسي وقال  . حلة وعليه حلة  
. أطعموهم مما تـأكلون   "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول         ) وأشار إىل مناط قلبه   (ووعاه قليب هذا    

  .ون علي من أن يأخذ من حسنايت يوم القيامةوكان أن أعطيته من متاع الدنيا أه". وألبسوهم مما تلبسون
. مث مضينا حىت أتينا جابر بن عبداهللا يف مسجده، وهو يصلي يف ثوب واحـد، مـشتمال بـه                  ) 3008(

أتـصلي يف ثـوب واحـد ورداؤك إىل         ! يرمحك اهللا : فقلت. فتخطيت القوم حىت جلست بينه وبني القبلة      
أردت أن يدخل علي األمحق مثلك،      :  أصابعه وقوسها  وفرق بني . فقال بيده يف صدري هكذا    : جنبك؟ قال 

  . فرياين كيف أصنع، فيصنع مثله

        بر الطويل، وقصة أيب اليسربر الطويل، وقصة أيب اليسربر الطويل، وقصة أيب اليسربر الطويل، وقصة أيب اليسر باب حديث جا باب حديث جا باب حديث جا باب حديث جا----    18    
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فرأى يف قبلة املـسجد     . ويف يده عرجون ابن طاب    . أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجدنا هذا         
أيكـم  "ل  مث قا . قال فخشعنا " أيكم حيب أن يعرض اهللا عنه؟     "مث أقبل علينا فقال     . خنامة فحكها بالعرجون  
! ال أينا، يا رسول اهللا    : قلنا" أيكم حيب أن يعرض اهللا عنه؟     "مث قال   . قال فخشعنا " حيب أن يعرض اهللا عنه؟    

. وال عن ميينـه   . فال يبصقن قبل وجهه   . فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اهللا تبارك وتعاىل قبل وجهه          "قال  
مث طوى ثوبه بعضه على     " ليقل بثوبه هكذا  فإن عجلت به بادرة ف    . وليبصق عن يساره، حتت رجله اليسرى     

فأخذه رسول اهللا صلى    . فجاء خبلوق يف راحته   . فقام فىت من احلي يشتد إىل أهله      " أروين عبريا "بعض فقال   
  .مث لطخ به على أثر النخامة. اهللا عليه وسلم فجعله على رأس العرجون

  .فمن هناك جعلتم اخللوق يف مساجدكم: فقال جابر
وهو يطلب ادي بـن عمـرو       . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بطن بواط          سرنا  ) 3009(

. فدارت عقبة رجل من األنصار على ناضح لـه        . وكان الناضح يعقبه منا اخلمسة والستة والسبعة      . اجلهين
 عليـه   فقال رسول اهللا صـلى اهللا     . لعنك اهللا . شأ: فقال له . مث بعثه فتلدن عليه بعض التلدن     . فأناخه فركبه 

ال تدعوا علـى    . فال تصحبنا مبلعون  . انزل عنه "قال  ! يا رسول اهللا  . أنا: قال" من هذا الالعن بعريه؟   "وسلم  
أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيهـا عطـاء،                 

  ".فيستجيب لكم
حىت إذا كانت عشيشة ودنونا ماء من مياه العـرب،       . لمسرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       ) 3010(

فقمت : قال جابر " من رجل يتقدمنا فيمدر احلوض فيشؤب ويسقينا؟      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فقام جبار بن   " أي رجل مع جابر؟   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! هذا رجل، يا رسول اهللا    : فقلت
فكـان  . مث نزعنا فيه حىت أفهقناه    . مث مدرناه . فرتعنا يف احلوض سجال أو سجلني     . ئرفانطلقنا إىل الب  . صخر

فأشـرع ناقتـه    ! يا رسول اهللا  . نعم: قلنا" أتأذن؟"فقال  . أول طالع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إىل احلـوض  مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مث عدل ا فأناخها   . شنق هلا فشجت فبالت   . فشربت

فذهب جبار بن صخر يقـضي      . مث قمت فتوضأت من متوضإ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . فتوضأ منه 
وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بني طرفيها فلـم   . فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي       . حاجته
مث جئت حىت قمت عـن      . امث تواقصت عليه  . وكانت هلا ذباذب فنكستها مث خالفت بني طرفيها       . تبلغ يل 

مث جاء جبار بـن صـخر       . فأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه      . يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدنا        . مث جاء فقام عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . فتوضأ
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. مث فطنت بـه   .  صلى اهللا عليه وسلم يرمقين وأنا ال أشعر        فجعل رسول اهللا  . فدفعنا حىت أقامنا خلفه   . مجيعا
. لبيك: قلت!" يا جابر"فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        . يعين شد وسطك  . فقال هكذا، بيده  

  ".وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. إذا كان واسعا فخالف بني طرفيه"قال ! يا رسول اهللا
فكان . وكان قوت كل رجل منا، يف كل يوم، مترة        . لى اهللا عليه وسلم   سرنا مع رسول اهللا ص    ) 3011(

. فأقسم أخطئها رجل منا يومـا     . حىت قرحت أشداقنا  . وكنا خنتبط بقسينا ونأكل   . ميصها مث يصرها يف ثوبه    
  .فأعطيها فقام فأخذها. فشهدنا أنه مل يعطها. فانطلقنا به ننعشه

فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه      . وسلم حىت نزلنا واديا أفيح    سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه        ) 3012(
فإذا . فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به . فاتبعته بإداوة من ماء   . وسلم يقضي حاجته  

. فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل إحدامها فأخذ بغصن مـن أغـصاا       . شجرتان بشاطئ الوادي  
حـىت أتـى الـشجرة      . فانقادت معه كالبعري املخشوش، الذي يصانع قائده      " قادي علي بإذن اهللا   ان"فقال  

حـىت إذا كـان     . فانقادت معه كـذلك   " انقادي علي بإذن اهللا   "فقال  . فأخذ بغصن من أغصاا   . األخرى
فخرجـت  :  جـابر  قال. فالتأمتا" التئما علي بإذن اهللا   "فقال  ) يعين مجعهما (باملنصف مما بينهما، ألم بينهما      

فجلـست  ) فيتبعد: وقال حممد بن عباد   (أحضر خمافة أن حيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقريب فيبتعد             
. وإذا الشجرتان قد افترقتا   . فحانت مين لفتة، فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبال           . أحدث نفسي 

فقال برأسه هكذا   . اهللا عليه وسلم وقف وقفة    فرأيت رسول اهللا صلى     . فقامت كل واحدة منهما على ساق     
: قلـت " هل رأيت مقـامي؟   ! يا جابر "فلما انتهى إيل قال     . مث أقبل ) وأشار أبو إمساعيل برأسه ميينا ومشاال     (

حـىت إذا   . فأقبل مـا  . فانطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل واحدة منهما غصنا        "قال  ! يا رسول اهللا  . نعم
  ". ميينك وغصنا عن يساركقمت مقامي فأرسل غصنا عن

فأتيت الشجرتني فقطعت من كل واحـدة       . فانذلق يل . فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته    : قال جابر 
أرسلت غصنا عـن ميـيين      . مث أقبلت أجرمها حىت قمت مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . منهما غصنا 

. إين مررت بقربين يعـذبان    "م ذاك؟ قال    فع! يا رسول اهللا  . قد فعلت : مث حلقته فقلت  . وغصنا عن يساري  
  ".فأحببت، بشفاعيت، أن يرفه عنهما، ما دام الغصنان رطبني

أال : فقلـت " ناد بوضـوء  ! يا جابر "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . قال فأتينا العسكر  ) 3013(
 وكان رجل مـن  .ما وجدت يف الركب من قطرة   ! يا رسول اهللا  : وضوء؟ أال وضوء؟ أال وضوء؟ قال قلت      

قـال فقـال يل     . األنصار يربد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املاء، يف أشجاب له، على محارة من جريد               
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قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلـم       " انطلق إىل فالن بن فالن األنصاري، فانظر هل يف أشجابه من شئ؟           "
فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . يابسهأجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها، لو أين أفرغه لشربه             

قـال  . لو أين أفرغه لشربه يابـسه     . إين مل أجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها         ! يا رسول اهللا  : فقلت
مث أعطانيه فقال   . ويغمزه بيديه . فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ال أدري ما هو        . فأتيته به " اذهب فأتين به  "
فقال رسول اهللا صلى اهللا     . فوضعتها بني يديه  . فأتيت ا حتمل  ! يا جفنة الركب  : فقلت" ناد جبفنة ! يا جابر "

! يا جابر . خذ"وقال  . مث وضعها يف قعر اجلفنة    . فبسطها وفرق بني أصابعه   . عليه وسلم بيده يف اجلفنة هكذا     
ـ . باسم اهللا: فصببت عليه وقلت " باسم اهللا : وقل. فصب علي  ابع رسـول اهللا  فرأيت املاء يفور من بني أص

قال " ناد من كان له حاجة مباء     ! يا جابر "فقال  . مث فارت اجلفنة ودارت حىت امتألت     . صلى اهللا عليه وسلم   
فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . هل بقي أحد له حاجة    : قال فقلت . فأتى الناس فاستقوا حىت رووا    

  .يده من اجلفنة وهي مألى
فأتينـا  " عسى اهللا أن يطعمكم   "فقال  . هللا صلى اهللا عليه وسلم اجلوع     وشكا الناس إىل رسول ا    ) 3014(

. فاطبخنا واشتوينا، وأكلنا حىت شبعنا. فأورينا على شقها النار. فألقى دابة. فزخر البحر زخرة. سيف البحر 
فأخذنا . حىت خرجنا . ما يرانا أحد  . فدخلت أنا وفالن وفالن، حىت عد مخسة، يف حجاج عينها         : قال جابر 

مث دعونا بأعظم رجل يف الركب، وأعظم مجل يف الركب، وأعظـم كفـل يف               . ضلعا من أضالعه فقوسناه   

  .الركب، فدخل حتته ما يطأطئ رأسه
: حدثنا أبو إسحاق قال   . حدثنا زهري . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2009 (- 75

  :الرباء بن عازب يقولمسعت 
ابعث معي ابنك حيمله معـي إىل       : فقال لعازب . فاشترى منه رحال  .  جاء أبو بكر الصديق إىل أيب يف مرتله       

حـدثين كيـف    ! يا أبا بكـر   : فقال له أيب  . وخرج أيب معه ينتقد مثنه    . فحملته. امحله: فقال يل أيب  . مرتيل
حـىت قـام قـائم      . أسرينا ليلتنا كلها  . نعم: قال. سلمصنعتما ليلة سريت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و         

. مل تأت عليه الشمس بعـد     . حىت رفعت لنا صخرة طويلة هلا ظل      . وخال الطريق فال مير فيه أحد     . الظهرية
مث بـسطت   . ينام فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ظلها        . فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا    . فرتلنا عندها 

        حديث الرحلحديث الرحلحديث الرحلحديث الرحل: : : : ويقال لهويقال لهويقال لهويقال له. . . .  باب يف حديث اهلجرة باب يف حديث اهلجرة باب يف حديث اهلجرة باب يف حديث اهلجرة----    19    
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فإذا أنـا   . وخرجت أنفض ما حوله   . فنام. وأنا أنفض لك ما حولك    ! يا رسول اهللا  . من: مث قلت . عليه فروة 
لرجـل  : فقال! ملن أنت؟ يا غالم   : فلقيته فقلت . براعي غنم مقبل بغنمه إىل الصخرة، يريد منها الذي أردنا         

انفض : ت لهفقل. فأخذ شاة. نعم: أفتحلب يل؟ قال: قلت. نعم: أيف غنمك لنب؟ قال  : قلت. من أهل املدينة  
فحلب يل، يف قعب    ) قال فرأيت الرباء يضرب بيده على األخرى ينفض       (الضرع من الشعر والتراب والقذى      

قـال  . قال ومعي إدواة أرتوي فيها للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ليشرب منها ويتوضـأ             . معه، كثبة من لنب   
فصببت على اللنب من املاء     . ته استيقظ فوافق. وكرهت أن أوقظه من نومه    . فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم     

أمل يـأن   "مث قـال    . قال فشرب حىت رضيت   . اشرب من هذا اللنب   ! يا رسول اهللا  : فقلت. حىت برد أسفله  
قال وحنن يف جلد مـن      . واتبعنا سراقة بن مالك   . قال فارحتلنا بعد ما زالت الشمس     . بلى: قلت" للرحيل؟
. فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       " ال حتزن إن اهللا معنا     "فقال. أتينا! يا رسول اهللا  : فقلت. األرض

فاهللا لكمـا أن أرد     . فادعوا يل . إين قد علمت أنكما قد دعومتا علي      : أرى فقال . فارتطمت فرسه إىل بطنها   
. هفال يلقى أحدا إال رد    . قد كفيتكم ما ههنا   : فرجع ال يلقى أحدا إال قال     . فنجى. فدعا اهللا . عنكما الطلب 
  .قال ووىف لنا

. ح وحدثناه إسحاق بن إبـراهيم     . حدثنا عثمان بن عمر   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2009 (-م  -75
  :قال. كالمها عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء. أخربنا النضر بن مشيل

وقال . قمبعىن حديث زهري عن أيب إسحا     . وساق احلديث .  اشترى أبو بكر من أيب رحال بثالثة عشر درمها        
فساخ فرسـه يف    . فلما دنا دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : يف حديثه، من رواية عثمان بن عمر      

. فادع اهللا أن خيلصين مما أنا فيـه       . قد علمت أن هذا عملك    ! يا حممد : وقال. ووثب عنه . األرض إىل بطنه  
نك ستمر على إبلي وغلماين مبكـان       فإ. فخذ سهما منها  . وهذه كنانيت . ولك علي ألعمني على من ورائي     

فتنازعوا أيهم يـرتل عليـه   . فقدمنا املدينة ليال" ال حاجة يل يف إبلك"قال  . فخذ منها حاجتك  . كذا وكذا 
فـصعد  " أنزل على بين النجار، أخوال عبداملطلب، أكرمهم بذلك       "فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

يا ! يا حممد ! يا رسول اهللا  ! يا حممد : ينادون. مان واخلدم يف الطرق   وتفرق الغل . الرجال والنساء فوق البيوت   
  !رسول اهللا
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         كتاب التفسري كتاب التفسري كتاب التفسري كتاب التفسري----    56
هـذا مـا    : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 3015 (- 1

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفـر لكـم         : قيل لبين إسرائيل  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وقال  

  ".حبة يف شعرة: وقالوا. فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. فبدلوا. خطاياكم
: قال عبد (حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد               ) 3016 (- 2

 وهو ابـن    - حدثنا أيب عن صاحل      - يعنون ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: وقال اآلخران . حدثين
  أخربين أنس بن مالك؛: قال.  عن ابن شهاب-كيسان 

حىت تويف، وأكثر مـا كـان   .  أن اهللا عز وجل تابع الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته              
  . عليه وسلمالوحي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا

حـدثنا  : قـاال ) واللفظ البن املثىن  (حدثين أبو خيثمة، زهري بن حرب وحممد بن املثىن          ) 3017 (- 3
  حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛). وهو ابن مهدي(عبدالرمحن 

إين ألعلم حيث   : رفقال عم . لو أنزلت فينا الختذنا ذلك اليوم عيد      . إنكم تقرؤن آية  :  أن اليهود قالوا لعمر   
ورسـول اهللا   . أنزلت بعرفـة  . وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث أنزلت        . وأي يوم أنزلت  . أنزلت

  .صلى اهللا عليه وسلم واقف بعرفة
 5[} اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم نعمـيت        {: يعين. أشك كان يوم مجعة أم ال     : قال سفيان 

  ].3/املائدة /
حدثنا عبداهللا بن إدريس : قال) واللفظ أليب بكر( أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         حدثنا) 3017 (- 4

  :عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم       {: لو علينا، معشر يهود، نزلت هذه اآلية      :  قالت اليهود لعمر  

: قال فقال عمـر   . م الذي أنزلت فيه، الختذنا ذلك اليوم عيدا       ، نعلم اليو  }نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا    
نزلت ليلـة   . وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نزلت        . والساعة. فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه     

  .مجع وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات
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 أبو عميس عن قيس بن مسلم، عن        أخربنا. أخربنا جعفر بن عون   . وحدثين عبد بن محيد   ) 3017 (- 5
  :قال. طارق بن شهاب

لو علينا نزلـت، معـشر      . آية يف كتابكم تقرؤوا   ! يا أمري املؤمنني  : فقال.  جاء رجل من اليهود إىل عمر     
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم نعمـيت         {: وأي آية؟ قال  : قال. اليهود، الختذنا ذلك اليوم عيدا    

نزلـت  . واملكان الذي نزلت فيه   . إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه     : فقال عمر . }يناورضيت لكم اإلسالم د   
  .يف يوم مجعة. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات

: قال أبو الطـاهر   (حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح وحرملة بن حيىي التجييب             ) 3018 (- 6
  أخربين عروة بن الزبري؛. ربين يونس عن ابن شهابأخ. ابن وهب) أخربنا: وقال حرملة. حدثنا

وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن              {:  أنه سأل عائشة عن قول اهللا     
. تشاركه يف ماله  . هي اليتيمة تكون يف حجر وليها     ! يا ابن أخيت  : قالت] 3/النساء   /4[} وثالث ورباع 

فنهوا .  فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه              .فيعجبه ماهلا ومجاهلا  
وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من       . ويبلغوا ن أعلى سنتهن من الصداق     . أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن     

  .النساء، سواهن
فـأنزل  .  وسلم بعد هذه اآلية، فيهن     مث إن الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه        : قالت عائشة : قال عروة 

ويستفتونك يف النساء، قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتـامى النـساء   {: اهللا عز وجل  
  ].127/النساء  /4[} الاليت ال تؤتوهن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن

وإن خفتم أن ال    {: ألوىل اليت قال اهللا فيها    والذي ذكر اهللا تعاىل؛ أنه يتلى عليكم يف الكتاب، اآلية ا          : قالت
  ].3/النساء/4[} تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة اليت تكـون يف           : وقول اهللا يف اآلية األخرى    : قالت عائشة 
وا يف ماهلا ومجاهلا من يتـامى النـساء إال          فنهوا أن ينكحوا ما رغب    . حجره، حني تكون قليلة املال واجلمال     

  .من أجل رغبتهم عنهن. بالقسط
حدثنا . مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد      . وحدثنا احلسن احللواين وعبد بن محيد     ) 3018 (-م  -6

  أخربين عروة؛. أيب عن صاحل، عن ابن شهاب
وساق احلديث مبثل حديث يـونس      . }ىوإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتام      {:  أنه سأل عائشة عن قول اهللا     

  .من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليالت املال واجلمال: وزاد يف آخره. عن الزهري
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حدثنا هشام عن أبيـه،     . حدثنا أبو أسامة  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 3018 (- 7
  عن عائشة،

أنزلت يف الرجل تكون له اليتيمة وهو وليهـا و          : قالت. }وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى      {:  يف قوله 
إن {: فقـال . فيضرا ويسئ صـحبتها   . فال ينكحها ملاهلا  . وليس هلا أحد خياصم دوا    . وهلا مال . وارثها

ودع هذه اليت   . ما أحللت لكم  : يقول. }خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء           
  .تضرا
  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،.  أبو بكر بن أيب شيبةحدثنا) 3018 (- 8

وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتون ما كتـب هلـن وترغبـون أن                   {:  يف قوله 
 ويكره. فريغب عنها أن يتزوجها   . تكون عند الرجل فتشركه يف ماله     . أنزلت يف اليتيمة  : قالت. }تنكحوهن

  .فيعضلها فال يتزوجها وال يزوجها غريه. فيشركه يف ماله. أن يزوجها غريه
  أخربنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو كريب) 3018 (- 9

. هي اليتيمة اليت تكون عند الرجـل      : قالت. اآلية. }يستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن      {:  يف قوله 
ويكره أن ينكحها رجـال     . فريغب، يعين، أن ينكحها   . حىت يف العذق  . قد شركته يف ماله   لعلها أن تكون    
  .فيعضلها. فيشركه يف ماله

  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 3019 (- 10
لت يف وايل مال اليتـيم الـذي        أنز: قالت] 6/النساء   /4[} ومن كان فقريا فليأكل باملعروف    {:  يف قوله 

  .إذا كان حمتاجا أن يأكل منه. يقوم عليه ويصلحه
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. وحدثناه أبو كريب) 3019 (- 11

: قالـت ]. 6/النساء   /4[} ومن كان غنيا فلستعفف، ومن كان فقريا فليأكل باملعروف        {:  يف قوله تعاىل  
  .ليتيم، أن يصيب من ماله، إذا كان حمتاجا، بقدر ماله، باملعروفأنزلت يف ويل ا

  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد. حدثنا ابن منري. وحدثناه أبو كريب) 3019 (-م -11
  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 3020 (- 12

} كم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر         إذ جاؤكم من فوق   {:  يف قوله عز وجل   
  .كان ذلك يوم اخلندق: قالت]. 10/األحزاب  /33[
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حدثنا هشام عـن أبيـه، عـن        . حدثنا عبدة بن سليمان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3021 (- 13
  :عائشة

أنزلت يف املرأة تكـون     :  قالت .اآلية] 128/النساء   /4[} وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا       {
فرتلت هـذه  . ال تطلقين، وأمسكين، وأنت يف حل مين : فتقول. فرييد طالقها . فتطول صحبتها . عند الرجل 

  .اآلية
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو كريب) 3021 (- 14

نزلت يف  : قالت]. 128/النساء   /4[} اضاوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعر       {:  يف قوله عز وجل   
: فتقول لـه  . فتكره أن يفارقها  . فلعله أن ال يستكثر منها، وتكون هلا صحبة وولد        . املرأة تكون عند الرجل   
  .أنت يف حل من شأين

  :أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 3022 (- 15
  .فسبوهم. أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم!  أخيتيا ابن:  قالت يل عائشة

  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أبو أسامة. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة) 3022 (-م -15
حدثنا شعبة عن املغرية بن النعمان، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 3023 (- 16

  :ن جبري، قالسعيد ب
فرحلـت  ] 93/النساء  /4[} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم{:  اختلف أهل الكوفة يف هذه اآلية 
  .مث ما نسخها شئ. لقد أنزلت آخر ما أنزل: إىل ابن عباس فسألته عنها، فقال

حاق بن  ح وحدثنا إس  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 3023 (- 17
نزلت يف آخـر مـا      : ويف حديث ابن جعفر   . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   : قاال مجيعا . أخربنا النضر . إبراهيم

  .إا ملن آخر ما أنزلت: ويف حديث النضر. أنزل
حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 3023 (- 18

  : قالمنصور، عن سعيد بن جبري
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم      {:  أمرين عبدالرمحن بن أبزى؛ أن أسأل ابن عباس عن هاتني اآليتني          

والذين ال يدعون مع اهللا إهلـا آخـر وال          {: وعن هذه اآلية  . مل ينسخها شئ  : فسألته فقال . }خالدا فيها 
  . نزلت يف أهل الشرك:قال] 68/الفرقان  /25[} يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق
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حدثنا أبو معاوية   . حدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم الليثي      . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 3023 (- 19
  :عن منصور بن املعتمر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال) يعين شيبان(

وما يغين عنا   : ال املشركون فق. ، إىل قوله، مهانا   }والذين يدعون مع اهللا إهلا آخر     {:  نزلت هذه اآلية مبكة   
إال من تـاب    {: اإلسالم وقد عدلنا باهللا وقد قتلنا النفس اليت حرم اهللا وأتينا الفواحش؟ فأنزل اهللا عز وجل               

  .إىل آخر اآلية] 70/الفرقان  /25[} وآمن وعمل عمال صاحلا
  .مث قتل، فال توبة له. فأما من دخل يف اإلسالم وعقله: قال
وهو ابن سعيد   (حدثنا حيىي   : قاال. عبداهللا بن هاشم وعبدالرمحن بن بشر العبدي      حدثين  ) 3023 (- 20

  :حدثين القاسم بن أيب بزة عن سعيد بن جبري، قال. عن ابن جريج) القطان
: قال فتلوت عليه هذه اآلية الـيت يف الفرقـان         . ال: أملن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال      :  قلت البن عباس  

هـذه  : قال. ، إىل آخر اآلية   }ع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق           والذين ال يدعون م   {
: ويف رواية ابـن هاشـم     . }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا      {: نسختها آية مدنية  . آية مكية 

  .}إال من تاب{: فتلوت هذه اآلية اليت يف الفرقان
وقال . أخربنا: قال عبد (بة وهارون بن عبداهللا وعبد بن محيد        حدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 3024 (- 21

أخربنا أبو عميس عن عبدايد بن سهيل، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة،     . جعفر بن عون  ) حدثنا: اآلخران
  :قال

إذا . نعم: آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت مجيعا؟ قلت       ) تدري: وقال هارون (تعلم  :  قال يل ابن عباس   
  .صدقت: قال. ء نصر اهللا والفتحجا

  .آخر: ومل يقل. تعلم أي سورة: ويف رواية ابن أيب شيبة
حدثنا أبو عميس، ـذا اإلسـناد،   . أخربنا أبو معاوية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم  ) 3024 (-م  -21
  .ابن سهيل: ومل يقل: وقال عبدايد. آخر سورة: وقال. مثله
 واللفظ البن   -أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأمحد بن عبدة الضيب          حدثنا أبو بكر بن     ) 3025 (- 22

  :قال. سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس) أخربنا: وقال اآلخران. حدثنا: قال (-أيب شيبة 
. فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلـك الغنيمـة      . السالم عليكم : فقال.  لقي ناس من املسلمني رجال يف غنيمة له       

  .السالم: وقرأها ابن عباس]. 94/النساء  /4[} ولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمناوال تق{: فرتلت
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ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3026 (- 23
  :اء يقولمسعت الرب: حدثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب إسحاق، قال: قاال) واللفظ البن املثىن(بشار 

قال فجاء رجل من األنصار فدخل      .  كانت األنصار إذا حجوا فرجعوا، مل يدخلوا البيوت إال من ظهورها          
/ البقـرة    /2[} ليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورهـا       {: فرتلت هذه اآلية  . فقيل له يف ذلك   . من بابه 

189.[  
أخـربين عمـرو بـن      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين يونس بن عبداألعلى الصديف    ) 3027 (- 24

  :احلارث عن سعيد بن أيب هالل، عن عون بن عبداهللا، عن أبيه؛ أن ابن مسعود قال
 57[} م لذكر اهللا  أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلو      {:  ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا ذه اآلية         

  .إال أربع سنني] 16/احلديد /
واللفـظ  (ح وحدثين أبو بكر بن نافع       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 3028 (- 25

، عن ابن عباس،    حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري            . حدثنا غندر ). له
  :قال

  :وتقول. من يعريين تطوافا؟ جتعله على فرجها: فتقول.  كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة
  فما بدا منه فال أحله* اليوم يبدو بعضه أو كله 

  ].31/األعراف  /7[خذوا زينتكم عند كل مسجد : فرتلت هذه اآلية
). واللفظ أليب كريـب (مجيعا عن أيب معاوية . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب ) 3029 (- 26

  :حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر، قال. حدثنا أبو معاوية

        }}}}م لذكر اهللام لذكر اهللام لذكر اهللام لذكر اهللاأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلو{{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    1    

        }}}}خذوا زينتكم عند كل مسجدخذوا زينتكم عند كل مسجدخذوا زينتكم عند كل مسجدخذوا زينتكم عند كل مسجد{{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    2    

        }}}}على البغاءعلى البغاءعلى البغاءعلى البغاءوال تكرهوا فتياتكم وال تكرهوا فتياتكم وال تكرهوا فتياتكم وال تكرهوا فتياتكم {{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    3    
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وال تكرهـوا  {: فأنزل اهللا عـز وجـل   . اذهيب فابغينا شيئا  :  كان عبداهللا بن أيب بن سلول يقول جلارية له        
) هلن(تياتكم على البغاء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن                  ف

  ].33/النور  /24[} غفور رحيم
حدثنا أبو عوانة عن األعمش، عن أيب سـفيان، عـن           . وحدثين أبو كامل اجلحدري   ) 3029 (- 27

  جابر؛
. فكان يكرههما على الزىن   . أميمة: وأخرى يقال هلا  . مسيكة:  أن جارية لعبداهللا بن أيب بن سلول يقال هلا        

غفور {: ، إىل قوله }وال تكرهوا فتياتكم على البغاء    {: فأنزل اهللا . فشكتا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .}رحيم
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن األعمش، عن إبراهيم، عـن          . ر بن أيب شيبة   حدثنا أبو بك  ) 3030 (- 28

  أيب معمر، عن عبداهللا،
]. 57/اإلسـراء    /17[} أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب        {:  يف قوله عز وجل   

 وقد أسلم النفـر     .فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادم     . وكانوا يعبدون . كان نفر من اجلن أسلموا    : قال
  .من اجلن
حدثنا سفيان عن األعمش، عـن      . حدثنا عبدالرمحن . حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي     ) 3030 (- 29

  :إبراهيم، عن أيب معمر، عن عبداهللا
فأسـلم  . كان نفر من اإلنس يعبدون نفرا من اجلن       : قال. }أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة       {

  .}أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة{: فرتلت. ستمسك اإلنس بعبادموا. النفر من اجلن
عن شعبة، عن سليمان، ذا     ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . وحدثنيه بشر بن خالد   ) 3030 (-م  -29

  .اإلسناد
حـدثنا  . حـدثين أيب  . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 3030 (- 30

  : عن قتادة، عن عبداهللا بن معبد الزماين، عن عبداهللا بن عتبة، عن عبداهللا بن مسعودحسني

        }}}}أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلةأولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلةأولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلةأولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة{{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    4    
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نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفـرا مـن           : قال. }أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة       {
ون يبتغون إىل   أولئك الذين يدع  {: فرتلت. واإلنس الذين كانوا يعبدوم ال يشعرون     . فأسلم اجلنيون . اجلن

  .}رم الوسيلة
  :حدثنا هشيم عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، قال. حدثين عبداهللا بن مطيع) 3031 (- 31

ومنهم، ومنهم، حـىت  : ما زالت ترتل. بل هي الفاضحة: آلتوبة؟ قال: سورة التوبة؟ قال:  قلت البن عباس 
فاحلشر؟ : قال قلت. تلك سورة بدر : سورة األنفال؟ قال  : قال قلت . ى منا أحد إال ذكر فيها     ظنوا أن ال يبق   

  .نزلت يف بين النضري: قال
حدثنا علي بن مسهر عن أيب حيان، عن الشعيب، عن ابن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3032 (- 32

  :عمر، قال
أال وإن  . أمـا بعـد   : مث قال . فحمد اهللا وأثىن عليه   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم      خطب عمر على منرب رسو    

واخلمر . من احلنطة والشعري، والتمر، والزبيب، والعسل     . اخلمر نزل حترميها، يوم نزل، وهي من مخسة أشياء        
: د إلينا فيهـا   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عه        ! وثالثة أشياء وددت، أيها الناس    . ما خامر العقل  

  اجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب الربا
. حدثنا أبو حيان عن الشعيب، عن ابن عمـر        . أخربنا ابن إدريس  . وحدثنا أبو كريب  ) 3032 (- 33
  :قال

فإنه نـزل   ! أيها الناس . أما بعد :  مسعت عمر بن اخلطاب، على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول            
. واخلمر مـا خـامر العقـل      . من العنب، والتمر، والعسل، واحلنطة، والشعري     :  مخسة حترمي اخلمر وهي من   
اجلد، : وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه              ! وثالث، أيها الناس  

  .والكاللة، وأبواب من أبواب الربا

         باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر----    5    

         باب يف نزول حترمي اخلمر باب يف نزول حترمي اخلمر باب يف نزول حترمي اخلمر باب يف نزول حترمي اخلمر----    6    
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ح وحـدثنا إسـحاق بـن    . عيل بن علية  حدثنا إمسا . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3032 (-م  -33
غري أن ابن عليـة يف      . كالمها عن أيب حيان، ذا اإلسناد، مبثل حديثهما       . أخربنا عيسى بن يونس   . إبراهيم

  .الزبيب كما قال ابن مسهر: ويف حديث عيسى. كما قال ابن إدريس. العنب: حديثه
حدثنا هشيم عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد،            . حدثنا عمرو بن زرارة   ) 3033 (- 34
  :قال

إـا نزلـت يف     ] 19/احلج   /22[} هذان خصمان اختصموا يف رم    {:  مسعت أبا ذر يقسم قسما إن     
  .بن عتبةمحزة، وعلي، وعبيدة بن احلارث، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد : الذين برزوا يوم بدر

حـدثنا  . ح وحدثين حممد بـن املـثىن      . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3033 (-م  -34
مسعت أبا ذر يقـسم،     : قال. مجيعا عن سفيان، عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد            . عبدالرمحن

  .يح مسلم انتهى اجلزء الرابع وبه متام منت صح-. مبثل حديث هشيم. هذان خصمان: لرتلت
   
  

Hamdalah sudah tamat  
dto  

Mas Gun  

   
  

        }}}}هذان خصمان اختصموا يف رمهذان خصمان اختصموا يف رمهذان خصمان اختصموا يف رمهذان خصمان اختصموا يف رم{{{{: : : :  باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل باب يف قوله تعاىل----    7    


