
المغازي  - كتاب67
 1.     : العسيرة -  أو العشيرة، غزوة باب
 الرحيم الرحمن الله بسم 

وسمملم عليممه الممه صمملى النممبي غممزا ممما إسحاق: أول ابن قال
العشيرة. ثم بواط، ثم البواء،
شممعبة، وهممب: حممدثنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3733

له: كممم فقيل أرقم، بن زيد جانب إلى إسحاق: كنت أبي عن
قممال: تسممع غممزوة؟ مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي غممزا

قلممت عشممرة، قممال: سممبع معممه؟ أنت غزوت قيل: كم عشرة،
قال: العشير أول؟ كانت فأيهم

فقال: العشيرة. لقتادة فذكرت العسيرة، أو
]4142، 4201[

 2        : يقتل -  من وسلم عليه الله صلى النبي ذكر باب
ببدر.
مسمملمة: بممن شممريح عثمممان: حممدثنا بممن أحمممد  - حدثني3734
قممال: إسممحاق أبممي عممن أبيممه، عن يوسف، ابن إبراهيم حدثنا

رضي مسعود بن الله عبد سمع ميمون: أنه بن عمرو حدثني
لميممة صديقا قال: كان أنه معاذ بن سعد عن عنه: حدث الله
معتمممرا، سممعد انطلممق بالمدينممة مممر إذا أمية وكان خلف، بن

خلمموة سمماعة لممي لميممة: انظممر فقممال بمكممة، أمية على فنزل
النهممار، نصممف مممن قريبمما بممه فخممرج بالبيت، أطوف أن لعلي

فقممال: معممك؟ هذا من صفوان، أبا فقال: يا جهل أبو فلقيهما
وقممد آمنمما بمكة تطوف أراك جهل: أل أبو له فقال سعد، هذا

واللممه أممما وتعينممونهم، تنصممرونهم أنكممم وزعمتم الصباة، آويتم
لممه سممالما. فقممال أهلممك إلممى رجعممت ما صفوان أبي مع أنك

ما لمنعنك هذا منعتني لئن والله عليه: أما صوته ورفع سعد،
أميممة: ل لممه فقممال المدينممة، على طريقك منه، عليك أشد هو

المموادي، أهممل سمميد الحكممم، أبممي علممى سممعد يمما صوتك ترفع
الرسممول سمممعت لقممد فمموالله أميممة، يا عنك سعد: دعنا فقال
قممال: قاتلوك). قال: بمكممة؟ يقول: (إنهم وسلم عليه الله صلى

إلممى أميممة رجممع فلما شديدا، فزعا أمية لذلك ففزع أدري، ل
عد؟ لمي قمال ما تري ألم صفوان، أم يا قال أهله قمالت: س



قمماتلي، أنهممم أخممبرهم محمممدا أن قممال: زعممم لممك؟ قممال وممما
مممن أخممرج ل أمية: والله فقال أدري، ل قال له: بمكة، فقلت
قممال: أدركمموا الناس جهل أبو استنفر بدر يوم كان فلما مكة،

أبمما فقممال: يمما جهممل أبممو فأتمماه يخممرج، أن أمية فكره عيركم؟
سمميد وأنممت تخلفممت، قممد النمماس يممراك ممما متى أنك صفوان،

قممال: أممما حممتى جهل أبو يزل فلم معك، تخلفوا الوادي، أهل
أميممة: يمما قممال ثم بمكة، بعير أجود لشترين فوالله غلبتني، إذ
ممما نسمميت وقد صفوان، أبا له: يا فقالت جهزيني، صفوان أم

إل معهممم أجمموز أن أريممد ما قال: ل، اليثربي؟ أخوك لك قال
فلممم بعيره، عقل إل منزل ينزل ل أخذ أمية خرج فلما قريبا،

ببدر. وجل عز الله قتله حتى بذلك، يزل
]3433[

 3.    : بدر -  غزوة قصة باب
فمماتقوا أذلمة وأنتمم ببممدر الله نصركم تعالى: {ولقد الله وقول
أن يكفيكممم ألممن للمممؤمنين تقممول تشممكرون. إذ لعلكممم اللممه

تصممبروا إن منزلين. بلى الملئاكة من آلف بثلثة ربكم يمدكم
آلف بخمسممة ربكممم يمممددكم هممذا فممورهم من ويأتوكم وتتقوا

لتطمئممن لكممم بشرى إل الله جعله مسومين. وما الملئاكة من
الحكيممم. ليقطممع العزيز الله عند من إل النصر وما به قلوبكم

عمران خائابين} /آل فينقلبوا يكبتهم أو كفروا الذين من طرفا
123 - 127./
الله: فورهم: غضبهم. عبد أبو قال

بدر يوم الخيار ين عدي ين طعيمة حمزة وحشي: قتل وقال
]3844[

لكممم أنهمما الطممائافتين إحممدى اللممه يعممدكم تعممالى: {وإذ وقمموله
لكم}. تكون الشوكة ذات غير أن وتودون

/. الشوكة: الحد.7الية/ النفال: 
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني3735

عبممد كعممب: أن بن الله عبد بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن
عنممه اللممه رضممي مالممك بممن كعممب قال: سمعت كعب بن الله

فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسممول عممن أتخلف يقول: لم
غممزوة عممن تخلفممت أني غير تبوك، غزوة في إل غزاها غزوة
اللمه الرسمول خمرج إنمما عنهما، تخلمف أحمد يعماتب ولم بدر،

بينهممم الله جمع حتى قريش، عير يريد وسلم عليه الله صلى



معاد. غير على عدوهم وبين
]2606[

4:    : تعالى -  الله قول باب
مممن بممألف ممممدكم أنممي لكممم فاسممتجاب ربكممم تستغيثون {إذ

بممه ولتطمئممن بشممرى إل اللممه جعلممه مردفيممن. وممما الملئاكممة
حكيممم. إذ عزيممز اللممه إن اللممه عند من إل النصر وما قلوبكم

مماء السمماء ممن عليكمم وينمزل منمه أمنمة النعماس يغشميكم
علممى وليربممط الشمميطان رجممز عنكممم ويممذهب بممه ليطهركممم

أنممي الملئاكممة إلممى ربمك يمموحي إلقممدام. إذ بممه ويثبت قلوبكم
كفمروا المذين قلموب فمي سمألقي آمنمموا الممذين فثبتموا معكمم
بممأنهم بنممان. ذلممك كممل واضممربوا العناق فوق فاضربوا الرعب
شديد الله فإن ورسوله الله يشاقق ومن ورسوله الله شاقوا

/.13 - 9العقاب}. /النفال: 
طارق عن مخارق، إسرائايل: عن نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3736

المقداد من يقول: شهدت مسعود ابن قال: سمعت شهاب بن
أتى به، عدل مما إلي أحب صاحبه أكون لن مشهدا، السود
المشممركين، علممى يممدعو وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

فقمماتل، وربك أنت موسى: اذهب قوم قال كما نقول فقال: ل
وخلفمك. يمديك وبيمن شممالك وعمن يمينمك عمن نقاتمل ولكنما

وسره. يعني: وجهه أشرق وسلم عليه الله صلى النبي فرأيت
قوله.

]4333[
عبممد حوشممب: حممدثنا بممن اللممه عبممد بممن محمد  - حدثني3737

قممال: قممال عبمماس ابممن عممن عكرمة، عن خالد، الوهاب: حدثنا
بدر: يوم وسلم عليه الله صلى النبي

تعبممد. لم شئت إن اللهم ووعدك، عهدك أنشدك أني اللهم 
يقممول: {سمميهزم وهو فخرج حسبك، فقال بيده، بكر أبو فأخذ

الدبر}. ويولون الجمع
]2758[

جريج ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3738
عبد مولى مقسما، سمع الكريم: أنه عبد قال: أخبرني أخبرهم

يقممول: {ل سمممعه عباس: أنه ابن عن يحدث الحارث، بن الله
إلمى والخمارجون بمدر، الممؤمنين}. عمن ممن القاعدون يستوي

بدر.



]4319[

 5.    : بدر -  أصحاب عدة باب
أبممي عن شعبة، إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا3739/3742

قال: البراء عن إسحاق،
عمر. وابن أنا استصغرت 

عمن إسمحاق، أبي عن شعبة، عن وهب، محمود: حدثنا حدثني
قال: البراء

نيفمما المهمماجرون وكممان بممدر، يمموم عمر وابن أنا استصغرت 
ومائاتين. وأربعين نيفا وإلنصار ستين، على
إسحاق أبو زهير: حدثنا خالد: حدثنا بن عمرو ) - حدثنا3740( 

أصممحاب يقممول: حممدثني عنممه اللممه رضممي الممبراء قال: سمممعت
بدرا: شهد ممن وسلم عليه الله صلى محمد

النهممر، معممه جممازوا الممذين طممالوت، أصحاب عدة كانوا أنهم 
النهممر معممه جاوز ما والله البراء: ل وثلثمائاة. قال عشر بضعة

مؤمن. إل
أبممي عن إسرائايل، رجاء: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا3741( 

عليممه اللمه صملى محمممد أصممحاب قال: كنا البراء عن إسحاق،
طالوت أصحاب عدة على بدر أصحاب عدة نتحدث: أن وسلم
بضممعة مممؤمن، إل معممه يجمماوز ولممم النهممر، معه جاوزوا الذين
وثلثمائاة. عشر

عممن يحيممى، شمميبة: حممدثنا أبممي بممن الله عبد ) - حدثني3742(
البراء. عن إسحاق، أبي عن سفيان،
عممن إسممحاق، أبممي عممن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد وحدثنا
بممدر أصممحاب نتحممدث: أن قممال: كنمما عنممه اللممه رضممي الممبراء
جمماوزوا الممذين طممالوت، أصممحاب بعممدة عشممر، وبضعة ثلثمائاة

مؤمن. إل معه جاوز وما النهر، معه

 6       : على -  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء باب
      : بن  جهل وأبي والوليد وعتبة شيبة قريش كفار

. وهلكهم  هشام،
إسممحاق، أبممو زهير: حدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثني3743

اللممه رضممي مسممعود بممن الله عبد عن ميمون، بن عمرو عن
فممدعا الكعبممة، وسمملم عليه الله صلى النبي قال: استقبل عنه

ربيعمة، بمن وعتبمة ربيعة، بن شيبة قريش: على من نفر على



لقممد بممالله، فأشممهد هشممام بممن جهممل وأبممي عتبممة، بن والوليد
حارا. يوما وكان الشمس، غيرتهم قد صرعى، رأيتهم

]237[

 7.    : جهل -  أبي قتل باب
إسممماعيل: أسممامة: حممدثنا أبممو نميممر: حممدثنا ابممن  - حدثنا3744
جهممل أبمما أتممى عنه: أنه الله رضي الله عبد عن قيس، أخبرنا

رجممل مممن أعمممد جهممل: هممل أبممو فقممال بممدر، يمموم رمممق وبه
قتلتموه.

سممليمان زهيممر: حممدثنا يممونس: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثنا3745
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: قممال حممدثهم أنسمما الممتيمي: أن

وسلم.
عممن التيمي، سليمان عن زهير، خالد: حدثنا بن عمرو وحدثني

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال عنه الله رضي أنس
فوجممده مسممعود ابممن جهل). فانطلق أبو صنع ما ينظر (من 

قال: فأخذ جهل؟ أبو برد. قال: أأنت حتى عفراء ابنا ضربه قد
قممومه. قتلممه رجممل أو قتلتممموه، رجممل فوق قال: وهل بلحيته،

جهل. أبو يونس: أنت بن أحمد قال
سممليمان عممن عممدي، أبممي ابن المثنى: حدثنا بن محمد حدثني

اللممه صمملى النممبي قال: قال عنه الله رضي أنس عن التيمي،
ابن جهل. فانطلق أبو فعل ما ينظر بدر: من يوم وسلم عليه

بلحيتممه فأخممذ بممرد، حممتى عفراء ابنا ضربه قد فوجده مسعود
أو قممومه؟ قتلممه رجممل فمموق قال: وهممل جهل؟ أبا فقال: أنت،

قال: قتلتموه.
بممن أنس سليمان: أخبرنا معاذ: حدثنا المثنى: أخبرنا ابن حدثني

مالك: نحوه.
]3795[

بممن يوسممف عممن قال: كتبممت الله عبد بن علي  - حدثنا3746
جممده: فممي عممن أبيممه، عممن إبراهيم، بن صالح عن الماجشون،

عفراء. ابني - حديث - يعني بدر
]2972[

معتمممر الرقاشممي: حممدثنا اللممه عبممد بممن محمممد  - حدثني3747
عبمماد، بممن قيممس عن مجلز، أبو يقول: حدثنا أبي قال: سمعت

قال: أنه عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن
القيامممة. يمموم للخصومة الرحمن يدي بين يجثو من أول أنا 



اختصممموا خصمممان أنزلت: {هممذان عباد: وفيهم بن قيس وقال
وعلممي بممدر: حمممزة يمموم تبممارزوا الممذين هممم ربهممم}. قممال في

بممن وعتبة ربيعة بن وشيبة الحارث، بن عبيدة أبو أو وعبيدة،
عتبة. بن والوليد ربيعة

]3749، 4467[
أبممي عممن هاشم، أبي عن سفيان، قبيضة: حدثنا  - حدثنا3748
قممال: عنممه الله رضي ذر أبي عن عباد، بن قيس عن مجلز،

مممن سممتة ربهممم}. فممي فممي اختصممموا خصمممان نزلت: {هممذان
ربيعممة بممن وشمميبة الحممارث، بممن وعبيممدة وحمممزة قريش: علي

عتبة. بن والوليد ربيعة بن وعتبة
]3750، 3751، 4466[

بممن يوسممف الصواف: حممدثنا إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا3749
سممدوس، لبني مولى وهو ضبيعة، بني في ينزل كان يعقوب،

عبمماد بممن قيممس عممن مجلممز، أبممي عممن التيمي، سليمان حدثنا
عنه: الله رضي علي قال: قال

ربهم}. في اختصموا خصمان الية: {هذان هذه نزلت فينا 
]3747[

عممن وكيممع، جعفممر: أخبرنمما بممن يحيممى  - حممدثنا3750/3751
عبمماد بممن قيممس عن مجلز، أبي عن هاشم، أبي عن سفيان،

هممؤلء يقسممم: لنزلممت عنممه اللممه رضممي ذر أبمما قممال: سمممعت
نحوه. بدر، يوم الستة الرهط هؤلء في اليات،

هشمميم: الممدورقي: حممدثنا إبراهيم بن يعقوب ) - حدثنا3751( 
قممال: عبمماد بممن قيممس عممن مجلز، أبي عن هاشم، أبو أخبرنا

خصمممان اليممة: {هممذان هممذه قسممما: أن يقسممم ذر أبا سمعت
بممدر: حمممزة يمموم بممرزوا الذين في ربهم}. نزلت في اختصموا

والوليممد ربيعممة ابنممي وشمميبة وعتبممة الحارث، بن وعبيدة وعلي
عتبة. بن

]3748[
بن إسحاق الله: حدثنا عبد أبو سعيد بن أحمد  - حدثني3752
أبممي عن أبيه، عن يوسف، بن إبراهيم السلولي: حدثنا منصور

بممدرا؟ علممي قال: أشهد أسمع، وأنا البراء، رجل إسحاق: سأل
وظاهر. بارز قال

بممن يوسممف اللممه: حممدثني عبممد بممن العزيممز عبد  - حدثنا3753
عمموف، بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح عن الماجشون،



قال: الرحمن عبد جده عن أبيه، عن
وقتممل قتلممه فذكر بدر، يوم كان فلما خلف، بن أمية كاتبت 

أمية. نجا إن نجوت بلل: ل فقال ابنه،
]2179[

شممعبة، عن أبي، قال: أخبرني عثمان بن عبدان  - حدثنا3754
عنممه، اللممه رضممي الله عبد عن السود، عن إسحاق، أبي عن
بهمما، فسممجد والنجم قرأ وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن

إلى فرفعه تراب من كفا أخذ شيخا أن غير معه، من وسجد
قتممل بعممد رأيتممه الله: فلقد عبد قال هذا، فقال: يكفني جبهته،
كافرا.

]1017[
بمن هشمام موسمى: حمدثنا بمن إبراهيمم  - أخبرني3755/3756

فممي قممال: كممان عممروة عممن هشممام، عممن معمممر، عن يوسف،
إن قممال عمماتقه، فممي احممداهن بالسمميف، ضممربات ثلث الزبيممر

وواحمدة بمدر، يموم ثنتين ضرب فيها. قال أصابعي لدخل كنت
مممروان، بممن الملممك عبممد لممي وقممال عممروة اليرموك. قال يوم
سمميف تعممرف هممل عممروة، الزبيممر: يمما بممن اللممه عبد قتل حين

يمموم فلهمما فلمة قلممت: فيممه فيممه؟ قال: فممما قلت: نعم، الزبير؟
علممى رده الكتائاب. ثم قراع من فلول بهن قال: صدقت، بدر،

بعضممنا، وأخممذه آلف، ثلثممة بيننمما فأقمنمماه هشممام عممروة. قممال
أخذته. كنت أني ولوددت

سمميف قممال: كممان أبيه عن هشام، عن علي، عن فروة، حدثنا
عممروة سيف هشام: وكان قال بفضة، محلى العوام بن الزبير
بفضة. محلى

هشام الله: أخبرنا عبد محمد: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا3756( 
أبيه: عن عروة، بن
يوم للزبير قالوا وسلم عليه الله صلى الرسول أصحاب أن 

كممذبتم، شممددت إن إنممي فقال معك؟ فنشد تشد اليرموك: أل
فجمماوزهم صممفوفهم، شممق حتى عليهم فحمل نفعل، فقالوا: ل

ضربتين فضربوه بلجامه، فأخذوا مقبل، رجع ثم أحد، معه وما
عممروة: كنممت بممدر. قممال يمموم ضممربها ضربة بينهما عاتقه، على

عممروة: صغير. قال وأنا ألعب الضربات تلك في أصابعي أدخل
سممنين، عشممر ابممن وهو يومئذ، الزبير بن الله عبد معه وكان

رجل. به ووكل فرس، على فحمله



]3516[
عبادة: حدثنا بن روح محمد: سمع بن الله عبد  - حدثني3757
مالك، بن أنس لنا قال: ذكر قتادة عن عروبة، أبي بن سعيد

يمموم أمممر وسلم عليه الله صلى الله نبي أن طلحة: أبي عن
فمي فقمذفوا قريمش، صمناديد ممن رجل وعشمرين بأربعمة بدر

قمموم على ظهر إذا وكان مخبث، خبيث بدر أطواء من طوى
أمممر الثممالث اليمموم ببممدر كممان فلممما ليممال، ثلث العرصة أقام

وقالوا: ممما أصحابه واتبعه مشى ثم رحلها، عليها فشد براحلته
الركمي، شمفة علمى قمام حمتى حماجته، لبعض إل ينطلق نرى

بممن فلن ويمما فلن، بن فلن آبائاهم: (يا بأسماء يناديهم فجعل
ممما وجممدنا قممد فانمما ورسوله، الله أطعتم أنكم أيسركم فلن،
عمر: يمما حقا). قال ربكم وعد ما وجدتم فهل حقا، ربنا وعدنا

رسممول فقممال لهمما؟ أرواح ل أجساد من تكلم ما الله، رسول
أنتممم ما بيده، محمد نفس وسلم: (والذي عليه الله صلى الله

منهم). أقول لما بأسمع
وتصممغيرا توبيخمما قمموله، أسمممعهم حتى الله قتادة: أحياهم قال

وندما. وحسرة ونقمة
]2900[

عطمماء، عن عمرو، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا3758
عنهما. الله رضي عباس ابن عن
قريممش. كفممار والله هم كفرا}. قال الله نعمة بدلوا {الذين 

نعمممة وسمملم عليممه اللممه صلى ومحمد قريش، هم عمرو قال
بدر. يوم البوار} قال: النار، دار قومهم الله. {وأحلو

]4423[
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثني3759
ابن عنها: أن الله رضي عائاشة عند قال: ذكر أبيه عن هشام،

ليعذب الميت وسلم: (أن عليه الله صلى النبي إلى رفع عمر
إنممما اللممه، رحمه عمر ابن أهله). فقالت: وهل ببكاء قبره في
بخطيئتممه ليعممذب وسلم: (أنممه عليه الله صلى الله رسول قال

قوله: إن مثل الن). قالت: وذاك عليه ليبكون أهله وان وذنبه،
وفيممه القليممب علممى قممام وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول
قممال: أنهممم ممما مثممل لهممم فقممال المشممركين، مممن بممدر قتلممى

كنت ما أن ليعلمون الن قال: (إنهم أقول). أنما ما ليسمعون
أنممت الموتى} {وممما تسمع ل قرأت: {إنك حق). ثم لهم أقول



مممن مقاعممدهم تبمموؤوا حيممن القبممور}. تقممول فممي مممن بمسمع
النار.

]1305[
عممن أبيه، عن هشام، عن عبدة، عثمان: حدثنا  - حدثني3760

عليممه اللممه صمملى النبي قال: وقف عنهما الله رضي عمر ابن
حقمما. ربكم وعد ما وجدتم فقال: (هل بدر، قليب على وسلم

فقممالت: لعائاشممة، أقول). فذكر ما يسمعون الن قال: إنهم ثم
أن ليعلمون الن وسلم: (إنهم عليه الله صلى النبي قال إنما

تسمممع ل قممرأت: {إنممك الحممق). ثممم هممو لهم أقول كنت الذي
الية. قرأت الوتى}. حتى

]1304[

 8.     : بدرا -  شهد من فضل باب
عمممر: بممن معاويممة محمممد: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثني3761
عنه الله رضي أنسا قال: سمعت حميد عن إسحاق أبو حدثنا

إلممى أمممه فجمماءت غلم، وهممو بممدر يمموم الحارثممة يقول: أصيب
عرفت قد الله، رسول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي
وإن وأحتسممب، أصممبر الجنممة في يكن فإن مني، حارثة منزلة

جنممة أو هبلممت، أو فقممال: (ويحممك، أصممنع، ممما تر الخرى تكن
الفردوس). جنة في وإنه كثيرة، جنان إنها هي، واحدة

]2654[
ادريس بن الله عبد إبراهيم: أخبرنا بن إسحاق  - حدثني3762

عبيممدة، بممن سممعد عممن الرحمممن، عبد بن حصين قال: سمعت
عنممه اللممه رضممي علممي عممن السملمي، الرحمممن عبممد أبي عن

مرثممد وأبمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه الرسول قال: بعثني
حممتى قممال: (انطلقمموا فممارس، وكلنا العوام، بن والزبير الغنوي

كتمماب معهمما المشممركين، مممن امرأة بها فإن خاخ، روضة تأتو
تسممير المشممركين). فأدركناهمما إلممى بلتعممة أبممي بن حاطب من

وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول قال حيث لها بعير على
نر فلم فالتمسنا فأنخناها كتاب، معنا فقالت: ما فقلنا: الكتاب،

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول كممذب فقلنمما: ممما كتابا،
إلممى أهمموت الجممد رأت فلممما لنجردنممك، أو الكتمماب لتخرجممن
إلممى بهمما فانطلقنمما فممأخرجته، بكسمماء، محتجممزة وهي حجزتها،
الله، رسول عمر: يا فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول

عنقه. فقال فلضرب فدعني والمؤمنين، ورسوله الله خان قد



صنعت). قممال ما على حملك وسلم: (ما عليه الله صلى النبي
صمملى ورسمموله بممالله مؤمنمما أكون ل أن بي ما حاطب: والله

الله يدفع يد القوم عند لي يكون أن أردت وسلم، عليه الله
هنمماك لممه إل أصممحابك مممن أحممد وليس ومالي، أهلي عن بها
النممبي وممماله. فقممال أهلممه عممن به الله يدفع من عشيرته من

خيممرا). فقممال إل لممه تقولوا ول وسلم: (صدق، عليه الله صلى
فلضممرب فممدعني والمممؤمنين، ورسمموله الله خان قد إنه عمر

إلممى اطلممع اللممه فقال: لعل بدر؟ أهل من عنقه. فقال: (أليس
أو الجنممة، لكممم وجبممت فقممد شئتم، ما فقال: اعملوا بدر أهل
ورسمموله وقممال: اللممه عمممر، عينمما لكممم). فممدمعت غفممرت فقممد

أعلم.
]2845[

أحممد أبمو الجعفمي: حمدثنا محممد بن الله عبد  - حدثني3763
أبممي بممن حمممزة عممن الغسيل، بن الرحمن عبد الزبيري: حدثنا

رضممي أسيد أبي عن أسيد، أبي ابن المنذر بن والزبير أسيد،
يمموم وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال: قال عنه الله

نبلكم). واستبقوا فارموهم، أكثبوكم بدر: (إذا
الزبيممري: حممدثنا أحمد أبو حدثنا الرحيم، عبد بن محمد حدثني

والمنممذر أسمميد أبممي بممن حمزة عن الغسيل، ابن الرحمن عبد
قال: عنه الله رضي أسيد أبي عن أسيد، أبي بن
بممدر: (إذا يمموم وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول لنا قال 

نبلكم). واستبقوا - فارموهم، أكثروكم - يعني أكثبوكم
]2744[ر: 

إسممحاق أبممو زهير: حممدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثني3764
قممال: جعممل عنهممما اللمه رضممي عممازب بممن البراء قال: سمعت

اللممه عبممد أحممد يمموم الرماة على وسلم عليه الله صلى النبي
عليممه اللممه صمملى النممبي وكممان سممبعين، منا فأصابوا جبير، بن

ومائامة، أربعيمن بدر يوم المشركين من أصابوا وأصحابه وسلم
بمدر، بيمموم سمفيان: يمموم أبممو قال قتيل، وسبعين أسير سبعين

سجال. والحرب
]2874[

بريممد، عممن أسممامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني3765
صمملى النبي - عن - أراه موسى أبي عن بردة، أبي جده عن
الخيممر مممن بممه اللممه جاء ما الخير قال: (وإذا وسلم عليه الله



بدر). يوم بعد آتانا الذي الصدق وثواب بعد،
]3425[

سممعد، بممن إبراهيممم إبراهيممم: حممدثنا بن يعقوب  - حدثني3766
لفي عوف: إني بن الرحمن عبد قال: قال جده عن أبيه، عن

فتيممان يساري وعن يميني عن فإذا التفت إذ بدر، يوم الصف
أحممدهما لممي قممال إذ بمكانهممما، آمممن لممم فكأني السن، حديثا
أخممي، ابممن فقلمت: يمما جهممل، أبا أرني عم صاحبه: يا من سرا
أممموت أو أقتلممه أن رأيته إن الله قال: عاهدت به؟ تصنع وما

سممرني قال: فما مثله، صاحبه من سرا الخر لي فقال دونه،
مثممل عليممه فشدا اليه، لهما فأشرت مكانهما، رجلين بين أني

عفراء. ابنا وهما ضرباه، حتى الصقرين
]2972[

ابممن إبراهيممم: أخبرنمما إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3767
الثقفممي، جاريممة بممن أسمميد أبممي بن عمرو قال: أخبرني شهاب
أبمي عمن هريمرة، أبمي أصمحاب ممن وكمان زهرة، بني حليف
عليممه اللممه صلى الله رسول قال: بعث عنه الله رضي هريرة
جد النصاري ثابت ابن عاصم عليهم وأمر عينا، عشرة وسلم

بيممن بالهممدأة كممانوا إذا حممتى الخطمماب، بممن عمممر بممن عاصممم
لحيممان، بنممو لممه يقممال هممذيل مممن لحممي ذكروا ومكة، عسفان
حممتى آثممارهم فاقتصمموا رام، رجممل مائاممة بقريممب لهممم فنفممروا
يممثرب، فقممالوا: تمممر نزلمموه، منممزل فممي التمممر مممأكلهم وجدوا
إلممى لجممؤوا وأصممحابه عاصممم بهممم حممس فلما آثارهم، فاتبعوا
بأيممديكم، فممأعطوا لهم: انزلوا فقالوا القوم، بهم فأحاط موضع
بممن عاصممم أحدا. فقال منكم نقتل ل والميثاق: أن العهد ولكم

قمال: ثممم كمافر، ذمممة فمي أنممزل فل أنمما أما القوم ثابت: أيها
بالنبممل فرممموه وسمملم، عليممه اللممه صمملى نبيك عنا أخبر اللهم

منهممم والميثمماق، العهممد علممى نفممر ثلثممة ونممزل عاصما، فقتلوا
أطلقوا منهم استمكنوا فلما آخر، ورجل الدثنة بن وزيد خبيب
الغدر، أول الثالث: هذا الرجل بها. قال فربطوهم قسيهم أوتار
فجممرروه القتلممى، يريد أسوة، بهؤلء لي إن أصحبكم، ل والله

الدثنممة بممن وزيممد بخممبيب فممانطلق يصحبهم، أن فأبى وعالجوه
ة بعد باعوهما حتى بمن عمامر ابمن الحمارث فابتماع بمدر، وقع
بممدر، يمموم عامر بن الحارث قتل هو خبيب وكان خبيبا، نوفل
مممن فاسممتعار قتلممه، أجمعمموا حممتى أسممير عنممدهم خبيب فلبث



لها بني فدرج فأعارته، بها يستحد موسى الحارث بنات بعض
والموسممى فخممذه على مجلسه فوجدته أتاه، حتى غافلة وهي
أن فقممال: أتخشممين خممبيب، عرفهمما فزعة قالت: ففزعت بيده،

قممط أسمميرا رأيممت ما قالت: والله ذلك، لفعل كنت ما أقتله؟
عنممب مممن قطفا يأكل يوما وجدته لقد والله خبيب، من خيرا
وكممانت ثمممرة، مممن بمكممة وممما بالحديممد، لموثق وإنه يده، في

الحممرم، مممن به خرجوا فلما خبيبا، الله رزقه لرزق تقول: إنه
ركعممتين، أصمملي خممبيب: دعمموني لهممم قممال الحممل، في ليقتلوه
بممي أن تحسممبوا أن لممول فقممال: واللممه ركعممتين، فركع فتركوه

ول بممددا واقتلهممم عممددا، أحصممهم قممال: اللهممم ثم لزدت، جزع
يقول: أنشأ ثم أحدا، منهم تبق

ان جنمب أي  علمى*** مسملما أقتل حين أبالي فلست ه ك لل
مصرعي

شمملو أوصممال علممى  يبممارك*** يشممأ وإن الله ذات في وذلك
ممزع

خممبيب وكان فقتله، الحارث بن عقبة سروعة أبو اليه قام ثم
النممبي - يعنممي وأخممبر الصمملة، صبرا قتل مسلم لكل سن هو

وبعممث خممبرهم، أصمميبوا يمموم - أصممحابه وسلم عليه الله صلى
- قتل أنه حدثوا - حين ثابت بن عاصم إلى قريش من ناس

مممن عظيممما رجل قتممل وكممان يعممرف، منممه بشمميء يؤتمموا أن
من فحمته الدبر من الظلة مثل لعاصم الله فبعث عظمائاهم،

شيئا. منه يقطعوا أن يقدروا فلم رسلهم،
]2880[

العمري، الربيع بن مرارة مالك: ذكروا بن كعب  - وقال3768
بدرا. شهدا قد صالحين، رجلين الواقفي، أمية بن وهلل

]2606[
عممن يحيممى، عممن ليممث، سممعيد: حممدثنا بممن قتيبة  - حدثنا3769

له: ذكر عنهما الله رضي عمر ابن نافع: أن
في مرض بدريا، وكان نفيل، بن عمر بن زيد بن سعيد أن 

واقممترب النهممار، تعممالى أن بعممد إليممه فركممب الجمعممة، يمموم
الجمعة. وترك الجمعة،
قممال: شممهاب ابممن عممن يممونس، الليممث: حممدثني  - وقممال3770
عتبة: بن الله عبد ابن الله عبيد حدثني



الزهممري: الرقممم بممن اللممه عبممد بممن عمر إلى كتب أباه أن 
فيسممألها السمملمية، الحممارث بنت سبيعة على يدخل أن يأمره

وسمملم عليه الله صلى الله رسول لها قال وعما حديثها، عن
عبممد إلممى الرقممم، بممن الله عبد بن عمر استفتته. فكتب حين
كانت أخبرته: أنها الحارث بنت سبيعة بخبره: أن عتبة بن الله

ممن وكان لؤي، بن عامر بني من وهو خولة، بن سعد تحت
فلممم حامممل، وهممي المموداع حجممة فممي عنها فتوفي بدرا، شهد

نفاسممها مممن تعلممت فلممما وفاته، بعد حملها وضعت أن تنشب
السنابل أبو عليها فدخل للخطاب، تجملت

أراك لممي لهمما: ممما فقممال الدار، عبد بني من رجل بعكك، ابن
بناكممح أنممت ممما واللممه فإنممك النكمماح، ترجين للخطاب، تجملت

قممال سممبيعة: فلممما وعشممر. قممالت أشهر أربعة عليك تمر حتى
اللمه رسمول وأتنممت أمسيت، حين ثيابي علي جمعت ذلك لي

قممد بممأني فأفتمماني ذلممك، عممن فسممألته وسلم عليه الله صلى
لي. بدا إن بالتزوج وأمرني حملي، وضعت حين حللت
الليممث: حممدثني يممونس. قممال عممن وهممب، ابممن عن أصبغ، تابعه

عبممد بممن محمد أخبرني فقال شهاب: وسألناه ابن عن يونس،
بممن محمممد لممؤي: أن بممن عممامر بني مولى ثوبان، بن الرحمن

أخبره. بدرا، شهيد أبوه وكان البكير، بن إياس
]4626وانظر:  ،5013[

9.    : بدرا -  الملئكة شهود باب
عممن جريممر، إبراهيممم: أخبرنمما بن إسحاق  - حدثني3771/3772

عممن الزرقممي، رافممع بممن رفاعة بن معاذ عن سعيد، بن يحيى
قال: بدر، أهل من أبوه وكان أبيه،
فقممال: ممما وسملم عليممه اللمه صملى النمبي إلممى جبريممل جاء 

كلمة المسلمين). أو أفضل قال: (من ؟ فيكم بدر أهل تعدون
الملئاكة. من بدرا شهد من قال: وكذلك نحوها،

يحيممى، عممن حممماد، حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا3772( 
بممدر، أهممل مممن رفاعممة وكممان رافممع، بممن رفاعة بن معاذ عن

أنممي يسرني لبنه: ما يقول فكان العقبة، أهل من رافع وكان
عليممه اللممه صلى النبي جبريل قال: سأل بالعقبة، بدرا شهدت
بهذا. وسلم،
معمماذ يحيى: سمع يزيد: أخبرنا منصور: أخبرنا بن إسحاق حدثنا

وسمملم: نحمموه. عليه الله صلى النبي سأل ملكا رفاعة: أن بن



حممدثه يمموم معه كان أخبره: أنه الهاد بن يزيد يحيى: أن وعن
هممو السممائال معمماذ: إن يزيممد: فقممال فقممال الحممديث، هممذا معاذ

السلم. عليه جبريل
الوهمماب: حممدثنا عبممد موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3773
النبي عنهما: أن الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،
بدر: يوم قال وسلم عليه الله صلى

الحرب). أداة عليه فرسه، برأس آخذ جبريل، (هذا 
]3815[

النصمماري: اللممه عبممد بممن محمممد خليفة: حممدثنا  - حدثني3774
قممال: مممات عنممه الله رضي أنس عن قتادة، عن سعيد، حدثنا

بدريا. وكان عقبا، يترك ولم زيد، أبو
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا3775
خبمماب: أن ابممن عممن محمممد، بن القاسم عن سعيد، بن يحيى

سممفر، مممن قممدم عنممه اللممه رضي الخدري مالك بن سعيد أبا
بممآكله أنمما فقال: ما الضاحي، لحوم من لحما أهله إليه فقدم
بممن قتممادة بممدريا، وكممان لمممه، أخيه إلى فانطلق أسأل، حتى

كممانوا لممما نقممض أمممر، بعدك حدث فقال: إنه فسأله النعمان،
أيام. ثلثة بعد الضحى لحوم أكل من عنه ينهون

]5248[
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثني3776
بممدر يمموم الزبيممر: لقيممت قممال: قممال أبيه عن عروة، بن هشام
إل منممه يممرى ل مدجممج، وهممو العمماص، بممن سممعيد بممن عبيممدة
الكممرش، ذات أبو أنا فقال الكرش، ذات أبا يكنى وهو عيناه،

هشممام: فمممات. قممال عينممه فممي فطعنتممه بالعنزة عليه فحملت
تمطمأت، ثممم عليه، رجلي وضعت قال: لقد الزبير فأخبرت: أن

عمروة: فسمأله طرفاهما. قمال انمثى وقد نزعها أن الجهد فكان
قبممض فلممما فأعطمماه، وسلم عليه الله صلى الله رسول إياها

بكممر أبممو طلبهمما ثممم أخذها وسلم عليه الله صلى الله رسول
إياهما، فأعطمماه عممر إيماه سمألها بكر أبو قبض فلما فأعطاه،

إياهمما، فأعطمماه منممه عثمممان طلبها ثم أخذها، عمر قبض فلما
فكممانت الزبيممر، فطلبها علي، آل عند وقعت عثمان قتل فلما
قتل. حتى عنده

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا3777
بممن عبممادة اللمه: أن عبممد بممن اللممه عائاممذ إدريممس، أبو أخبرني



عليممه اللمه صملى اللمه رسممول أن بممدرا: شممهد وكان الصامت،
قال: (بايعوني). وسلم

]18[
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3778

اللممه رضممي عائاشممة عممن الزبير، بن عروة شهاب: أخبرني ابن
وكمان حذيفممة، أبما وسلم: أن عليه الله صلى النبي زوج عنها،
تبنممى وسمملم، عليه الله صلى الله رسول مع بدرا شهد ممن

مولى وهو عتبة، بن الوليد بنت هند أخيه بنت وأنكحه سالما،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول تبنممى كممما النصار، من لمرأة
النمماس دعمماه الجاهليممة فممي رجل تبنممى من وكان زيدا، وسلم
تعممالى: {أدعمموهم اللممه أنممزل حممتى ميراثممه، مممن وورث اليممه

وسملم: فمذكر عليمه اللمه صملى النممبي سمهلة لبائاهم}. فجاءت
الحديث.

]4800[
بممن خالممد المفضممل: حممدثنا بممن بشر علي: حدثنا  - حدثنا3779
صمملى النممبي علممي قممالت: دخممل معوذ بنت الربيع عن ذكوان،

فراشممي علممى فجلممس علممي، بنممي غممداة وسمملم عليممه اللممه
مممن قتل من يندبن بالدف، يضربن وجويريات مني، كمجلسك

غد، في ما يعلم نبي جارية: وفينا قالت حتى بدر، يوم آبائاهن
ما وقولي هكذا، تقولي وسلم: (ل عليه الله صلى النبي فقال
تقولين) كنت

]4852[
معممر، عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا3780

سممليمان، عممن أخممي، قال: حدثني إسماعيل الزهري. حدثنا عن
بممن اللممه عبيد عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي بن محمد عن
اللممه رضممي عبمماس ابممن مسممعود: أن بممن عتبممة بممن اللممه عبد

رسممول صمماحب عنه، الله رضي طلحة أبو قال: أخبرني عنهما
رسممول مممع بممدرا شممهد قد وكان وسلم، عليه الله صلى الله
بيتمما الملئاكممة تممدخل قممال: (ل وسلم: أنممه عليه الله صلى الله
الرواح. فيها التي التماثيل صورة صورة). يريد ول كلب فيه

]3053[
يممونس. حممدثنا اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا3781
الزهري: أخبرنا عن يونس، عنبسة: حدثنا صالح: حدثنا بن أحمد
أخممبره: أن السلم عليهم علي بن حسين حسين: أن بن علي



بممدر، يمموم المغنممم من نصيبي من شارف لي قال: كانت عليا
اللممه أفمماء مممما أعطمماني وسمملم عليممه اللممه صلى النبي وكان
عليهمما بفاطمممة أبتنممي أن أردت فلممما يومئممذ، الخمممس عليممه

رجل واعممدت وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي بنممت السمملم،
فممأردت بممإذخر، فنأتي معي، يرتحل أن قينقاع بني في صواغا

فبينمما عرسي، وليمة في به فنستعين الصواغين، من أبيعه أن
وشممارفاي والحبممال، والغرائاممر القتمماب مممن لشممارفي أجمع أنا

ممما جمعممت حممتى النصممار، من رجل حجرة جنب إلى مناخان
وبقممرت أسممنمتهما، أجبممت قممد بشممارفي أنمما فممإذا جمعممت،

رأيمت حيمن عينممي أملمك فلمم أكبادهما، من وأخذ خواصرهما،
عبمد بممن حممزة قمالوا: فعلمه هممذا؟ فعممل قلممت: ممن المنظمر،
قينممة عنممده النصممار، من شرب في البيت في وهو المطلب،
فمموثب النواء، للشرف حمز يا غنائاها: أل في فقالت وأصحابه،

وأخممذ خواصممرهما، وبقممر أسنمتهما، فأجب السيف، إلى حمزة
النممبي علممى أدخممل حممتى علممي: فممانطلقت قممال أكبادهممما، من

النممبي وعممرف حارثممة، بممن زيممد وعنده وسلم، عليه الله صلى
لممك). قلممت: يمما فقممال: (ممما لقيت، الذي وسلم عليه الله صلى

فممأجب نمماقتي، علممى حمزة عدا كاليوم، رأيت ما الله، رسول
شمرب، معمه بيمت في ذا هو وها خواصرهما، وبقر أسنمتهما،

أنطلممق ثممم فارتدى، بردائاه وسلم عليه الله صلى النبي فدعا
فيممه الذي البيت جاء حتى حارثة، بن وزيد أنا واتبعته يمشي،
عليه الله صلى النبي فطفق له، فأذن عليه، فاستأذن حمزة،
عينممه، محمممرة ثمل، حمزة فإذا فعل، فيما حمزة يلوم وسلم
النظممر صعد ثم وسلم عليه الله صلى النبي إلى حمزة فنظر
قممال ثممم وجهممه، إلممى فنظر النظر صعد ثم ركبته، إلى فنظر

عليممه اللممه صلى النبي فعرف لبي، عبيد إل أنتم حمزة: وهل
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فنكص ثمل، أنه وسلم
معه. وخرجنا فخرج القهقرى، عقبيه على

]1983[
قمال: أنفمذه عيينممة ابمن عباد: أخبرنمما بن محمد  - حدثني3782

اللمه رضمي عليمما عقمل: أن ابممن من الصبهاني: سمعه ابن لنا
بدرا. شهد فقال: إنه حنيف، بن سهل على كبر عنه

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا3783
رضي عمر بن الله عبد سمع الله: أنه عبد ابن سالم أخبرني



حفصممة تممأيمت حيممن الخطمماب، بن عمر يحدث: أن عنهما الله
أصممحاب مممن وكان السهمي، حذافة بن خنيس من عمر بنت

تموفي بمدرا، شمهد قمد وسملم عليمه اللمه صملى اللمه رسمول
عليممه فعرضممت عفممان، بممن عثمممان عمر: فلقيت قال بالمدينة،
قممال: عمممر، بنممت حفصممة أنكحتممك شممئت فقلممت: إن حفصممة،
أتزوج ل أن لي بدا فقال: قد ليالي، فلبث أمري، في سأنظر
أنكحتممك شئت فقلت: إن بكر، أبا عمر: فلقيت هذا. قال يومي

فكنت شيئا، إلي يرجع فلم بكر أبو فصمت عمر، بنت حفصة
رسممول خطبهمما ثممم ليالي فلبثت عثمان، على مني أوجد عليه
بكممر أبممو فلقينممي إيمماه، فأنكحتهمما وسمملم عليممه الله صلى الله

أرجممع فلممم حفصة علي عرضت حين علي وجدت فقال: لعلك
فيممما إليممك أرجممع أن يمنعنممي لممم قال: فإنه قلت: نعم، إليك؟

عليممه اللمه صملى اللمه رسممول أن علمت قد أني إل عرضت،
الله صلى الله رسول سر لفشي أكن فلم ذكرها، قد وسلم
لقبلتها. تركها ولو وسلم، عليه

]4830، 4836، 4850[
اللممه عبممد عممن عممدي، عممن شعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا3784

عليممه اللممه صلى النبي عن البدري، مسعود أبا يزيد: سمع بن
صدقة). أهله على الرجل قال: (نفقة وسلم

]55[
الزهممري: سمممعت عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3785
امممارته: أخممر فممي العزيز عبد بن عمر يحدث الزبير بن عروة

أبممو فممدخل الكوفممة، أميممر وهممو العصممر، شممعبة بممن المغيممرة
شممهد حسممن، بممن زيممد جد النصاري، عمرو ابن عقبة مسعود

الله رسول فصلى فصلى، جبريل علمت: نزل فقال: لقد بدرا،
أمممرت). قال: (هكذا ثم صلوات، خمس وسلم عليه الله صلى
أبيه. عن يحدث مسعود أبي بن بشير كان كذلك

]499[
عممن العمممش، عممن عوانممة، أبممو حممدثنا موسى،  - حدثنا3786

أبممي عممن علقمممة، عممن يزيممد، بممن الرحمممن عبد عن إبراهيم،
صمملى اللممه رسممول قممال: قممال عنه الله رضي البدري مسعود

قرأهممما مممن البقممرة، سورة آخر من وسلم: (اليتان عليه الله
وهممو مسممعود أبمما الرحمممن: فلقيممت عبممد كفتاه). قممال ليلة في

فحدثنيه. فسألته بالبيت، يطوف



]4722، 4753، 4764[
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3787

مالممك، بممن عتبممان الربيممع: أن بممن محمممود شهاب: أخبرني ابن
شممهد ممممن وسمملم، عليممه الله صلى النبي أصحاب من وكان
وسلم. عليه الله صلى الله رسول أتى النصار: أنه من بدرا

يممونس: قممال عنبسممة: حممدثنا صممالح: حممدثنا ابن هو أحمد، حدثنا
بنممي أحممد وهممو محمممد، بممن الحصممين سممألت شممهاب: ثممم ابن

عممن الربيممع، بممن محمممود حديث عن سراتهم، من وهو سالم،
فصدقه. مالك، بن عتبان

]414[
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا3788
بنممي أكممبر مممن وكممان ربيعممة، بممن عممامر بن الله عبد أخبرني
وسلم: عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد أبوه وكان عدي،

وكممان البحريممن، علممى مظعممون بن قدامة استعمل عمر أن 
اللممه رضممي وحفصممة عمممر بممن الله عبد خال وهو بدرا، شهد

عنهم.
جويريممة، أسممماء: حممدثنا بممن محمممد بن الله عبد  - حدثنا3789

قممال: أخممبره اللممه عبممد بممن سالم الزهري: أن عن مالك، عن
شممهدا وكانا عميه، عمر: أن بن الله عبد خديج بن رافع أخبر
عممن نهممى وسلم عليه الله صلى الله رسول أخبراه: أن بدرا،
رافعمما إن قال: نعممم، أنت؟ لسالم: فتكريها المزارع. قلت كراء
نفسه. على أكثر

]2202[
الرحمممن عبممد بممن حصين عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا3790

قممال: رأيممت الليممثي الهمماد بممن شداد بن الله عبد قال: سمعت
بدرا. شهد وكان النصاري، رافع بن رفاعة
ويممونس، معمممر اللممه: أخبرنمما عبممد عبدان: أخبرنا  - حدثنا3791

بممن المسممور أخبره: أن أنه الزبير بن عروة عن الزهري، عن
بممن عامر لبني حليف وهو عوف، بن عمرو أخبره: أن مخرمة

وسلم: عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد وكان لؤي،
بممن عبيممدة أبمما بعممث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

صمملى اللممه الرسممول وكممان بجزيتها، يأتي البحرين إلى الجراح
بممن العلء وأمرعليهممم البحرين أهل صالح هو وسلم عليه الله

فسمممعت البحريممن، مممن بمممال عبيممدة أبممو فقممدم الحضممرمي،



صمملى النبي مع الفجر صلة فوافوا عبيدة، أبي بقدوم النصار
اللممه رسول فتبسم له، تعرضوا انصرف فلما وسلم عليه الله

سمممعتم قممال: (أظنكممم ثممم رآهمم، حين وسلم عليه الله صلى
قمال: اللمه، رسمول يما بشيء). قمالوا: أجمل قدم عبيدة أبا أن

عليكممم، أخشممى الفقممر ما فوالله يسركم، ما وأملوا (فأبشروا
مممن علممى بسطت كما الدنيا، عليكم تبسط أن أخشى ولكني
كممما وتهلككممم تنافسمموها، كممما فتنافسمموها قبلكممم، مممن كممان

أهلكتهم).
]2988[

نافع: عن حازم، بن جرير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا3792
حتى كلها، الحيات يقتل كان عنهما الله رضي عمر ابن أن 

نهممى وسمملم عليممه الله صلى النبي البدري: أن لبابة أبو حدثه
عنها. فأمسك البيوت، جنان قتل عن

]3123[
عممن فليممح، بممن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا3793
مالممك: أن بممن أنممس شممهاب: حممدثنا ابن عقبة: قال بن موسى

وسلم، عليه الله صلى الله رسول استأذنوا النصار من رجإل
قممال: (واللممه فممداءه، عباس أختنا لبن فلنترك لنا فقالوا: ائاذن

درهما). منه تذرون ل
]2400[

عممن الزهممري عممن جريمج، ابممن عممن عاصم، أبو  - حدثنا3794
بممن المقممداد عممن عممدي، بممن اللممه عبيممد عممن زيممد، بن عطاء

سممعد: ابممن إبراهيممم بممن يعقمموب إسحاق: حدثنا السود. حدثني
بممن عطمماء قال: أخبرني عمه عن شهاب، ابن أخي ابن حدثنا
الخيمار بممن عمدي بممن اللمه عبيد الجندعي: أن ثم الليثي، يزيد

زهممرة، لبنممي حليفا وكان الكندي، عمرو بن المقداد أخبره: أن
ه صلى الله رسول مع بدرا شهد ممن وكان وسملم عليمه الل

إن وسلم: أرأيممت عليه الله صلى الله لرسول قال أخبره: أنه
بالسمميف يممدي إحممدى فضممرب فاقتتلنمما، الكفار من رجل لقيت

يمما أقتلمه للمه، فقممال: أسملمت بشمجرة منمي لذ ثممم فقطعها،
عليممه اللممه صلى الله رسول فقال قالها؟ أن بعد الله رسول

يممدي، إحممدى قطممع إنممه الله رسول تقتله). فقال: يا وسلم: (ل
اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال قطعهمما؟ ما بعد ذلك قال ثم

تقتلممه، أن قبل بمنزلتك فإنه قتلته فإن تقتله، وسلم: (ل عليه



قال). التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته وإنك
]6472[

عليممة: حممدثنا ابممن إبراهيممم: حممدثنا بممن يعقمموب  - حممدثني3795
رسممول قممال: قممال عنه الله رضي أنس التيمي: حدثنا سليمان

أبمو صمنع مما ينظمر بدر: (من يوم وسلم عليه الله صلى الله
العفممراء ابنمما ضممربه قممد فوجممده مسممعود، ابممن جهل). فانطلق

جهل؟ أبا فقال: آنت برد، حتى
أبمما قممال: أنممت أنممس، قالهمما سليمان: هكذا علية: قال ابن قال

قممال: سممليمان: أو قتلتممموه. قممال رجممل فوق قال: وهل جهل؟
أكممار غيممر جهل: فلممو أبو مجلز: قال أبو قومه. قال: وقال قتله

قتلني.
]3745[

عممن معمممر، الواحممد: حممدثنا عبممد موسممى: حممدثنا  - حدثنا3796
عممن عبمماس، ابممن الله: حدثني عبد بن الله عبيد عن الزهري،

وسمملم عليه الله صلى النبي توفي عنهم: لما الله رضي عمر
فلقينمما النصممار، مممن إخواننمما إلممى بنمما بكممر: انطلممق لبي قلت
الزبيممر، بممن عروة به بدرا. فحدثت شهدا صالحان رجلن منهم

عدي. بن ومعن ساعدة بن عويم فقال: هما
]2330[

عن فضيل، بن محمد إبراهيم: سمع بن إسحاق  - حدثنا3797
قيس: عن إسماعيل،

عمممر: وقال آلف، خمسة آلف، خمسة البدريين عطاء كان 
بعدهم. من على لفضلنهم

الممرزاق: أخبرنمما عبممد منصور: حممدثنا بن إسحاق  - حدثني3798
قممال: أبيممه عممن جممبير، بممن محمممد عممن الزهممري، عممن معمر،

المغممرب فممي يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمممعت
قلبي. في اليمان وقر ما أول وذلك بالطور،

]731[
عممن مطعممم، بممن جممبير بممن محمد عن الزهري،  - وعن3799

أبيه:
بممدر: (لممو أسممارى فممي قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

النتنممى، هممؤلء فممي كلمنممي ثممم حيمما، عممدي بممن المطعممم كان
له). لتركتهم

]2970[



بممن سممعيد عممن سممعيد، بممن يحيممى عممن ليممث،  - وقممال3800
تبممق - فلممم عثمان مقتل - يعني الولى الفتنة المسيب: وقعت

الحممرة - يعنممي الثانية الفتنة وقعت ثم أحدا، بدرا أصحاب من
فلممم الثالثممة، وقعت ثم أحدا، الحديبية أصحاب من تبق - فلم
طباخ. وللناس ترتفع

عمممر بممن اللممه عبممد منهممال: حممدثنا بممن الحجمماج  - حدثنا3801
قممال: الزهممري قممال: سمممعت يزيممد بممن يممونس النميري: حممدثنا

بممن وعلقمممة المسمميب، ابممن وسممعيد الزبير، بن عروة سمعت
الله رضي عائاشة حديث عن الله، عبد بن الله وعبيد وقاص،

طائافممة حممدثني كممل وسمملم، عليممه الله صلى النبي زوج عنها،
أم فعممثرت مسممطح، وأم أنمما قممالت: فممأقبلت الحممديث، مممن

ممما فقلممت: بئممس مسممطح، فقممالت: تعممس مرطها، في مسطح
الفك. حديث فذكر بدرا، شهد رجل تسبين قلت،

]2453[
بممن فليممح بممن محمممد المنممذر: حممدثنا بن إبراهيم  - حدثنا3802

قممال: هممذه شممهاب ابممن عممن عقبممة، بممن موسى عن سليمان،
الحممديث، فممذكر وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول مغازي
يلقيهممم: (هممل وهممو وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فقال

حقا). ربكم وعدكم ما وجدتم
أصحابه: يا من ناس الله: قال عبد نافع: قال موسى: قال قال

اللمه صملى اللمه رسممول قممال أمواتا؟ ناسا تنادي الله، رسول
منهم). قلت لما بأسمع أنتم وسلم: (ما عليه

]1304[
قريمش، ممن بمدرا شهد من الله: فجميع عبد أبو  - قال3803

بممن عممروة وكممان رجل، وثمممانون أحد بسهمه، له ضرب ممن
واللممه مائاممة، فكانوا سهمانهم، الزبير: قسمت يقول: قال الزبير
أعلم.

عممن معمممر، عممن هشممام، موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم حدثني
بممدر يمموم قممال: ضممربت الزبيممر عن أبيه عن عروة، بن هشام

سهم. بمائاة للمهاجرين



10       : في -  بدر، أهل من سمي من تسمية باب
حروف        على الله عبد أبو وضعه الذي الجامع

المعجم.
وسلم. عليه الله صلى الهاشمي الله عبد بن محمد النبي
البكير. بن إياس
القرشي. بكر أبي مولى رباح بن بلل

الهاشمي المطلب عبد بن حمزة
لقريش. حليف بلتعة أبي بن حاطب
بممن حارثممة وهممو بممدر، يمموم قتممل النصمماري، الربيممع بن حارثة

النظارة. في كان سراقة،
النصاري. عدي بن خبيب
السهمي. حذافة بن خنيس
النصاري. رافع بن رفاعة
النصاري. لبابة أبو المنذر عبد بن رفاعة
القريشي. العوام بن الزبير

النصاري. طلحة أبو سهل بن زيد
النصاري. زيد أبو

الزهري. مالك بن سعد
القرشي. خولة بن سعد
القرشي. نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد
النصاري. حنيف بن سهل
وأخوه. النصاري رافع بن ظهير

عثمان. بن الله عبد
القرشي. الصديق بكر أبو

الهذلي. مسعود بن الله عبد
الهذلي. مسعود بن عتبة
الزهري. عوف بن الرحمن عبد

القرشي. الحارث بن عبيدة
النصاري. الصامت بن عبادة
العدوي. الخطاب بن عمر

وسمملم عليه الله صلى النبي خلفه القرشي، عفان بن عثمان
بسهمه. له وضرب ابنته، على
الهاشمي. طالب أبي بن علي

لؤي. بن عامر بني حليف عوف، بن عمرو



النصاري. عمر بن عقبة
العنزي. ربيعة بن عامر

النصاري. ثابت بن عاصم
النصاري. ساعدة بن عويم
النصاري. مالك بن عتبان
مظعون. بن قدامة
النصاري. النعمان بن قتادة
الجموح. بن عمرو بن معاذ
وأخوه. عفراء بن معوذ
النصاري. أسيد أبو ربيعة بن مالك

النصاري. الربيع بن مرارة
النصاري. عدي بن معن

مناف. عبد بن المطلب عباد بن أثاثة بن مسطح
زهرة. بني حليف الكندي، عمرو بن مقداد
النصاري أمية بن هلل
عنهم. الله رضي

 11      : الله -  رسول ومخرج النضير، بني حديث باب
وما         الرجلين، دية في إليهم وسلم عليه الله صلى

عليه        الله صلى الله برسول الغدر من أرادوا
وسلم.

انت الزهمري: عمن قال ممن أشمهر سمتة رأس علمى عمروة: ك
الممذين أخممرج الذي تعالى: {هو الله أحد. وقول قبل بدر وقعة
أن ظننتم ما الحشر لول ديارهم من الكتاب أهل من كفروا

/.2يخرجوا} /الحشر: 
ابممن الممرزاق: أخبرنمما عبد نصر: حدثنا بن إسحاق  - حدثنا3804
رضممي عمممر ابممن عن نافع، عن عقبة، بن موسى عن جريج،

النضممير بنممي فممأجلى وقريظممة، النضير قال: حاربت عنهما الله
رجممالهم، فقتل قريظة، حاربت حتى علهيم، ومن قريظة وأقر

بعضممهم إل المسمملمين، بين وأموالهم وأولدهم نساءهم وقسم
وأجلممى وأسمملموا، فممآمنهم وسلم عليه الله صلى بالنبي لحقوا
سمملم، بن الله عبد رهط وهم قينقاع كلهم: بني المدينة يهود

المدينة. يهود وكل حارثة، بني ويهود
حماد: أخبرنا بن يحيى مدرك: حدثنا بن الحسن  - حدثني3805



لبممن قال: قلت جبير بن سعيد عن بشر، أبي عن عوانة، أبو
النضير. سورة قال: قل الحشر، عباس: سورة

بشر. أبي عن هشيم، تابعه
]4368، 4600، 4601[

عممن معتمممر، السممود: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبد  - حدثنا3806
الرجممل قممال: كممان عنه الله رضي مالك بن أنس أبيه: سمعت

افتتممح حممتى النخلت، وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي يجعممل
عليهم. يرد ذلك بعد فكان والنضير، قريظة

]2960[
ابممن عممن نممافع، عممن الليممث، آدم: حممدثنا  - حممدثنا3807/3808

قال: عنهما الله رضي عمر
النضممير بنممي نخممل وسمملم عليه الله صلى الله رسول حرق 

أو لينممة مممن قطعتممم فنزلممت: {ممما البممويرة، وهممي وقطممع،
الله}. فبإذن أصولها على قائامة تركتموها

أسممماء، بممن جويرية حبان: أخبرنا سحق: أخبرنا  - حدثني3808
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
قال: النضير، بن نخل حرق وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ثابت: بن حسان يقول ولها

مستطير بالبويرة  حريق*** لؤي بني سراة على وهان
الحارث: بن سفيان أبو قال: فأجابه

السعير نواحيها في  وحرق*** صنيع من ذلك الله أدام

تضير أرضينا أي  وتعلم*** بنزة منها أينا ستعلم
]2201[

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا3809
بممن عمممر النضممري: أن الحممدثان بممن أوس ابممن مالممك أخبرني

فقال: هل يرفا حاجبه جاءه إذ دعاه، عنه الله رضي الخطاب
فقال: يستأذنون؟ وسعد والزبير الرحمن وعبد عثمان في لك
عبمماس فممي لممك فقال: هممل جاء ثم قليل فلبث فأدخلهم، نعم

أميممر عبمماس: يمما قممال دخل فلممما قممال: نعممم، يستأذنان؟ وعلي
أفاء الذي في يختصمان وهما هذا، وبين بيني اقض المؤمنين

النضممير، بنممي مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى رسوله على الله
اقممض المممؤمنين أميممر الرهممط: يمما فقال وعباس، علي فاستب
أنشممدكم عمممر: اتئممدوا فقممال الخممر، مممن أحدهما وأرح بينهما،



رسول أن تعلمون هل والرض، السماء تقوم بإذنه الذي بالله
صممدقة). تركنمما ما نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله
علممى عمممر فأقبممل ذلممك، قممال قممالوا: قممد نفسممه؟ بممذلك يريد

الله رسول أن تعلمان هل بالله، فقال: أنشدكما وعلي عباس
قممال: فمماني قممال: نعممم، ذلممك؟ قممال قد وسلم عليه الله صلى

رسمموله خممص كممان سممبحانه اللمه إن المممر، هممذا عن أحدثكم
أحممدا يعطممه لممم بشيء الفيء هذا في وسلم عليه الله صلى
فممما منهم رسوله على الله أفاء ذكره: {وما جل فقال غيره،

- قممدير}. فكممانت قوله - إلى ركاب ول خيل من عليه أوجفتم
ممما والله ثم وسلم، عليه الله صلى الله لرسول خالصة هذه

وقسمممها أعطاكموهمما لقد عليكم، استأثرها ول دونكم، احتازها
اللممه صلى الله رسول فكان منها، المال هذا بقي حتى فيكم
ثممم المممال، هذا من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم عليه
الله رسول ذلك فعمل الله، مال مجعل فيجعله بقي ما يأخذ
عليممه الله صلى النبي توفي ثم حياته، وسلم عليه الله صلى

عليممه اللممه صمملى اللممه رسول ولي بكر: فأنا أبو فقال وسلم،
اللممه رسممول بممه عمممل بما فيه فعمل بكر أبو فقبضه وسلم،
وعبمماس علي على فأقبل حينئذ، وأنتم وسلم، عليه الله صلى

فيه يعلم: إنه والله تقولن، كما فيه بكر أبا أن وقال: تذكران
فقلت: أنا بكر أبا الله توفي ثم للحق؟ تابع راشد بار لصادق

فقبضممته بكممر، وأبممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول ولي
الله صلى الله رسول عمل بما فيه أعمل إمارتي من سنتين

راشممد بممار صممادق فيممه يعلم: أني والله بكر، وأبو وسلم عليه
وأمركممما واحمده وكلمتكممما كلكمما، جئتممماني ثمم للحمق؟ تمابع

اللممه رسممول لكممما: إن - فقلممت عباسمما - يعنممي فجئتني جميع،
صمدقة). فلمما تركنما ما نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى

علممى إليكممما، دفعتممه شئتما قلت: إن إليكما أدفعه أن لي بدا
فيممه عمممل بممما فيممه وميثمماقه: لتعملن اللممه عهممد عليكممما أن

فيممه عملممت وممما بكر وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول
فممدفعته بممذلك، إلينا ادفعه فقلتما تكلماني، فل وإل وليت، مذ

بممإذنه الممذي فمموالله ذلممك، غيممر قضمماء مني أفتلتمسان إليكما،
حمتى ذلمك غيممر بقضماء فيممه أقضمي ل والرض، السماء تقوم
أكفيكماه. فأنا إلى فادفعاه عنه عجزتما فإن الساعة، تقوم

مالممك فقال: صممدق الزبير بن عروة الحديث بهذا قال: فحدثت



صلى النبي زوج عنها، الله رضي عائاشة سمعت أوس: أنا بن
عليممه اللممه صمملى النممبي أزواج تقممول: أرسممل وسلم عليه الله

على الله أفاء مما ثمنهن يسألنه بكر، أبي إلى عثمان وسلم
لهممن: فقلممت أردهممن، أنا فكنت وسلم عليه الله صلى رسوله

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن تعلمن ألم الله، تتقين أل
- نفسممه بممذلك - يريممد صممدقة تركنا ما نورث، يقول: ( ل كان
الله صلى محمد آل يأكل إنما

اللممه صمملى النممبي أزواج المممال). فممانتهى هذا في وسلم عليه
بيممد الصممدقة هممذه قممال: فكممانت أخبرتهن، ما إلى وسلم عليه
بممن حسممن بيممد كان ثم عليها، فغلبه عباسا علي منعها علي،
حسممين، بممن علممي بيممد ثممم علممي، بممن حسممين بيممد ثممم علي،

بمن زيمد بيمد ثمم يتمداولنها، كانما كلهمما حسمن، بمن وحسمن
حقا. وسلم عليه الله صلى الله رسول صدقة وهي حسن،

]2748[
معمممر، هشام: أخبرنمما موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا3810

السمملم عليها فاطمة عائاشة: أن عن عروة، عن الزهري، عن
فممدك، مممن أرضممه ميراثهممما، يلتمسممان بكممر أبمما أتيا والعباس،

اللممه صمملى النممبي بكممر: سمممعت أبممو فقممال خيبر، من وسهمه
آل يأكممل إنممما صممدقة، تركنا ما نورث، يقول: ( ل وسلم عليه

اللممه صمملى اللممه رسممول لقرابممة المال). واللممه هذا في محمد
قرابتي. من أصل أن الي أحب وسلم عليه

]2926.[

 12.     : الشرف -  بن كعب قتل باب
عمممرو: سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا3811

جابر سمعت
صمملى اللممه رسممول يقول: قال عنهما الله رضي الله عبد ابن
اللممه آذى قممد فممإنه الشرف، بن لكعب وسلم: (من عليه الله

أتحممب الله، رسول فقال: يا مسلمة بن محمد ورسوله). فقام
قممال: شمميئا، أقممول أن لممي قال: (نعم). قال: فائاممذن أقتله؟ أن

سممألنا قممد الرجممل هذا فقال: إن مسلمة بن محمد (قل) فأتاه
قممال: وأيضمما أستسمملفك، أتيتك قد وإني عنانا، قد وإنه صدقة،

حممتى نممدعه أن نحممب فل اتبعنمماه، قممد قممال: إنمما لتملنه، والله
وسممقا تسملفنا أن أردنما وقد شأنه، يصير شيء أي إلى ننظر

أو وسممقا يممذكر فلممم مممرة، غيممر عمممرو - وحممدثنا وسقين؟ أو



فيممه فقممال: أرى وسممقين؟ أو وسقا له: فيه أو: فقلت وسقين،
تريممد؟ شيء قالو: أي ارهنوني، - فقال: نعم، وسقين أو وسقا

أجمممل وأنممت نساءنا نرهنك كيف قالوا نساءكم، قال: أرهنوني
أبناءنمما، نرهنممك قممالوا: كيممف أبنمماءكم، قممال: فممارهنوني العممرب،
علينمما، عار هذا وسقين، أو بوسق فيقال: رهن أحدهم، فيسب

أن - فواعممده السمملح سممفيان: يعنممي - قممال اللمة نرهنك وكنا
الرضاعة، من كعب أخو وهو نائالة، أبو ومعه ليل فجاءه يأتيه،

امرأتممه: أيممن لممه فقممالت إليهممم، فنممزل الحصممن، إلممى فدعاهم
وأخممي مسمملمة بن محمد هو فقال: إنما ؟ الساعة هذه تخرج

منممه يقطممر كممأنه صوتا أسمع قالت غيرعمرو، وقال نائالة، أبو
أبممو ورضمميعي مسمملمة، بممن محمممد أخممي هممو قال: إنممما الدم،
ويممدخل لجاب. قال بليل طعنة إلى دعي لو الكريم إن نائالة،
عمممرو؟ لسفيان: سممماهم - قيل رجلين معه مسلمة بن محمد

غيممر وقممال برجلين، معه عمرو: جاء - قال بعضهم قال: سمى
بشممر. بممن وعبمماد أوس بن والحارث جبر بن عبس عمرو: أبو

قائاممل فممإني جمماء ممما فقممال: إذا برجليممن، معه عمرو: جاء قال
فمدونكم رأسمه ممن اسممتمكنت رأيتممموني فإذا فأشمه، بشعره

وهممو متوشممحا إليهممم فنممزل أشمممكم، ثممم مرة فاضربوه. وقال
أطيب، أي ريحا، كاليوم رأيت فقال: ما الطيب، ريح منه ينفح

وأكمممل العممرب نسمماء أعطممر عنممدي عمممرو: قممال غيممر وقممال
قال: نعم، رأسك؟ أشم أن لي أتأذن عمرو: فقال العرب. قال

فلممما قممال: نعممم، لي؟ قال: أتأذن ثم أصحابه، أشم ثم فشمه
اللممه صمملى النممبي أتمموا ثم فقتلوه، قال: دونكم، منه، استمكن

فأخبروه. وسلم عليه
]2375[

13.         : الحقيق -  أبي بن الله عبد رافع أبي قتل باب
له حصن في ويقال بخيبر، كان الحقيق، أبي بن ويقال: سلم

الشرف. بن كعب بعد الزهري: هو الحجاز. وقال بأرض
آدم: بممن يحيممى نصر: حممدثنا بن إسحاق  - حدثني3812/3814

الممبراء عممن إسممحاق، أبي عن أبيه، عن زائادة، أبي ابن حدثنا
قال: عنهما الله رضي عازب بن
أبممي إلممى رهطمما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول بعث 

نممائام وهممو ليل بيتممه عتيممك بممن اللممه عبممد عليممه فممدخل رافع،
فقتله.



موسممى، بممن الله عبيد موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا3813
قممال: عممازب بممن الممبراء عممن إسحاق، أبي عن إسرائايل، عن

رافممع أبممي إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بعممث
عتيممك، بممن اللممه عبممد عليهم فأمر النصار، من رجال اليهودي

ويعين وسلم عليه الله صلى الله رسول يؤذي رافع أبو وكان
وقممد منممه، دنوا فلما الحجاز، بأرض له حصن في وكان عليه،

اللممه عبممد فقممال بسممرحهم، النمماس وراح الشمممس، غربممت
للبممواب، ومتلطممف منطلممق، فممإني مكممانكم، أجلسمموا لصحابه،

بثموبه تقنمع ثمم البماب، ممن دنما حمتى فأقبل أدخل، أن لعلي
عبممد البواب: يا به فهتف الناس، دخل وقد حاجة، يقضي كأنه

أغلممق أن أريممد فممإني فادخممل، تممدخل أن تريممد كنممت الله: إن
ثممم البمماب، أغلمق النمماس دخمل فلممما فكمنممت، فدخلت الباب،

فأخممذتها، القاليممد إلممى قممال: فقمممت وتممد، علممى الغاليق علق
عللممي فممي وكممان عنده، يسمر رافع أبو وكان الباب، ففتحت

كلممما فجعلممت إليممه، صممعدت سمممره أهممل عنه ذهب فلما له،
نممذروا القمموم قلممت: إن الممداخل، مممن علي أغلقت باب فتحت

فممي هممو فممإذا إليممه، فممانتهيت أقتله، حتى إلي يخلصوا لم بي
فقلمت: المبيت، ممن هو أين أدري ل عياله، وسط مظلم بيت

فأضممربه الصمموت نحممو فممأهويت همذا؟ قمال: ممن رافممع، أبما يا
فخرجممت وصمماح، شمميئا، أغنيت فما دهش، وأنا بالسيف ضربة

هممذا فقلممت: ممما إليممه دخلممت ثم بعيد، غير فأمكث البيت، من
الممبيت فممي رجل إن الويممل، فقال: لمممك رافع؟ أبا يا الصوت
أقتلممه، ولممم أثخنتممه ضممربة قال: فأضربه بالسيف، قبل ضربني

ظهممره، فممي أخممذ حممتى بطنممه فممي السمميف ظبممة وضممعت ثم
أنتهيت حتى بابا، بابا البواب أفتح فجعلت قتلته، أني فعرفت

إلممى أنتهيممت قممد أني أرى وأنا رجلي، فوضعت له، درجة إلى
فعصممبتها سمماقي فانكسممرت مقمممرة، ليلة في فوقعت الرض،
أخممرج فقلت: ل الباب، على جلست حتى انطلقت ثم بعمامة،

علممى النمماعي قممام الممديك صاح فلما أعلم: أقتلته؟ حتى الليلة
إلممى فممانطلقت الحجمماز، تمماجر رافممع أبمما فقممال: أنعممى السممور،

النممبي إلى فانتهيت رافع، أبا قتل فقد فقلت: النجاء، أصحابي،
رجلك). فبسممطت فقال: (ابسط فحدثته، وسلم عليه الله صلى
قط. أشتكها لم فكأنها فمسحها، رجلي
مسمملمة: ابن هو شريح، عثمان: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3814



قممال: إسممحاق أبممي عممن أبيممه، عممن يوسف، بن إبراهيم حدثنا
رسممول قممال: بعممث عنممه اللممه رضممي عازب بن البراء سمعت

عتيممك بممن الله عبد رافع أبي إلى وسلم عليه الله صلى الله
مممن دنمموا حممتى فانطلقوا معهم، ناس في عتبة بن الله وعبد

حممتى أنتممم عتيمك: امكثموا بممن اللمه عبمد لهمم فقممال الحصمن،
ت فمأنظر، أنا أنطلق ففقمدوا الحصمن، أدخمل أن قمال: فتلطف
أن فخشمميت قممال يطلبممونه، بقبممس قال: فخرجمموا لهم، حمارا

نمادى ثممم حاجمة، أقضممي كمأني رأسمي فغطيممت قمال أعمرف،
أغلقممه، أن قبممل فليممدخل يممدخل أن أراد مممن البمماب، صمماحب
فتعشوا الحصن، باب عند حمار مربط في اختبأت ثم فدخلت

ثممم الليممل، مممن سمماعة ذهممب حممتى وتحممدثوا رافممع، أبممي عند
حركممة أسمممع ول الصمموات، هممدأت فلممما بيمموتهم، إلممى رجعوا

الحصممن مفتمماح وضع حيث الباب، صاحب قال: ورأيت خرجت،
نممذر قال: قلممت: إن الحصن، باب به ففتحت فأخذته كوة، في
بيموتهم، أبمواب إلمى عمدت ثم مهل، على انطلقت القوم بي

فممي رافممع أبممي إلممى صمعدت ثممم ظمماهر، مممن عليهممم فغلقتها
أي أدر فلممم سممراجه، طفممئ قممد مظلممم الممبيت فممإذا سمملم،
نحممو قممال: فعمممدت هذا؟ قال: من رافع؟ أبا فقلت: يا الرجل،
كمأني جئممت قممال: ثممم شمميئا، تغن فلم وصاح، فأضربه الصوت

فقممال: أل صمموتي، وغيممرت رافممع؟ أبمما يمما لك فقلت: ما أغيثه،
قممال: بالسمميف؟ فضربني رجل علي دخل الويل، لمك أعجبك

وقممام فصمماح شمميئا، تغن فلم أخرى، فأضربه أيضا له فعمدت
هممو فممإذا المغيممث، كهيئممة صمموتي وغيرت جئت ثم قال، أهله،

عليممه أنكفئ ثم بطنه، في السيف فأضع ظهره، على مستلق
أتيممت حممتى دهشما خرجممت ثمم العظمم، صموت سممعت حمتى

فعصممبتها، رجلممي فانخلعت منه، فأسقط أنزل أن أريد السلم،
اللممه رسممول فبشممروا فقلت: انطلقوا أحجل، أصحابي أتيت ثم

فلما الناعية، أسمع حتى أبرح ل فأني وسلم، عليه الله صلى
قممال: رافممع، أبمما فقال: أنعممى الناعية، صعدت الصبح وجه كان

يممأتوا أن قبممل أصممحابي فممأدركت قبلممة، بممي ما أمشي فقمت
فبشرته. وسلم عليه الله صلى النبي

]2859[

 14.   : أحد -  غزوة باب
المممؤمنين تبمموئ أهلممك مممن غممدوت تعممالى: {وإذ اللممه وقممول



/.121عمرإن:  عليم} /آل سميع والله للقتال مقاعد
كنتممم إن العلممون وإنتممم تحزنوا ول ذكره:{ولتهنوا جل وقوله

وتلممك مثلممه قممرح القمموم مممس فقممد قرح يمسكم مؤمنين. إن
منكممم ويتخذ آمنوا الذين الله وليعلم الناس بين نداولها اليام

آمنمموا الممذين اللممه الظممالمين. وليمحممص يحممب ل واللممه شهداء
اللممه يعلممم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم الكافرين. أم ويمحق

الممموت تمنون كنتم الصابرين. ولقد ويعلم منكم جاهدوا الذين
عمممران: تنظممرون} /آل وأنتممم رأيتموه فقد تلقوه أن قبل من

139 - 143./
إذا حممتى بممإذنه تحسونهم إذ وعده الله صدقكم وقوله: {ولقد

مما أراكممم مما بعمد ممن وعصمميتم الممر فمي وتنازعتم فشلتم
ثمم الخمرة يريمد ممن ومنكمم المدنيا يريمد ممن منكمم تحبمون

علممى فضممل ذو واللممه عنكم عفا ولقد ليبتليكم عنهم صرفكم
/152عمران:  المؤمنين}./آل

أمواتمما}. الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن تعالى:{ول وقوله
/.169عمران:  /آل الية

الوهمماب: حممدثنا عبممد موسممى: أخبرنمما بن إبراهيم  - حدثنا3815
قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،
بممرأس آخذ جبريل أحد: (هذا يوم وسلم عليه الله صلى النبي

الحرب). أداة عليه فرسه،
]3773[

عممدي: بممن زكريمما الرحيم: أخبرنا عبد بن محمد  - حدثنا3816
عممن حممبيب، أبي بن يزيد عن حيوة، عن المبارك، ابن أخبرنا

صمملى اللممه رسممول قال: صلى عامر بن عقبة عن الخير، أبي
كممالمودع سممنين، ثممماني بعممد أحد قتلى على وسلم عليه الله

أيممديكم بيممن فقال: (إني المنبر إلى طلع ثم والموات، للحياء
لنظممر وإنممي حمموض، موعدكم وإن لشهيد، عليكم وإني فرط،

تشممركوا، أن عليكممم أخشى لست وإني هذا، مقامي من إليه
وتنافسوها). الدنيا عليكم أخشى ولكني

اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى نظرتهمما نظرة آخر قال: فكإنت
وسلم. عليه

]1279[
أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا3817

المشممركين قممال: لقينمما عنممه اللممه رضممي الممبراء عممن إسممحاق،



الرماة، من جيشا وسلم عليه الله صلى النبي وأجلس يومئذ،
ظهرنمما رأيتمونمما إن تممبرحوا، وقممال: (ل اللممه، عبد عليهم وأمر

تعينونمما). فل علينمما ظهممروا رأيتممموهم وإن تممبرحوا، فل عليهممم
الجبممل، فمي يشمتددن النسماء رأيمت حمتى هربوا لقيناهم فلما

يقولممون، فأخممذوا خلخلهممن، بممدت قممد سمموقهن، عممن رفعممن
اللممه صمملى النممبي إلممى اللممه: عهممد عبد فقال الغنيمة، الغنيمة

وجمموهم، صممرفت أبمموا فلممم فممأبوا، تممبرحوا، ل أن وسلم عليه
القمموم فقممال: أفممي سممفيان أبو وأشرف قتيل، سبعون فأصيب
قحافممة؟ أبممي ابممن القوم تجيبوه). فقال: أفي فقال: (ل محمد؟
إن فقممال الخطمماب؟ ابممن القمموم تجيبوه). فقممال: أفممي قال: (ل

نفسممه، عمممر يملممك فلممم لجابوا، أحياء كانوا فلو قتلوا، هؤلء
أبممو يخزيك. قال ما عليك الله أبقى الله، عدو يا فقال: كذبت

وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال هبممل، سممفيإن: اعممل
وأجممل). قممال أعلممى قال:(قولوا: اللممه نقول؟ (أجيبوه). قالوا: ما

اللممه صمملى النممبي قممال لكممم، عممزى ول العزى سفيان: لنا أبو
مولنمما قال: (قولوا: اللممه نقول؟ وسلم: (أجيبوه). قالوا: ما عليه

والحممرب بممدر، بيمموم سممفيان: يمموم أبممو لكممم). قممال مممولى ول
تسؤني. ولم بها آمر لم مثلة، وتجدون سجال،

]2874[
عمممرو، عن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - أخبرني3818

شهداء. قتلوا ثم ناس، أحد يوم الخمر قال: أصطبح جابر عن
]2660[

سممعد عممن شممعبة، الله: أخبرنا عبد عبدان: حدثنا  - حدثنا3819
أتممي عمموف بن الرحمن عبد إبراهيم: أن أبيه عن إبراهيم، بن

خيممر وهممو عميممر ابن مصعب فقال: قتل صائاما، وكان بطعام،
غطممي وإن رجله، بدت رأسه غطي بردة: إن في كفن مني،
ثممم منممي، خيممر وهو حمزة قال: وقتل وأراه رأسه، بدا رجله
ممما الممدنيا مممن قممال: أعطينمما أو بسط، ما الدنيا من لنا بسط

جعممل ثممم لنمما، عجلممت حسممناتنا تكممون أن خشينا وقد أعطينا،
الطعام. ترك حتى يبكي

]1215[
عمممرو، عممن سممفيان، محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا3820
رجمل قممال: قممال عنهممما اللمه رضممي اللمه عبد ابن حابر سمع
فممأين قتلممت، إن أحد: أرأيت يوم وسلم عليه الله صلى للنبي



حممتى قاتممل ثممم يده، في تمرات الجنة). فألقى قال: (في أنا؟
قتل.

عن العمش، زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3821
مممع قال: هاجرنمما عنه الله رضي الرث بن خباب عن شقيق،
فمموجب اللممه، وجممه نبتغممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول
أجره من يأكل لم ذهب، أو مضى، من ومنا الله، على أجرنا
يممترك لممم أحممد، يمموم قتل عمير، بن مصعب منهم كان شيئا،

ه بهما غطينا إذا كنا نمرة، ال غطمي وإذا رجله، خرجمت رأس
وسمملم: عليه الله صلى النبي لنا فقال رأسه، خرج رجله بها

قممال: (ألقمموا الذخممر). أو رجله على واجعلوا رأسه، بها (غطوا
فهممو ثمرتمه لمه أيعنممت قممد مممن الذخر). ومنا من رجليه على

يهدبها.
]1217[

طلحة: حدثنا بن محمد حسان: حدثنا بن حسان  - أخبرنا3822
ه رضمي أنمس عمن حميد، بمدر، عمن غماب عممه عنمه: أن الل

لئممن وسمملم، عليممه الله صلى النبي قتال أول عن فقال: غبت
ممما اللممه ليريممن وسلم عليه الله صلى النبي مع الله أشهدني

أعتممذر إنمي فقممال: اللهمم النماس، فهممزم أحد، يوم فلقي أجد،
به جاء مما إليك وأبرأ المسلمين، يعني هؤلء، صنع مما إليك

يمما فقال: أين معاذ، ابن سعد فلقي بسيفه فتقدم المشركون،
عرف فما فقتل، فمضى أحد، دون الجنة ريح أجد أني سعد،
وثمممإنون: طعنممة بضممع وبه ببنانه، أو بشامة، أخته عرفته حتى

بسهم، ورمية سيف وضربة
]2651[

سممعد: بممن إبراهيممم إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا3823
سمممع ثممابت: أنممه بن زيد بن خارجة شهاب: أخبرني ابن حدثنا

يقول: عنه الله رضي ثابت بن زيد
أسممع كنمت المصمحف، نسخنا حين الحزاب من آية فقدت 

فالتمسممناها بهمما، يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
رجممال المممؤنين النصمماري:{مممن ثممابت بن خزيمة مع فوجدناها

ومنهمم نحبممه قضمى ممن فمنهمم عليممه الله عاهدوا ما صدقوا
المصحف. في سورتها في ينتظر}. فألحقناها من

]2625[
ثممابت: بممن عممدي عممن شممعبة، الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا3824



الله رضي ثابت بن زيد عن يزيد: يحدث بن الله عبد سمعت
أحممد، إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي خرج قال: لما عنه
اللممه صمملى النممبي أصممحاب وكممان معممه، خرج ممن ناس رجع

تقممول: ل وفرقممة تقممول: نقمماتلهم، فرقممتين: فرقممة وسمملم عليممه
أركسهم والله فئتين المنافقين في لكم فنزلت: {فما نقاتلهم،

النممار تنفممي كممما الذنوب، تنفي طيبة، كسبوا}. وقال: (أنها بما
الفضة). خبث

]1785[

 15      } : والله -  تفشل أن منكم طائفتان همت إذ باب
 / .{ آل     المؤمنون فليتوكل الله وعلى وليهما

/122عمران: 
عمممرو، عممن عيينممة، ابن عن يوسف، بن محمد  - حدثنا3825

قال: عنه الله رضي جابر عن
تفشممل}. أن منكممم طائافتان همت فينا: {إذ الية هذه نزلت 

يقول: والله تنزل، لم أنها أحب وما الحارثة، وبني سلمة بني
وليهما}. {والله

]4282[
جممابر عممن عمممرو، سممفيان: أخبرنمما قتيبممة: حممدثنا  - حدثنا3826

نكحممت وسلم: (هممل عليه الله صلى الله رسول لي قال: قال
ثيبمما، بل ثيبا). قلت: ل أم أبكرا جابر). قلت: نعم. قال: (ماذا يا

قتممل أبممي إن اللممه، رسممول تلعبك). قلت: يا جارية قال: (فهل
أن فكرهممت أخوات، تسع لي كن بنات، تسع وترك أحد، يوم

وتقوم تمشطهن امرأة وكلن مثلهن، خرقاء جارية اليهن أجمع
قال:(أصبت). عليهن،

]432[
بممن اللممه عبيممد سممريج: أخبرنمما أبممي بممن أحمممد  - حدثني3827

قممال: حممدثني الشممعبي عممن فممراس، عن شيبان، موسى: حدثنا
يموم أستشمهد أبماه عنهممما: أن اللمه رضممي اللمه عبد بن جابر
جمذاذ حضمر فلمما بنمات، سمت وتمرك دينما، عليمه وترك أحد،

فقلت: قد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أتيت النخل
وإني كثيرا، دينا وترك أحد يوم استشهد قد والدي أن علمت
علممى تمممر كممل فبيممدر فقممال: (اذهممب الغرممماء، يراك أن أحب

بممي أغممروا كممأنهم إليممه نظممروا فلما دعوته، ثم ناحية). ففعلت
بيدرا أعظمها حول أطاف يصنعون ما رأى فلما الساعة، تلك



أصممحابك). فممما لي قال: (ادع ثم عليه، جلس ثم مرات، ثلث
أرضمى وأنما أممانته، والمدي عن الله أدى حتى لهم يكيل زال
بتمممرة، أخممواتي إلممى أرجممع ول والممدي أمانممة اللممه يممؤدي أن

كان الذي البيدر إلى أنظر إني وحتى كلها، البيادر الله فسلم
تمممرة تنقممص لممم كأنهمما وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي عليممه

واحدة.
]2020[

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا3828
رضممي وقمماص أبممي بممن سممعد عممن جده، عن أبيه، عن سعد،

يمموم وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول قال: رأيت عنه الله
كأشممد بيممض، ثيمماب عليهممما عنممه، يقمماتلن رجلن ومعممه أحممد،

بعد. ول قبل من رأيتهما ما القتال،
]5488[

3829 - بممن مروان محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3831 
بن سعيد قال: سمعت السعدي هاشم بن هاشم معاوية: حدثنا

صلى النبي لي يقول: نثل وقاص أبي بن يقول: سعد المسيب
أبممي فممداك فقممال: (أرم أحممد، يمموم كنممانته وسمملم عليممه اللممه

وأمي).
قممال: سممعيد بممن يحيى عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3830

لي يقول: جمع سعدا قال: سمعت المسيب ابن سعيد سمعت
أحد. يوم أبويه وسلم عليه الله صلى النبي

المسمميب ابممن عن يحيى، عن ليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا3831
جمممع عنممه: لقممد الله رضي وقاص أبي بن سعد قال: قال أنه
كليهممما، أبويه أحد يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول لي

يقاتل. وأمي) وهو أبي قال: (فداك حين يريد
]3519[

عممن سممعد، عممن مسممعر، نعيم: حممدثنا أبو  - حدثنا3832/3833
سمممعت يقول: ما عنه الله رضي عليا قال: سمعت شداد ابن

سعد. غير لحد أبويه يجمع وسلم عليه الله صلى النبي
عممن أبيه، عن إبراهيم، صفوإن: حدثنا بن يسرة  - حدثنا3833

قممال: ممما عنممه اللممه رضممي علممي عممن شممداد، ابممن اللممه عبممد
إل لحممد أبممويه جممممع وسمملم عليه اللمه صلمى النبمي سممعت

ارم، سممعد أحممد: (يمما يوم يقول سمعته فإني مالك، بن لسعد
وأمي). أبي فداك



]2749[
أبيمه عمن معتمممر، عممن إسمماعيل، بممن موسممى  - حمدثنا3834

عليممه اللممه صلى النبي مع يبق لم ن: أنه عثما أبو قال: زعم
طلحمة غيمر فيهمن، يقاتمل الممتي اليممام تلممك بعض في وسلم،

حديثهما. وسعد. عن
]3517[

بممن حمماتم السممود: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبممد  - حممدثنا3835
يزيد بن السائاب قال:سمعت يوسف بن محمد عن إسماعيل،

اللممه عبيممد بممن وطلحممة عمموف بممن الرحمممن عبد قال: صحبت
ًا والمقداد منهممم أحممدا سمممعت فممما عنهممم، اللممه رضي وسعد

سمممعت أنممي إل وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي عممن يحدث
أحد. يوم عن يحدث طلحة

]2669[
عممن وكيممع، شمميبة: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبممد  - حممدثني3836

بهمما وقممى شمملء، طلحممة يممد قممال: رأيممت قيس عن إسماعيل،
أحد. يوم وسلم عليه الله صلى النبي

]3518[
العزيممز، عبمد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3837

الناس إنهزم أحد يوم كان قال: لما عنه الله رضي أنس عن
النممبي يممدي بين طلحة وأبو وسلم، عليه الله صلى النبي عن

أبممو وكممان لممه، بحجفممة عليممه مجمموب وسمملم عليممه الله صلى
ثلثمما، أو قوسممين يومئممذ كسممر النزع، شديد راميا رجل طلحة
لبمي فيقمول: (إنثرهما النبممل، من بجعبة معه يمر الرجل وكان

إلمى ينظمر وسملم عليه الله صلى النبي طلحة). قال: ويشرف
يصممبك تشممرف، ل وأمممي، أنممت طلحة: بأبي أبو فيقول القوم،
عائاشممة رأيت ولقد نحرك، دون نحري القوم، سهام من سهم
خممدم أرى لمشمممرتان، وإنهممما سممليم، وأم بكممر أبممي بنممت

أفممواه فممي تفرغممانه متونهممما، علممى القممرب تنقممزان سمموقهما،
أفممواه فممي فتفرغممانه تجيئممإن ثممم فتملنهمما، ترجعان ثم القوم،
وإممما مرتيممن إما طلحة، أبي يد من السيف وقع ولقد القوم،

ثلثا.
]2724[

عممن أسممامة، أبممو سممعيد: حممدثنا بممن اللممه عبيد  - حدثني3838
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام



اللممه لعنممة إبليممس فصممرخ المشركون، هزم أحد يوم كان لما
هممي فاجتلممدت أولهممم فرجعممت أخراكممم، اللممه عبمماد عليه: أي
عبمماد فقممال: أي اليمممان، بأبيه هو فإذا حذيفة فبصر وأخراهم،

قتلمموه، حممتى احتجممزوا ممما قممال: قممالت: فمموالله أبممي، أبي الله
فممي زالممت ممما لكم. قال: عروة: فوالله الله حذيفة: يغفر فقال

عزوجل. بالله لحق حتى خير، بقية حذيفة
بصممر مممن وأبصممرت المممر، فممي البصمميرة مممن علمت، بصرت
واحد. يقال: بصرت: وأبصرت العين،

]3116[

 16   } :    : منكم -  تولوا الذين إن تعالى الله قول باب
ببعض       الشيطان استزلهم إنما الجمعان التقى يوم

غفور         الله وإن عنهم الله عفا ولقد كسبوا ما
 : عمران} /  آل /.155حليم

ممموهب بن عثمإن عن حمزة، أبو عبدان: أخبرنا  - حدثنا3839
فقممال: مممن جلوسمما، قوممما فممرأى الممبيت، حممج رجممل قال: جاء

قالوا: ابممن الشيخ؟ قريش. قال: من قالوا: هؤلء القعود؟ هؤلء
قممال: أتحممدثني؟ شمميء عممن سممائالك فقممال: إنممي فأتمماه عمممر،

يمموم فر عفان بن عثمان أن أتعلم البيت، هذا بحرمة أنشدك
يشممهدها؟ فلممم بممدر عممن تغيممب قال: نعممم. قممال: فتعلمممه أحد؟

فلممم الرضمموان بيعممة عممن تخلممف أنممه قممال: نعممم. قممال: فتعلممم
لخممبرك عمممر: تعممالى ابممن قال قال: نعم. قال: فكبر، يشهدها؟

أن فأشممهد أحممد، يمموم فراره أما عنه، سألتني عما لك ولبين
رسول بنت تحته كان فإنه بدر، عن تغيبه وأما عنه، عفا الله
النممبي لممه فقممال مريضممة، وكممانت وسمملم عليه الله صلى الله

بممدرا شممهد ممممن رجممل أجممر لممك وسلم: (إن عليه الله صلى
أعممز أحد كان لو فإنه الرضوان، بيعة عن تغيبه وسهمه). وأما

عثمممان، فبعممث مكممانه، لبعثه عفان بن عثمان من مكة ببطن
فقممال مكمة، إلمى عثمان ذهب مما بعد الرضموان بيعة وكانت
- فضممرب عثمممان يممد بيده: (هممذه وسلم عليه الله صلى النبي

معك. الن بهذا لعثمان). اذهب - هذه فقال يده، على بها
]2962[



 17     } : أحد -  على تلوون ول تصعدون إذ باب
بغم       غما فأثابكم أخركم في يدعوكم والرسول

والله         أصابكم ما ول فاتكم ما على تحزنوا لكيل
 :  / { عمران   آل تعملون بما /.153خبير

إسممحاق أبممو زهير: حدثنا حدثنا خالد، بن عمرو  - حدثني3840
قممال: جعممل عنهممما اللممه رضممي عممازب ابن البراء قال: سمعت

اللممه عبممد أحد يوم الرجالة على وسلم عليه الله صلى النبي
فممي الرسممول يممدعوهم إذ منهزميممن. فممذاك وأقبلمموا جممبير، بن

أخراهم.
]2874[

 18      }: نعاسا -  الغم بعد من عليكم أنزل ثم باب
أنفسهم       أهمتهم قد وطائفة منكم طائفة يغشى

هل        يقولون الجاهلية ظن الحق غير بالله يظنون
يخفون           لله كله المر إن قل شيء من المر من لنا

من           لنا كإن لو يقولون لك يبدون ل ما أنفسهم في
بيوتكم           في كنتم لو قل هنا ها قتلنا ما شيء المر

كتب   الذين لبرز
صممدوركم فمي مما اللمه وليبتملي مضاجعهم إلمى القتال عليهم

الصممدور} /آل بممذات عليمممم واللممه قلوبكمممم فمي مما وليمحص
/.154عمران: 

سممعيد، زريممع: حممدثنا بممن يزيممد خليفة: حممدثنا لي  - وقال3841
قال: عنهما الله رضي طلحة أبي عن أنس، عن قتادة، عن
من سيفي سقط حتى أحد، يوم النعاس تغشاه فيمن كنت 

فآخذه. ويسقط وآخذه، يسقط مرارا، يدي
]4286.[

 19       } : عليهم -  يتوب أو شيء المر من لك ليس باب
 :  / .{ عمران    آل ظالمون فإنهم يعذبهم /.128أو

وسمملم عليه الله صلى النبي أنس: شج عن وثابت، حميد قال
نبيهم). فنزلممت: {ليممس شجوا قوم يفلح فقال: (كيف أحد، يوم
شيء}. المر من لك

اللممه: عبممد السمملمي: أخبرنمما اللممه عبد بن يحيى  - حدثنا3842
أبيه: عن سالم، الزهري: حدثني عن معمر، أخبرنا



رأسممه رفممع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 
العممن يقممول: (اللهممم الفجر من الخرة الركعة في الركوع من

ربنمما حمممده، لمممن الله يقول: (سمع ما وفلنا) بعد وفلنا فلنا
قوله - إلى شيء المر من لك الله: {ليس الحمد). فأنزل لك

ظالمون}. - فإنهم
اللممه عبممد بممن سممالم سممفيان: سمممعت أبممي بممن حنظلممة وعن

يقول:
بن على: صفوان يدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

هشممام. فنزلممت: {ليممس بممن والحارث عمرو، ابن وسهيل أمية،
ظالمون}. - فإنهم قوله - إلى شيء من المر من لك

]4283، 6914[

 20.    : سليط -  أم ذكر باب
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3843

الخطمماب بممن عمممر مالك: إن أبي بن ثعلبة وقال شهاب، ابن
أهممل نسمماء مممن نسمماء بيممن مروطمما قسممم عنممه اللممه رضممي

عنممده: يمما مممن بعممض له فقال جيد، مرط منها فبقي المدينة،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بنممت هذا أعط المؤمنين، أمير

عمممر: فقال علي، بنت كلثوم أم يريدون  عندك، التي وسلم
بممايع ممممن النصممار، نسمماء من سليط به. وأم أحق سليط أم

كممانت عمممر: فإنهمما قممال وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول
أحد. يوم القرب لنا تزفر

]2725.[

 21       : الله -  رضي المطلب عبد بن حمزة قتل باب
عنه.

بممن حجين الله: حدثنا عبد بن محمد جعفر أبو  - حدثني3844
عممن سمملمة، أبممي بممن اللممه عبممد بن العزيز عبد المثنى: حدثنا

بممن جعفممر عممن يسممار، بن سليمان عن الفضل، من الله عبد
عممدي بممن اللممه عبيد مع قال: خرجت الضمري أمية بن عمرو

عممدي: بممن اللممه عبيممد لي قال حمص، قدمنا فلما الخيار، بن
وكان قلت: نعم، حمزة؟ قتله عن نسأله وحشي، في لك هل

فمي ذاك لنما: همو فقيمل عنمه، فسمألنا حممص، يسكن وحشي
يسمميرا، عليممه وقفنا حتى قال: فجئنا حميت، كأنه قصره، ظل

يممرى ممما بعمممامته، معتجر الله قال: عبيد السلم، فرد فسلمنا



أتعرفنممي؟ وحشي الله: يا عبيد ورجليه. فقال عينيه إل وحشي
بممن عممدي أن أعلممم أني إل والله، قال: ل ثم إليه قال: فنظر

فولدت العيص، أبي بنت قتال أم لها يقال امرأة تزوج الخيار
مممع الغلم ذلممك فحملممت لممه، أسترضممع فكنت بمكة، غلما له

قممال: فكشممف قممدميك، إلممى نظرت فلكمأني إياه، فناولتها أمه
قممال: حمممزة؟ بقتممل تخبرنمما قممال: أل ثممم وجهه عن الله عبيد
فقممال ببممدر، الخيممار بممن عدي بن طعيمة قتل حمزة إن نعم،
حممر، فممأنت بعمي حمزة قتلت مطعم: إن بن جبير مولي لي

بحيممال جبمل وعينيمن عينيمن، عمام النمماس خمرج أن قال: فلما
أن فلممما القتممال، إلممى الناس مع خرجت واد، وبينه بينه أحد،

قال: فخممرج مبارز، من فقال: هل سباع خرج للقتال، اصطفوا
أنمممار أم ابممن با سباع، فقال: يا المطلب، عبد بن حمزة إليه

وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى ورسوله الله أتحاد البظور، مقطعة
لحمممزة وكمنت قال الذاهب، كأمس فكان عليه، أشد قال: ثم

ثنتممه فممي فأضمعها بحربممتي، رميته مني دنا فلما صخرة، تحت
فلممما بممه، العهممد ذاك قال: فكان وركيه، بين من خرجت حتى
فيهمما فشمما حممتى بمكممة فممأقمت معهممم، رجعممت النمماس رجممع

اللممه رسممول إلممى فأرسمملوا الطممائاف، إلى خرجت ثم السلم،
الرسممل، يهيممج ل لي: إنه فقيل رسول، وسلم عليه الله صلى

اللممه صمملى الله رسول على قدمت حتى معهم قال: فخرجت
قممال: وحشممي). قلممت: نعممم، قال: (آنت رآني فلما وسلم، عليه
قممال: بلغمك، ممما المممر مممن كان حمزة). قلت: قد قتلت (أنت
فلممما عنممي). قممال: فخرجممت، وجهممك تغيممب أن تسممتطيع (فهل
مسمميلمة فخممرج وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قبممض

بممه فأكممافئ أقتلممه لعلممي مسيلمة، إلى لخرجن قلت الكذاب،
كممان، ممما أمممره مممن فكممان النمماس، مممع قال: فخرجت حمزة،

ثممائار أورق، جمممل كممأنه جممدار، ثلمممة في قائام رجل قال: فإذا
خرجممت حممتى ثدييه بين فأضعها بحربتي، قال: فرميته الرأس،

فضممربه النصممار مممن رجممل إليممه قممال: ووثممب كتفيممه، بين من
هامته. على بالسيف

يسار: أنممه بن سليمان الفضل: فأخبرني بن الله عبد قال: قال
بيممت، ظهر على جارية يقول: فقالت عمر ابن الله عبد سمع

السود. العبد قتله المؤمنين، أمير وا



22        : من -  وسلم عليه الله صلى النبي أصاب ما باب
. أحد   يوم الجراح

معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا نصر، بن إسحاق  - حدثنا3845
رسممول قممال: قممال عنممه الله رضي هريرة أبا همام: سمع عن
فعلوا قوم على الله غضب وسلم: (اشتد عليه الله صلى الله
يقتلممه رجممل على الله غضب - اشتد رباعيته إلى - يشير بنبيه

الله). سبيل في وسلم عليه الله صلى الله رسول
الممموي: سعيد بن يحيى مالك: حدثنا بن مخلد  - حدثني3846
ابممن عممن عكرمممة، عممن دينممار، بن عمر عن جريج، ابن حدثنا

قتلممه علممى اللممه غضممب قممال: اشممتد عنهممما الله رضي عباس
الله غضب اشتد الله، سبيل في وسلم عليه الله صلى النبي
وسلم. عليه الله صلى الله نبي وجه دموا قوم على

]3848[
حممازم: أبممي عممن يعقوب، سعيد: حدثنا بن قتيبه  - حدثنا3847

اللممه رسممول جممرح عممن يسممأل وهو سعد، بن سهل سمع أنه
كممان مممن لعرف إني والله فقال: أما وسلم، عليه الله صلى

كممان ومممن وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول جرح يغسل
السمملم عليهمما فاطمممة قممال: كممانت دووي، وبممما الماء، يسكب

أبي بن وعلى تغسله، وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت
ل الممماء أن فاطمممة رأت فلممما بممالمجن، الممماء يسكب طالب
فأحرقتهمما حصممير، مممن قطعممة أخممذت كممثرة، إل الممدم يزيممد

وجممرح يومئممذ، ربمماعيته وكسممرت الممدم، فاستمسممك وألصممقتها،
رأسه. على البيضة وكسرت وجهه،

]240.[
جريممج، عاصم: حممدثنا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني3848

قممال: اشممتد عبمماس ابن عن عكرمة، عن دينار، بن عمرو عن
مممن علممى اللممه غضممب واشتد نبي، قتله من على الله غضب
وسلم. عليه الله صلى الله رسول وجه دمى

]3846[

 23 / {    } : آل -  والرسول لله استجابوا الذين باب
/.172عمران: 

أبيممه، عممن هشممام، عن معاوية، أبو محمد: حدثنا  - حدثنا3849
والرسممول للممه اسممتجابوا عنهمما: {الممذين الله رضي عائاشة عن



أجممر واتقمموا منهممم أحسممنو للممذين القممرح أصممابهم ما بعد من
وأبو منهم: الزبير أبوك كان أختي، ابن لعروة: يا عظيم} قالت

أصمماب ممما وسلم عليه الله صلى الله رسول أصاب لما بكر،
قممال: يرجعمموا، أن خمماف المشممركون، عنه وانصرف أحد، يوم
قال: كممان رجل، سبعون منهم إثرهم). فانتدب في يذهب (من
والزبير. بكر أبو فيهم

24.       : أحد -  يوم مسلمين من قتل من باب
النضممر، بممن وأنممس واليمممان، المطلممب، عبممد بممن منهم: حمزة

عمير. بن ومصعب
قممال: هشممام بممن معمماذ علممي: حمدثنا بن عمرو  - حدثني3850
قال: قتادة عن أبي، حدثني

القيامة يوم أعز شهيدا، أكثر العرب، أحياء من حيا نعلم ما 
النصار. من
أحممد يمموم منهممم قتممل مالممك: أنممه بممن أنس قتادة: وحدثنا قال

سبعون. وقال: اليمامة ويوم سبعون، معونة بئر ويوم سبعون،
وسلم، عليه الله صلى الله رسول عهد على معونة بئر وكان
الكذاب. مسيلمة يوم بكر، أبي عهد على اليمامة ويوم

شممهاب، ابممن عممن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3851
اللممه عبممد بممن جممابر مالممك: أن بن كعب بن الرحمن عبد عن

وسلم عليه الله صلى الله رسول أخبره: أن عنهما الله رضي
ثممم واحممد، ثمموب فممي أحممد قتلممى مممن رجليممن بيممن يجمع كن

قممدمه أحممد إلممى له أشير للقرآن). فإذا أخذا أكثر يقول: (أيهم
القيامممة). وأمممر يمموم هممؤلء علممى شممهيد وقال: (أنا اللحد، في

يغسلوا. ولم عليهم، يصل ولم بدمائاهم، بدفنهم
]1278[

قممال: المنكممدر ابممن عممن شعبة، عن الوليد، أبو  - وقال3852
قال: الله عبد ابن جابر سمعت

فجعل وجهه، عن الثوب وأكشف أبكي، جعلت أبي قتل لما 
صمملى والنممبي ينهممونني وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أصحاب

وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي وقال ينه، لم وسلم عليه الله
حممتى بأجنحتها تظله الملئاكة - مازالت تبكيه - أو: ما تبكيه (ل

رفع).
]1187[

بممن بريممد عممن أسممامة، العلء: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا3853



موسممى أبممي عن بردة، أبي جده عن بردة، أبي بن الله عبد
قال: وسلم عليه الله صلى النبي - عن - أرى عنه الله رضي
هممو فممإذا صممدره، فممانقطع سيفا هززت أني رؤياي في (رأيت

فعمماد أخممرى هززتممه ثممم أحممد، يمموم المممؤمنين مممن أصمميب ما
واجتمماع الفتمح ممن الله به جاء ما هو فاذا كإن، ما كأحسن

المؤمنممون هممم فمماذا خيممر، واللممه بقممرا، فيها ورأيت المؤمنين،
أحد). يوم

]3425[
عن العمش، زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3854
صلى النبي مع قال: هاجرنا عنه الله رضي خباب عن شقيق،

علممى أجرنمما فمموجب اللممه، وجممه نبتغي ونحن وسلم عليه الله
كان شيئا، أجره من يأكل لم ذهب، أو مضى، من فمنا الله،
نمممرة، إل يممترك فلممم أحممد، يوم قتل عمير، بن مصعب منهم

رجله بهمما غطممي وإذا رجله، خرجممت رأسه بها غطينا إذا كنا
بهمما وسمملم: (غطمموا عليممه اللممه صمملى النبي فقال رأسه، خرج

رجليممه على قال: (ألقوا الذخر). أو رجليه على واجعلوا رأسه،
يهدبها. فهو ثمرته له أيعنت من الذخر). ومنا من

]1217[

 25.(   ) : ونحبه -  يحبنا أحد باب
اللممه صمملى النممبي عممن حميد، أبي عن سهل، بن عباس قاله
وسلم. عليه

عممن أبممي، قممال: أخممبرني علممي بن نصر  - حدثني3855/3856
عنممه: أن اللممه رضممي أنسمما قتممادة: سمممعت عن خالد، بن قرة

ونحبه). يحبنا جبل قال: (هذا وسلم عليه الله صلى النبي
عمممرو، عممن مالممك، يوسف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا3856
رسممول عنممه: أن اللممه رضممي أنممس عممن المطلممب، عبد مولى
يحبنمما جبممل فقممال: (هممذا أحممد، له طلع وسلم عليه الله صلى

بيممن ممما حرممت وإنممي مكممة، حمرم إبراهيمم إن اللهممم ونحبه،
لبتيها).

]2732[
بممن يزيممد عممن الليممث، حممدثنا خالممد، بن عمرو  - حدثني3857

اللممه صمملى النممبي عقبممة: أن عممن الخيممر، أبي عن حبيب، أبي
علممى صمملته أحممد أهممل علممى فصمملى يوممما، خرج وسلم عليه

أنمما لكممم، فممرط فقممال: (إنممي المنممبر إلممى انصممرف ثم الميت،



أعطيممت وإنممي الن، حوضممي إلممى لنظممر وإنممي عليكم، شهيد
أخمماف ما والله وإني الرض، مفاتيح أو الرض، خزائان مفاتيح
تنافسمموا أن عليكممم أخمماف ولكنممي بعممدي، تشممركوا أن عليكم
فيها).

]1279[

 26     : وبئر -  وذكوان، ورعل، الرجيع، غزوة باب
ثابت       بن وعاصم والقارة عضل وحديث معونة،

. وأصحابه  وخبيب
أحد. بعد عمر: أنها بن عاصم إسحاق: حدثنا ابن قال

يوسممف، بممن هشممام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3858
الثقفممي، سممفيان أبممي بن عمرو عن الزهري، عن معمر، عن
اللممه صمملى النممبي قممال: بعممث عنه الله رضي هريرة أبي عن

جد وهو ثابت، بن عاصم عليهم وأمر عينا، سرية وسلم عليه
بيممن كمان إذا حممتى فممانطلقوا الخطمماب، بممن عمممر بممن عاصم

لحيممان، لهمم: بنمو يقممال همذيل من لحي ذكروا ومكة، عسفان
منزل أتوا حتى آثارهم فاقتصوا رام، مائاة من بقريب فتبعوهم

فقممالوا: هممذا المدينة، من تزودوه تمر نوى فيه فوجدوا نزلوه،
عاصمم انتهمى فلمما لحقموهم، حمتى آثمارهم فتبعوا يثرب، تمر

فقممالوا: بهممم، فأحاطوا القوم وجاء فدفد، إلى لجؤوا وأصحابه
رجل، منكمم نقتمل ل أن الينما نزلتمم إن والميثماق العهمد لكم

عنمما أخممبر اللهم كافر، ذمة في أنزل فل أنا عاصم: أما فقال
وبقي بالنبل، نفر سبعة في عاصما قتلوا حتى فرموهم نبيك،

فلممما والميثمماق، العهممد فممأعطوهم آخممر، ورجممل وزيممد خممبيب
منهممم اسممتمكنوا فلممما إليهممم، نزلمموا والميثمماق العهممد أعطوهم

الممذي الثممالث الرجممل فقممال بهمما، فربطوهم قسيهم أوتار حلوا
وعممالجوه فجممرروه يصممحبهم أن فممأبى الغممدر، أول معهما: هذا

وزيممد بخممبيب وانطلقمموا فقتلمموه، يفعممل فلم يصحبهم أن على
بممن عممامر بممن الحارث بنو خبيبا فاشترى بمكة، باعوهما حتى

عنممدهم فمكممث بممدر، يوم الحارث قتل هو خبيب وكان نوفل،
بنممات بعممض مممن موسى استعار قتله أجمعوا إذا حتى أسيرا،

لممي، صممبي عممن قممالت: فغفلممت فأعممارته، بها ليستحد الحارث
فزعممت رأيتممه فلممما فخممذه، على فوضعه أتاه حتى إليه فدرج
أن فقال: أتخشممين الموسى، يديه وفي مني ذاك عرف فزعة
تقممول: ممما وكممانت اللممه، شمماء أن ذلممك لفعل كنت ما أقتله؟



قطممف مممن يأكل رأيته لقد خبيب، من خيرا قط أسيرا رأيت
كان وما الحديد، في لموثق وإنه ثمرة، يومئذ بمكة وما عنب

فقممال: ليقتلمموه، الحممرم مممن بممه فخرجمموا الله، رزقه رزق إل
تممروا أن فقممال: لممول إليهممم انصرف ثم ركعتين، أصلي دعوني

سممن مممن أول فكممان لممزدت، الممموت مممن جممزع بممي ممما أن
ثممم عممددا، احصممهم قممال: اللهممم ثممم هممو، القتممل عند الركعتين

 قال:

اللممه كممإن شممق أي  علممى*** مسلما أقتل حين أبالي ولست
مصرعي

شمملو أوصممال علممى  يبممارك*** يشممأ وإن الله ذات في وذلك
ممزع

إلمى قريممش وبعمث فقتلمه، الحمارث بممن عقبممة إليمه قممام ثمم
قتممل عاصممم وكممان يعرفممونه، جسممده من بشيء ليؤتوا عاصم
الظلممة مثممل عليممه اللممه فبعث بدر، يوم عظمائاهم من عظيما

شيء. على منه يقدروا فلم رسلهم من فحمته الدبر، من
]2880.[

عمممرو: عممن سممفيان، محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا3859
يقول: جابر سمع

سروعة. أبو هو خبيبا قتل الذي 
عبممد المموارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3860/3865

اللممه صمملى النممبي قال: بعث عنه الله رضي أنس عن العزيز،
لهم فعرض القراء، لهم يقال لحاجة، رجل سبعين وسلم عليه
بئممر لهمما يقممال بئممر عنممد وذكمموان، رعل سليم، بني من حيان

مجتممازون نحممن إنممما أردنا، إياكم ما القوم: والله فقال معونة،
النممبي فدعا فقتلوهم، وسلم، عليه الله صلى النبي حاجة في

بمدء وذلمك الغمداة، صملة فمي شمهرا وسملم عليمه الله صلى
نقنت. كنا وما القنوت،

الركمموع، القنمموت: أبعممد عن أنسا رجل العزيز: وسأل عبد قال
مممن فممراغ عنممد بممل قممال: ل، القممراءة؟ مممن الفممراغ عنممد أو

القراءة.
أنممس عممن قتادة، هشام: حدثنا مسلم: حدثنا ) - حدثنا3861( 

بعممد شممهرا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال: قنممت
العرب. من أحياء على يدعوا الركوع،



زريممع: بممن يزيممد حماد: حممدثنا بن العلى عبد ) - حدثني3862(
عنممه: اللممه رضممي مالك بن أنس عن قتادة، عن سعيد، حدثنا

اللممه رسممول اسممتمدوا لحيممان، وبنممي وعصية وذكوان رعل أن
مممن بسممبعين فأمممدهم عممدو، علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى

يحتطبممون كممانوا زمممانهم، فممي القممراء نسممميهم كنمما النصممار،
وغممدروا قتلمموهم معونة ببئر كانوا حتى بالليل، ويصلون بالنهار

في يدعو شهرا فقنت وسلم عليه الله صلى النبي فبلغ بهم،
وذكمموان رعممل علممى العممرب، أحيمماء مممن أحيمماء علممى الصممبح
ذلك إن ثم قرآنا، فيهم أنس: فقرأنا قال لحيان، وبني وعصية

وأرضانا. عنا فرضي ربنا لقينا أنا قومنا عنا رفع: بلغوا
حدثه: عنه الله رضي أنس عن قتادة، ) - وعن3863( 
صمملة فممي شممهرا قنممت وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 

وذكمموان رعممل على العرب، أحياء من أحياء على يدعو الصبح
حيان. وبين وعصيه

قتممادة: حممدثنا عن سعيد، زريع: حدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا زاد
معونممة. قرآنمما: بممبئر قتلوا النصار من السبعين أولئك أنس: أن

كتابا. نحوه.
عممن همممام، إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى ) - حممدثنا3864( 

أنممس: أن قممال: حممدثني طلحممة أبممي بممن اللممه عبد بن إسحاق
فممي سممليم، لم أخمما خمماله، بعث وسلم عليه الله صلى النبي

خيممر الطفيممل، بن عامر المشركين رئايس وكان راكبا، سبعين
أهممل ولممي السممهل أهممل لممك فقممال: يكممون خصممال، ثلث بين

وألف؟ بألف غطفان بأهل أغزوك أو خليفتك، أكون أو المدر،
فممي البكممر، كغممدة فقال: غدة فلن، أم بيت في عامر فطعن
فرسممه، ظهممر على بفرسي. فمات ائاتوني فلن، آل من امرأة

بني من ورجل أعرج، ورجل هو سليم، أم أخو حرام فانطلق
وإن كنتممم، آمنمموني فممإن آتيهممم حممتى قريبمما قممال: كونمما فلن،

رسممول رسممالة أبلممغ فقممال: أتومنممونني أصحابكم، أتيتم قتلوني
إلممى وأومممؤوا يحممدثهم، فجعممل وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله

- حممتى أحسممبه همممام - قممال فطعنممه، خلفمه مممن فأتمماه رجل،
فلحممق الكعبممة، ورب فممزت أكممبر، قممال: اللممه بالرمممح، أنفممذه

فأنزل الجبل، رأس في كان العرج، غير كلهم فقتلوا الرجل،
عنمما فرضي ربنا لقينا قد المنسوخ: إنا من كان ثم علينا، الله

على صباحا، ثلثين وسلم عليه الله صلى النبي وأرضانا. فدعا



ورسمموله اللمه عصمموا الذين وعصية، لحيان وبني وذكوان رعل
وسلم. عليه الله صلى

قممال: معمممر اللممه: أخبرنمما عبممد حبممان: أخبرنمما  - حممدثني3865
مالممك بن أنس سمع أنس: أنه بن الله عبد ابن ثمامة حدثني
خمماله، وكممان ملحان بن حرام طعن يقول: لما عنه الله رضي

ورأسممه، وجهممه على فنضحه هكذا، بالدم قال معونة، بئر يوم
الكعبة. ورب قال: فزت ثم
]957، 2647[

عممن أسممامة، إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حدثنا3877/3867
قممالت: اسممتأذن عنهمما اللممه رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

اشممتد حين الخروج في بكر بو أ وسلم عليه الله صلى النبي
أن أتطمممع اللممه، رسممول له: (أقم). فقال: يمما فقال الذى عليه
يقممول: وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فكان لك، يؤذن
اللممه رسممول فأتمماه بكممر، أبو ذلك). قالت: فانتظره لرجو (إني
فقممال: (أخممرج فنمماداه ظهممرا، يوم ذات وسلم عليه الله صلى

أنه فقال: (أشعرت ابنتاي، هما بكر: إنما أبو عندك). فقال من
فقمال الصمحبة، الله رسول الخروج). فقال: يا في لي أذن قد

اللممه، رسممول وسمملم: (الصممحبة) قممال: يمما عليه الله صلى النبي
صمملى النبي فأعطى للخروج، أعددتهما كنت قد ناقتان، عندي

فانطلقمما - فركبمما، الجممدعاء - وهممي إحممداهما وسمملم عليممه الله
بممن عممامر فكممان فيممه، - فتواريمما بثممور - وهممو الغممار أتيمما حتى

عائاشمة أخمي سممخبرة بمن الطفيممل بممن الله لعبد غلما فهيرة
عليهممم ويغممدو بهمما يممروح فكممان منحة، بكر لبي وكانت لمها،

مممن أحممد بممه يفطممن فل يسممرح، ثممم إليهممما فيدلممج ويصممبح،
المدينممة، قممدما حممتى يعقبممانه معهممما خممرج خرج فلما الرعاء،

معونة. بئر يوم فهيرة بن عامر فقتل
عممروة: فممأخبرني بن هشام قال: قال أسامة أبي  - وعن3867

أميممة بمن عمممرو وأسمر معونممة، بمبئر الذين قتل قال: لما أبي
إلممى فأشممار هممذا الطفيممل: مممن ابممن عممامر لممه قال الضمري،

فقممال: فهيممرة، بممن عممامر أمية: هذا بن عمرو له فقال قتيل،
إلممى لنظر إني حتى السماء، إلى رفع قتل ما بعد رأيته لقد

اللممه صمملى النممبي فممأتى وضممع، ثممم الرض، وبين بينه السماء
أصمميبوا، قممد أصممحابكم فقممال: (إن فنعاهم، خبرهم وسلم عليه

رضممينا بما إخواننا عنا أخبر فقالوا: ربنا ربهم، سألوا قد وإنهم



عمروة فيهمم يومئذ عنهم). وأصيب فأخبرهم عنا، ورضيت عنك
سمي عمر بن ومنذر به، عروة فسمي الصلت بن أسماء بن
منذرا. به
]464[

سممليمان اللممه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنمما  - حدثنا3868/3870
قممال: قنممت عنممه الله رضي أنس عن مجلز، أبي عن التيمي،

علممى يممدعو شممهرا، الركمموع بعممد وسلم عليه الله صلى النبي
ورسوله). الله عصت ويقول: (عصية وذكوان رعل

بممن إسممحاق عممن مالممك، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3869
النممبي قممال: دعمما مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد

- بممبئر أصحابه - يعني قتلوا الذين على وسلم عليه الله صلى
ولحيممان: (وعصممية رعممل علممى يممدعو حين صباحا، ثلثين معونة
أنممس: فممأنزل وسلم). قال عليه الله صلى ورسوله الله عصت

قتلمموا الممذين في وسلم عليه الله صلى لنبيه على تعالى الله
قومنا بعد: بلغوا نسخ حتى قرأناه - قرآنا معونة بئر - أصحاب

عنه. ورضينا عنا فرضي ربنا لقينا فقد
الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا3870
قال: الحول عاصم

فممي القنمموات عممن عنممه اللممه رضممي مالممك بن أنس سألت 
قممال: بعممده؟ أو الركمموع قبممل فقلت: كان فقال: نعم، الصلة؟

قال: بعده، قلت إنك قلت عنك أخبرني فلنا قلت: فإن قبله،
بعممد وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قنممت إنممما كممذب،
وهممم القممراء، لهممم يقممال ناسمما بعممث كممان شممهرا: إنممه الركوع
الرسممول وبين وبينهم المشركين، من ناس إلى رجل، سبعون

الممذين هممؤلء فظهممر قبلهممم، عهممد وسلم عليه الله صلى الله
عهممد، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وبيممن بينهم كان

شممهرا الركمموع بعممد وسمملم عليه الله صلى الله رسول فقنت
عليهم. يدعو

]957، 2647[

 27.     : الحزاب -  وهي الخندق، غزوة باب
أربع. سنة شوال في عقبة: كانت بن موسى قال

عممن سممعيد، بن يحيى إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا3871
عنهممما: اللممه رضي عمر ابن عن نافع، قال: أخبرني الله عبيد



ابممن وهممو أحممد، يمموم عرضممه وسلم عليه الله صلى النبي أن
ابممن وهممو الخنممدق، يوم وعرضه يجزه، فلم سنة، عشرة أربع

فأجازه. سنة، عشرة خمس
]2521.[

عممن حممازم، أبممي عممن العزيممز، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا3872
صمملى الله رسول مع قال: كنا عنه الله رضي سعد بن سهل
ننقممل ونحممن يحفممرون، وهممم الخنممدق، فممي وسمملم عليممه اللممه

وسمملم: عليه الله صلى الله رسول فقال أكتادنا، على التراب
والنصار). للمهاجرين فاغفر الخرة عيش ال عيش ل (اللهم

]3586[
بممن معاويممة محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حدثنا3873/3874
اللممه رضممي أنسمما حميد: سمعت عن إسحاق، أبو عمرو: حدثنا

فممإذا الخنممدق، إلممى اللممه صمملى اللممه رسممول يقول: خممرج عنه
لهمم يكمن فلمم بماردة، غداة في يحفرون والنصار المهاجرون

والجوع، النصب من بهم ما رأى فلما لهم، ذلك يعملون عبيد
للنصمممار الخمممرة. فممماغفر عيمممش العيمممش إن قمممال: (اللهمممم

له: مجيبين والمهاجره). فقالوا

أبدا. بقينا ما الجهاد  على*** محمدا بايعوا الذين نحن
العزيممز، عبممد عممن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3874

قال: عنه الله رضي أنس عن
المدينممة، حممول الخنممدق يحفممرون والنصممار المهمماجرون جعل 

يقولون: وهم متونهم، على التراب وينقلون

أبدا بقينا ما السلم  على*** محمدا بايعوا الذين نحن
إنه يجيبهم: (اللهم هو وسلم، عليه الله صلى النبي قال: يقول

والمهاجره). النصار في الخرة. فبارك خير إل خير ل
سممنخة، باهإلة لهم فيصنع الشعير، من كفي بملء قال: يؤتون

الحلممق، فممي بشعة وهي جياع، والقوم القوم، يدي بين توضع
منتن. ريح ولها

]2679[
بممن الواحممد عبممد يحيممى: حممدثنا بممن خلد  - حممدثنا3875/3876

يمموم فقال: إنا عنه الله رضي جابرا قال: أتيت أبيه عن أيمن،
اللممه صلى النبي فجاؤوا شديدة، كدية فعرضت نحفر، الخندق

فقممال: (أنمما الخندق، في عرضت كدية فقالوا: هذه وسلم عليه



نذوق ل أيام ثلثة ولبثنا بحجر، معصوب وبطنه قام نازل). ثم
فضممرب المعممول وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فأخممذ ذواقا،

ائاممذن الله، رسول فقلت: يا أهيم، أو أهيل، كثيبا فعاد الكدية،
عليممه اللممه صمملى بممالنبي لمرأتي: رأيت فقلت البيت، إلى لي

قممالت: شمميء؟ فعنممدك صممبر، ذلممك فممي كممان ما شيئا وسلم
حممتى الشممعير وطحنممت العنمماق، فممذبحت وعنمماق، شعير عندي
عليممه اللممه صمملى النممبي جئممت ثممم البرمممة، فممي اللحممم جعلنا
كممادت قممد الثممافي بيممن والبرمممة انكسممر، قممد والعجين وسلم
رجلن، أو ورجممل رسول يا أنت فقم لي، فقلت: طعم تنضج،

لهمما: ل قممال: قممل طيب، قال: (كثير له، هو). فذكرت قال: (كم
فقممال: قوممموا). آتممي، حممتى التنممور من الخبز ول البرمة، تنزع
قممال: ويحممك امرأته على دخل فلما والنصار، المهاجرون فقام
ومممن والنصممار بالمهمماجرين وسمملم عليممه الله صلى النبي جاء

ول فقممال: (ادخلمموا قلممت: نعممم، سممألك؟ قممالت: هممل معهممم،
ويخمممر اللحممم، عليممه ويجعممل الخممبز، يكسممر تضاغطوا). فجعل

ينممزع، ثممم أصممحابه إلممى ويقممرب منممه، أخذ إذا والتنور البرمة
قممال: بقيممة، وبقي شبعوا حتى ويغرف الخبز، يكسر يزل فلم

مجاعة). أصابتهم الناس فإن وأهدي، هذا (كلي
حنظلمة عاصم: أخبرنا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني3876

بممن جممابر قال: سمممعت ميناء بن سعيد سفيان: أخبرنا أبي بن
بممالنبي رأيت الخندق حفر قال: لما عنهما الله رضي الله عبد

امرأتممي، إلممى فانكفممأت شممديدا، خمصا وسلم عليه الله صلى
اللممه صمملى اللممه برسول رأيت فإني شيء؟ عندك فقلت: هل

مممن صمماع فيه جرابا إلى فأخرجت شديدا، خمصا وسلم عليه
ففرغممت الشممعير، وطحنممت فممذبحتها، داجممن بهيمة ولنا شعير،

اللممه رسممول إلممى وليت ثم برمتها، في وقطعتها فراغي، إلى
صمملى الله برسول تفضحني فقالت: ل وسلم، عليه الله صلى
رسممول فقلت: يا فساررته، فجئته معه، وبمن وسلم عليه الله
فتعال عندنا، كان شعير من صاعا وطحنا لنا بهيمة ذبحنا الله
فقال: (يمما وسلم عليه الله صلى النبي فصاح معك، ونفر أنت
بكمم). فقممال هل فحممي سمورا، صنع قد جابرا إن الخندق أهل

ول برمتكممم، وسمملم: (لتنزلممن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
صمملى اللممه رسممول وجمماء أجيء). فجئت حتى عجينتكم تخبزن

فقممالت: بممك امرأتممي، جئت حتى الناس يقدم وسلم عليه الله



فبصممق عجينمما له فأخرجت قلت، الذي فعلت فقلت: قد وبك،
قممال: (ادع ثممم وبممارك، فبصق برمتنا إلى عمد ثم وبارك، فيه

تنزلوهمما). وهممم ول برمتكممم مممن واقممدحي معي، فلتخبز خابزة
برمتنمما إن وانحرفوا، تركوه حتى أكلوا لقد بالله فأقسم ألف،
هو. كما ليخبز عجيننا وإن هي، كما لتغط

]2905[
هشممام، عن عبده، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثني3877

مممن جمماؤوكم عنهمما: {إذا اللممه رضممي عائاشممة عممن أبيممه، عممن
القلمموب وبلغممت البصممار زاغممت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم

الخندق. يوم ذلك كان الحناجر}. قالت
أبممي عممن شممعبة، إبراهيممم: حممدثنا بممن مسمملم  - حممدثنا3878

اللممه صلى النبي قال: كان عنه الله رضي البراء عن إسحاق،
أو بطنممه، أغمممر حممتى الخنممدق، يمموم التراب ينقل وسلم عليه
يقول: بطنه، اغبر

صلينا ول تصدقنا  ول*** اهتدينا ما الله ل لو (والله

لقينا إن القدام  وثبت*** علينا سكينة فأنزلن  

أبينا) فتنة أرادوا  اذا*** علينا بغوا قد اللى إن
أبينا). صوته: (أبينا بها ورفع

]2681[

قممال: شممعبة عممن سعيد، بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا3879
عنهممما، الله رضي عباس ابن عن مجاهد، عن الحكم، حدنثي

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
بالدبور). عاد وأهلكت بالصبا، (نصرت 
]988[

قال: مسلمة بن شريح عثمان: حدثنا بن أحمد  - حدثني3880
إسممحاق أبممي عن أبي، قال: حدثني يوسف بن إبراهيم حدثني

قال: يحدث، عازب بن البراء قال: سمعت
عليممه اللممه صلى الله رسول وخندق الحزاب، يوم كإن لما 

الغبممار عنممي وارى حتى الخندق، تراب من ينقل رأيته وسلم،
ابممن بكلمممات يرتجممز فسمممعته الشعر، كثير وكان بطنه، جلدة

يقول: التراب من ينقل وهو رواحة،



صلينا ول تصدقنا  ول*** اهتدينا ما أنت لول (اللهم

لقينا إن القدام  وثبت*** علينا سكينة فأنزلن

أبينا). فتنة أرادوا  وإن*** علينا بغوا قد اللى إن
بآخرها. صوته يمد قال: ثم

]2681[
عبد عن الصمد، عبد الله: حدثنا عبد بن عبدة  - حدثني3881

عممر ابممن أبيمه: أن عمن دينمار، بن الله عبد ابن هو الرحمن،
الخندق. يوم شهدته يوم قال: أول عنهما الله رضي

معمممر، عممن هشممام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3882
ابممن عمممر. قممال: وأخممبرني ابممن عممن سممالم، عن الزهري، عن

على قال: دخلت عمر ابن عن خالد، ابن عكرمة عن طاوس،
ممما النمماس أمممر مممن كممان قلممت: قممد تنطف، ونسواتها حفصة
فممإنهم شمميء. فقممالت: الحممق المممر مممن لممي يجعل فلم ترين،

فرقممة. فلممم عنهممم احتباسممك في يكون أن وأخشى ينتظرونك،
قممال: مممن معاويممة، خطب الناس تفرق فلما ذهب، حتى تدعه
فلنحممن قرنممه، لنمما فليطلممع المممر هذا في يتكلم أن يريد كان
أجبتممه؟ مسمملمة: فهل بممن حممبيب أبيممه. قممال ومن منه به أحق
بهممذا أقممول: أحممق أن وهممممت حبمموتي، الله: فحللممت عبد قال

أقممول أن فخشمميت السلم، على وأباك قاتلك من منك المر
ذلممك، غير عني ويحمل الدم، وتسفك الجمع، بين تفرق كلمة

وعصمت. حبيب: حفظت الجنان. قال في الله أعد ما فذكرت
الرزاق: ونوساتها. عبد عن محمود، قال

إسممحاق، أبي عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3883/3884
عن

يمموم وسمملم عليه الله صلى النبي قال: قال صرد بن سليمان
يغزوننا). ول الحزاب: (نغزوهم

آدم: حممدثنا بن يحيى محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3884
صممرد بممن سممليمان يقول: سمعت إسحاق أبا إسرائايل: سمعت

أجلممى حين يقول:، وسلم عليه الله صلى النبي يقول: سمعت
إليهم). نسير نخن يغزوننا، ول نغزوهم عنه: (الن الحزاب

محمممد، عممن هشممام، روح: حممدثنا إسحاق: حممدثنا  - حدثنا3885



اللممه صمملى النممبي عممن عنممه، الله رضي علي عن عبيدة، عن
بيمموتهم عليهممم اللممه الخنممدق: (مل يمموم قممال وسمملم: أنممه عليه

غممابت حممتى الوسممطى صمملة عممن شممغلونا كما نارا، وقبورهم
الشمس).

]2773[
عن يحيى، عن هشام، إبراهيم: حدثنا بن المكي  - حدثنا3886

الخطمماب بممن عمممر اللممه: أن عبممد بممن جممابر عممن سلمة، أبي
جعل الشمس، غربت ما بعد الخندق يوم جاء عنه الله رضي
أصلي أن كدت ما الله، رسول وقال: يا قريش، الكفار يسب
لى النمبي تغمرب. قمال أن الشممس كادت حتى ه ص عليمه الل

عليممه اللممه صمملى النممبي مممع صممليتها). فنزلنمما ما وسلم: (والله
بعممد العصممر فصلى لها، وتوضأنا للصلة فتوضأ بطحان، وسلم

المغرب. صلى ثم الشمس، غربت أن
]571[

المنكممدر ابن عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3887
يقول: جابرا قال: سمعت

الحممزاب: (مممن يمموم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
بخممبر يأتينمما قممال: (مممن ثم الزبير: أنا، القوم). فقال بخبر يأتينا

القوم). فقال بخبر يأتينا قال: (من ثم الزبير: أنا، القوم). فقال
الزبير). حواري وأنا حواريا، نبي لكل قال: (إن ثم الزبير: أنا،

]2691.[
أبي بن سعيد عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3888
رسممول عنممه: أن اللممه رضممي هريرة أبي عن أبيه، عن سعيد،

وحممده، اللممه إل إله يقول: (ل كان وسلم عليه الله صلى الله
شمميء فل وحممده، الحممزاب وغلممب عبممده، ونصممر جنممده، أعممز

بعده).
بممن إسماعيل عن وعبدة، الفزاري محمد: أخبرنا  - حدثنا3889

اللممه رضممي أوفممى أبممي بممن اللممه عبممد قال: سمعت خالد أبي
علممى وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسممول يقول: دعمما عنهما

اهممزم الحسمماب، سممريع الكتمماب، منممزل فقممال: اللهممم الحزاب
وزلزلهم). اهزمهم اللهم الحزاب،

]2775[
موسممى الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3890

عنممه: أن اللممه رضي الله عبد عن ونافع، سالم عن عقبة، بن



الغممزو مممن أقفممل إذا كممان وسلم عليه الله صلى الله رسول
إل إلممه يقول: (ل ثم مرار، ثلث فيكبر يبدأ أوالعمرة الحج أو

كل على وهو الحمد، وله الملك، له له، شريك ل وحده الله،
حامممدون، لربنمما سمماجدون، عابممدون تممائابون، قدير. آيبون شيء
وحده). الحزاب وهزم عبده، ونصر وعده، الله صدق

]1703[

 28       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي مرجع باب
ومحاصرته      قريظة بني إلى ومخرجه الحزاب،

إياهم.
نميممر، ابممن شمميبة: حممدثنا أبممي بن بن الله عبد  - حدثني3891

قممالت: لممما عنهمما الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام، عن
السمملح ووضممع الخندق، من وسلم عليه الله صلى النبي رجع

السمملح؟ وضممعت فقال: قد السلم، عليه جبريل أتاه واغتسل،
هنمما، أين). قممال: همما إليهم. قال:(فإلى فاخرج وضعناه، ما والله

وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فخرج قريظة، بني إلى وأشار
إليهم.

]2658[
بمن حميممد عممن حممازم، بمن جريممر موسى: حدثنا  - حدثنا3892
الغبممار إلممى أنظممر قال: كممأني عنه الله رضي أنس عن هلل،

ار حيمن جبريمل موكب غنم، بني زقاق في ساطعا رسمول س
قريظة. بني إلى وسلم عليه الله صلى الله

]3042[
بن جويرية أسماء: حدثنا بن محمد بن الله عبد  - حدثنا3893
قممال: قممال عنهممما اللممه رضي عمر ابن عن نافع، عن أسماء،
يصمملين الحممزاب: (ل يمموم وسمملم عليممه الله صلى الله رسول

فممي العصممر بعضممهم قريظممة). فممأدرك بني في إل العصر أحد
بعضهم: بممل وقال نأتيها، حتى نصلي بعضهم: ل فقال الطريق،

عليممه اللممه صمملى للنممبي ذلممك ذلممك. فممذكر منا يرد ثم نصلي،
منهم. واحدا يعنف فلم وسلم

]904[
خليفممة: معتمممر. حممدثني السممود: حممدثنا أبممي ابن  - حدثنا3894
قال: عنه الله رضي أنس عن أبي، قال: سمعت معتمر حدثنا
حممتى النخلت، وسلم عليه الله صلى للنبي يجعل الرجل كان

صمملى النبي آتي أن أمروني أهلي وإن والنضير، قريظة افتتح



وكممان بعضممه، أو أعطمموه كممانوا الذي فأسأله وسلم عليه الله
أم فجمماءت أيمممن، أم أعطاه قد وسلم عليه الله صلى النبي
هممو إل إله ل والذي تقول: كل عنقي في الثوب فجعلت أيمن

اللمممه صمملى قممالت: والنبمممي كممما أو أعطانيها، وقد يعطيكم ل
ا حتى والله، ذلك). وتقمول: كل يقمول: (لك وسملم عليه أعطاه

قال. كما أو أمثاله، - عشرة قال أنه - حسبت
]2960[

عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3895
الخممدري سممعيد أبمما قممال: سمممعت أمامة أبا قال: سمعت سعد

بممن سممعد حكممم علممى قريظة أهل يقول: نزل عنه الله رضي
فممأتى سممعد إلممى وسمملم عليممه الله صلى النبي فأرسل معاذ،
إلممى للنصممار: (قوممموا قممال المسممجد من دنا فلما حمار، على

حكمممك). فقممال: علممى نزلمموا خيركم). فقال: (هؤلء أو سيدكم،
اللممه، بحكممم قممال: (قضمميت ذراريهممم، وتسممبي مقمماتلتهم، تقتل
الملك). قال: بحكم وربما

]2878[
نمير: حممدثنا بن الله عبد بحيى: حدثنا بن زكرياء  - حدثنا3896
قممالت: أصمميب عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عن أبيه، عن هشام،

بممن حبممان له يقال قريش، من رجل رماه الخندق، يوم سعد
عليممه اللممه صمملى النممبي فضممرب الكحممل، فممي رممماه العرقممة،

رسول رجع فلما قريب، من ليعوده المسجد في خيمة وسلم
واغتسل، السلح وضع الخندق من وسلم عليه الله صلى الله

فقممال: الغبار، من رأسه ينفض وهو السلم عليه جبريل فأتاه
صلى النبي إليهم. قال اخرج وضعته، ما والله السلح، وضعت

فأتمماهم قريظممة، بنممي إلممى وسمملم: (فممأين). فأشممار عليممه اللممه
فممرد حكمممه، علممى فنزلمموا وسمملم عليه الله صلى الله رسول
المقاتلمة، تقتممل فيهممم: أن أحكممم قال: فممإني سعد، إلى الحكم

أموالهم. تقسم وأن والذرية، النساء تسبى وأن
قممال: اللهممم سممعدا عائاشممة: أن عممن أبي، هشام: فأخبرني قال
قوم من فيك، أجاهدهم أن الي أحب أحد ليس أنه تعلم إنك

فممإني اللهممم وأخرجمموه، وسمملم عليممه الله صلى رسولك كذبوا
مممن بقممي كان فإن وبينهم، بيننا الحرب وضعت قد أنك أظن
كنت وإن فيك، أجاهدهم حتى له، فأبقني شيء قريش حرب

مممن فممانفجرت فيهمما، ممموتي واجعممل فافجرهمما الحممرب وضعت



الدم إل غفار، بني من خيمة المسجد وفي يرعهم، فلم لبته،
مممن يأتينمما الممذي هممذا ممما الخيمة، أهل فقالوا: يا إليهم، يسيل

عنه. الله رضي فمات دما، جرحه يغذو سعد فإذا قبلكم؟
]451[

قممال: أخممبرني شممعبة منهممال: أخبرنمما بممن الحجاج  - حدثنا3897
صمملى النممبي قممال: قممال عنه الله رضي البراء سمع عدي: أنه

معك). - وجبريل هاجهم - أو لحسان: (اهجهم وسلم عليه الله
ثممابت، بممن عممدي عن الشيباني، عن طهمان، بن ابراهيم وزاد
وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قال: قال عازب بن البراء عن
جبريممل فممإن المشممركين، ثممابت: (اهممج بن لحسان قريظة يوم

معك).
]3041[

 29.    : الرقاع -  ذات غزوة باب
فنممزل غطفممان، من ثعلبة بني من خصفة محارب غزوة وهي
خيبر. بعد جاء موسى أبا لن خيبر، بعد وهي نخل،

رجاء: أخبرنمما بن الله عبد لي الله: وقال عبد أبو  - قال3898
عممن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن العطار، عمران

عليممه الله صلى النبي عنهما: أن الله رضي الله عبد بن جابر
غمزوة السمابعة، غمزوة فمي الخموف في بأصحابه صلى وسلم

الرقاع. ذات
الخمموف وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عباس: صلى ابن قال
قرد. بذي

موسممى: أبممي عن نافع، بن زياد سوادة: حدثني بن بكر وقال
يمموم بهممم وسلم عليه الله صلى النبي حدثهم: صلى جابرا أن

وثعلبة. محارب
جممابرا: كيسممان: سمممعت بممن وهممب إسحاق: سمممعت ابن وقال
نخممل، من الرقاع ذات إلى وسلم عليه الله صلى النبي خرج

النمماس وأخمماف قتممال، يكممن فلممم غطفممان، مممن جمعمما فلقممي
ركعممتي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فصمملى بعضا، بعضهم
خوف.
عليممه اللممه صمملى النممبي مممع سمملمة: غممزوت عممن يزيممد، وقال

القرد. يوم وسلم
]2753وانظر:  ،3901[

بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا3899



موسممى أبممي عممن بممردة، أبممي عممن بممردة، أبممي ابممن الله عبد
وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع قال: خرجنا عنه الله رضي

أقممدامنا، فنقبممت نعتقبممه، بعير بيننا نفر، ستة ونحن غزوة في
أرجلنمما علممى نلممف وكنمما أظفمماري، وسممقطت قممدماي ونقبممت

مممن نعصممب كنمما لممما الرقمماع، ذات غممزوة فسممميت الخممرق،
ذاك، كممره ثممم بهممذا، موسممى أبممو أرجلنمما. وحممدث على الخرق

مممن شيء يكون أن كره كأنه أذكره، بأن أصنع كنت قال: ما
أفشاه. عمله

بممن يزيممد عممن مالممك، عممن سممعيد، بممن قتيبممة  - حممدثنا3900
صمملى اللممه رسممول شممهد عمممن خوات، بن صالح عن رومان،

الخمموف: أن صمملة صمملى الرقمماع ذات يمموم وسملم عليممه اللممه
معممه بممالتي فصمملى العممدو، وجمماه وطائافممة معممه صفت طائافة
فصممفوا انصممرفوا، ثممم لنفسممهم وأتممموا قائاممما، ثبت ثم ركعة،
الممتي الركعممة بهم فصلى الخرى الطائافة وجاءت العدو، وجاه
سمملم ثممم لنفسممهم، وأتممموا جالسمما، ثبت ثم صلته من بقيت
بهم.
الخوف. صلة في سمعت ما أحسن مالك: وذلك قال

]3902[
جمابر عمن الزبيمر، أبمي عمن هشام، معاذ: حدثنا  - وقال3901

لم عليمه الله صلى النبي مع قال: كنا صملة بنخمل. فمذكر وس
الخوف.

بممن القاسممم أسمملم: أن بممن زيممد عن هشام، عن الليث، تابعه
بني غزوة في وسلم عليه الله صلى النبي حدثه: صلة محمد
أنمار.

]3898[
عممن القطممان، سممعيد بممن يحيممى مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا3902
صممالح عممن محمد، بن القاسم عن النصاري، سعيد بن يحيى

مستقبل المام قال: يقوم حثمة أبي بن سهل عن خوات، بن
وجمموههم العممدو، قبممل مممن وطائافة معه، منهم وطائافة القبلة،

فيركعممون يقومممون ثممم ركعممة، معه بالذين فيصلي العدو، إلى
يممذهب ثممم مكممانهم، فممي سممجدتين ويسممجدون ركعة، لنفسهم

فلممه ركعممة، بهممم فيركع أولئك فيجيء أولئك، مقام إلى هؤلء
سجدتين. ويسجدون يركعون ثم ثنتان،
بممن الرحمممن عبممد عممن شممعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا حدثنا



أبممي بممن سممهل عممن خوات، بن صالح عن أبيه، عن القاسم،
وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي عن حثمة،
عممن حممازم، أبمي ابممن قال: حدثني الله عبيد بن محمد حدثني

سهل: حممدثه: عن خوات، بن صالح قاسم: أخبرني يحيى: سمع
قوله.
]3900[ر: 

الزهمري عمن شمعيب، اليممان: أخبرنما أبو  - حدثنا3903/3904
قال: غزوت عنهما الله رضي عمر ابن سالم: أن قال: أخبرني

فوازينمما نجممد، قبممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مع
لهم. فصاففنا العدو،
عممن معمممر، زريممع: حممدثنا بممن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا3904

أبيممه: أن عممن عمممر، بممن اللممه عبممد بممن سممالم عممن الزهممري،
الطممائافتين، بإحممدى صمملى وسمملم عليممه الله صلى الله رسول

فممي فقمماموا انصممرفوا، ثممم العممدو، مواجهممة الخممرى والطائافممة
سلم ثم ركعة بهم فصلى أولئك، فجاء أولئك، أصحابهم مقام

فقضمموا هممؤلء وقممام ركعتهممم، فقضمموا هممؤلء قممام ثممم عليهم،
ركعتهم.

]900[
الزهمري عمن شمعيب، اليمممان: حمدثنا أبمو  - حدثنا3905/3906

مممع غممزا أخممبر: أنممه جممابرا سمملمة: أن وأبممو سنان قال: حدثني
نجد. قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول
بن محمد عن سليمان، عن أخي، قال: حدثني اسماعيل حدثنا
المدؤلي، سنان أبي بن سنان عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي
مممع غممزا أخممبره: أنممه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن

قفممل فلممما نجممد، قبممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
القائالة فأدركتهم معه، قفل وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فنممزل العصمماه، كممثير واد فممي
ونممزل بالشممجر، يسممتظلون العضمماه فممي النمماس وتفرق وسلم
بهمما فعلممق سمممرة تحممت وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول

اللممه صمملى اللممه رسممول إذا ثممم نومة، جابر: فنمنا سيفه. قال
فقممال جممالس، أعرابممي عنممده فإذا فجئناه، يدعونا وسلم عليه

سمميفي اخممترط هممذا وسمملم: (أن عليممه اللممه صلى الله رسول
لممي: مممن فقممال صمملتا، يممده فممي وهممو فاسممتيقظت نممائام، وأنا



يعمماقبه لممم جممالس). ثممم ذا هممو فهمما قلت: اللممه، مني؟ يمنعك
وسلم. عليه الله صلى الله رسول
سمملمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى أبان: حدثنا  - وقال3906

لم عليمه اللمه صملى النمبي ممع قال: كنما جابر عن بمذات وس
اللممه صمملى للنبي تركناها ظليلة شجرة على أتينا فإذا الرقاع،

صمملى النممبي وسمميف المشممركين مممن رجل فجاء وسلم، عليه
فقممال: تخممافني؟ فمماخترطه، بالشممجرة معلممق وسمملم عليه الله

أصممحاب قال:(اللممه). فتهممدده مني؟ يمنعك قال: (ل). قال: فمن
بطائافمة فصملى الصملة، وأقيممت وسلم عليه الله صلى النبي

وكممان ركعممتين، الخممرى بالطائافممة وصمملى تممأخروا، ثم ركعتين،
ركعتان. وللقوم أربع، وسلم عليه الله صلى للنبي
الرجممل بشممر: اسممم أبممي عممن عوانممة، أبممي عممن مسدد، وقال

خصفة. محارب فيها وقاتل الحارث، بن غورث
عليممه اللممه صمملى النممبي مممع جممابر: كنمما عممن الزبير، أبو وقال

الخوف. فصلى بنخل، وسلم
فممي وسمملم عليه الله صلى النبي مع هريرة: صليت أبو وقال
النممبي إلممى هريممرة أبممو جمماء وإنممما الخمموف، صمملة نجد غزوة
خيبر. أيام وسلم عليه الله صلى

]2753[

30      : وهي -  خزاعة، من المصطلق بني غزوة باب
. المريسيع  غزوة

عقبة: سنة بن موسى ست. وقال سنة إسحاق: وذلك ابن قال
أربع.
فممي الفممك حممديث الزهري: كان عن راشد، بن النعمان وقال
المريسيع. غزوة

عممن جعفر، بن إسماعيل سعيد: أخبرنا بن قتيبة  - حدثنا3907
حبممان، بممن يحيممى بممن محمد عن الرحمن، عبد أبي بن ربيعة

سممعيد أبمما فرأيممت المسممجد، قال: دخلممت أنه محيريز ابن عن
سممعيد: قممال: أبممو العممزل، عممن فسممألته إليه، فجلست الخدري
بنممي غممزوة فممي وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا

النسمماء، فاشممتهينا العممرب، سممبي مممن سبيا فأصبنا المصطلق،
وقلنمما نعممزل، أن فأردنمما العممزل، وأحببنمما العزبة علينا واشتدت

عممن فسممألناه نسممأله، أن قبل أظهرنا بين الله ورسول نعزل
إلممى كائانة نسمة من ما تفعلوا، ل أن عليكم فقال: (ما ذلك،



كائانة). وهي إل القيامة يوم
]2116[

عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمود: حممدثنا  - حدثنا3908
قممال: غزونمما اللممه عبممد بن جابر عن سلمة، أبي عن الزهري،

أدركته فلما نجد، غزوة وسلم عليه الله صلى الله رسول مع
شممجرة تحممت فنممزل العضمماه، كممثير واد فممي وهممو القائالممة،

الشممجر فممي النمماس فتفممرق سمميفه، وعلممق بهمما واسممتظل
اللممه صمملى اللممه رسممول دعانمما إذ كذلك نحن وبينا يستظلون،

هذا فقال: (إن يديه، بين قاعد أعرابي فإذا فجئنا، وسلم عليه
علممى قممائام وهممو فاسممتيقظت سيفي، فاخترط نائام، وأنا أتاني

قلممت: اللممه، منممي؟ يمنعممك قممال: مممن صمملتا، مخممترط رأسممي،
صمملى اللممه رسول يعاقبه هذا). قال: ولم فهو قعد، ثم فشامه

وسلم. عليه الله
]2753.[

 31.   : أنمار -  غزوة باب
عبممد بممن عثمممان ذئاب: حدثنا أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا3909

قممال: رأيممت النصمماري الله عبد بن جابر عن سراقة، بن الله
علمى يصمملي أنممار، غممزوة فمي وسملم عليمه الله صلى النبي

متطوعا. المشرق، قبل متوجها راحلته،
]391[

 32.   : الفك -  حديث باب
يقممال: {إفكهممم} والنجممس، النجممس بمنزلممة والفممك، والفممك

قممال: أفكهممم، فمممن /. وأفكهممم،28/ والحقمماف: 151/الصممافات: 
مممن عنه قال: {يؤفك كما وكذبهم، اليمان عن يقول: صرفهم

صرف. من عنه /: يصرف9أفك} /الذاريات: 

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا3910
بممن عممروة قممال: حممدثني شممهاب ابممن عممن صممالح، عممن سعد،

اللممه وعبيممد وقمماص، بممن وعلقمممة المسيب، بن وسعيد الزبير،
اللممه رضممي عائاشممة عممن مسممعود، بممن عتبممة بن الله عبد بن

أهممل لهمما قممال حيممن وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عنها،
وبعضممهم حممديثها، مممن طائافممة حممدثني وكلهممم قالوا، ما الفك

وعيممت وقد اقتصاصا، له وأثبت بعض، من لحديثها أوعى كان



الذي الحديث منهم رجل كل من
كمان وإن بعضمما، يصممدق حممدثيهم وبعمض عائاشممة، عممن حدثني
رسممول عائاشممة: كممان بعض. قممالوا: قممالت من له أوعى بعضهم

أزواجممه، بيممن أقرع سفرا أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بهمما خممرج سهمها خرج فأيتهن
فخممرج غزاهمما غزوة في بيننا عائاشة: فأقرع قالت معه، وسلم

ه صلى الله رسول مع فخرجت سهمي، فيها وسملم عليمه الل
فيممه، وأنممزل هممودجي فممي أحمل فكنت الحجاب، أنزل ما بعد

مممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فرغ إذا حتى فسرنا
ليلممة آذن قممافلين، المدينممة مممن ودنونمما وقفممل، تلممك غزوتممه

جمماوزت حممتى فمشمميت بالرحيممل، آذنمموا حيممن فقمت بالرحيل،
فلمسممت رحلممي، إلممى أقبلممت شممأني قضمميت فلممما الجيممش،

فرجعممت انقطممع، قممد ظفممار جممزع مممن لممي عقممد فإذا صدري
الممذين الرهممط قالت: وأقبل ابتغاؤه، فحبسني عقدي فالتمست

الذي بعيري على فرحلوه هودجي فاحتملوا لي، يرحلون كانوا
إذ النسمماء وكممان فيممه، أنممي يحسممبون وهممم عليه، أركب كنت
العلقممة يممأكلن إنممما اللحممم، يغشهن ولم يهبلن، لم خفافا ذاك
رفعمموه حيممن الهممودج خفممة القمموم يسممتنكر فلممم الطعممام، من

فسمماروا، الجمممل فبعثمموا السممن، حديثممة جارية وكنت وحملوه،
وليمس منمازلهم فجئمت الجيش، استمر ما بعد عقدي ووجدت

فيممه، كنممت الممذي منزلممي فممتيممت مجيممب، ول داع منهممم بها
فممي جالسممة أنمما فبينمما إلي، فيرجعون سيفقدوني أنهم وظننت
المعطممل بممن صممفوان وكممان فنمممت، عينممي غلبتنممي منزلممي
منزلممي، عنممد فأصممبح الجيممش، وراء من الذكواني ثم السلمي

قبممل رآنممي وكان رآني، حين فعرفني نائام إنسان سواد فرأى
وجهممي فخمرت عرفني، حين باسترجاعه فاستيقظت الحجاب،
غيممر كلمممة منممه سمممعت ول بكلمممة، تكلمنا ما والله بجلبابي،

فقمممت يدها، على فوطئ راحلته، أناخ حتى وهوى استرجاعه،
الجيممش أتينمما حممتى الراحلممة بممي يقممود فممانطلق فركبتها، إليها

هلممك، من قالت: فهلك نزول، وهم الظهيرة نحر في موغرين
سلول. قال ابن أبي بن الله عبد الفك كبر تولى الذي وكان

فيقممره عنممده، بممه ويتحممدث يشمماع كممان أنممه عممروة: أخممبرت
أيضا: لم عروة ويستوشيه. وقال ويستمعه

بممن ومسممطح ثممابت، بن حسان إل أيضا الفك أهل من يسم



بهممم، لممي علممم ل آخريممن ناس في جحش، بنت وحمنة أثاثة،
له: يقال ذلك كبر وإن تعالى، الله قال كما عصبة، أنهم غير
سلول. ابن أبي بن الله عبد

حسممان، عنممدها يسممب أن تكممره عائاشممة كممانت عممروة، قممال
قال: الذي وتقول: أنه

وقاء منكم محمد  لعرض*** وعرضي ووالده أبي فإن
شممهرا، قممدمت حيممن فاشممتكيت المدينممة، عائاشة: فقدمنا قالت

من بشيء أشعر ل الفك، أصحاب قول في يفيضون والناس
اللممه رسممول مممن أعممرف ل أني وجعي في يريبني وهو ذلك،

حيممن منممه أرى كنممت الممذي اللطممف وسمملم عليممه اللممه صمملى
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول علي يدخل إنما أشتكي،
ول يريبنممي فممذلك ينصرف، تيكم). ثم يقول: (كيف ثم فيسلم،
أم مممع فخرجممت نقهممت، حيممن خرجممت حممتى بالشممر، أشممعر

إلى ليل إل نخرج ل وكنا متبرزنا، وكان المناصع، قبل مسطح
قالت: وأمرنا بيوتنا، من قريبا الكنف نتخذ أن قبل وذلك ليل،
بممالكنف نتممأذى وكنمما الغائاط، قبل البرية في الول العرب أمر
وهممي مسممطح، وأم أنمما قالت: فانطلقت بيوتنا، عند نتخذها أن

صممخر بنممت وأمهمما مناف، عبد بن المطلب ابن رهم أبي ابنة
بممن أثاثممة بممن مسطح وابنها الصديق، بكر أبي خالة عامر بن

حيممن بيممتي قبممل مسممطح وأم أنمما فممأقبلت المطلممب، بن عباد
فقالت: تعممس مرطها في مسطح أم فعثرت شأننا، من فرغنا

بممدرا؟ شممهد رجل أتسممبين قلممت، مما لها: بئس فقلت مسطح،
قممالت: وقلممت: وممما قممال؟ ممما تسمعي لم أو هنتاه فقالت: أي

علممى مرضمما قممالت: فممازددت الفك، أهل بقول فأخرتني قال؟
صمملى اللممه رسممول علممي دخل بيتي إلى رجعت فلما مرضي،

له: أتممأذن تيكم). فقلت قال: (كيف ثم فسلم، وسلم عليه الله
قبلهممما، من الخبر أستيقن أن قالت: وأريد أبوي؟ آتي أن لي

فقلممت وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لي قالت: فأذن
همموني بنيممة، قممالت: يمما النمماس؟ يتحممدث ممماذا أمتمماه، لمي: يمما

يحبهمما، رجممل عند وضيئة قط امرأة كانت لقلما فوالله عليك،
لقممد أو الله، عليها. قالت: فقلت: سبحان أكثرن إل ضرائار، لها

الناس تحدث
دمممع لممي يرقأ ل أصبحت حتى الليلة تلك قالت: فبكيت بهذا؟

اللممه رسممول قممالت: ودعمما أبكممي، أصبحت ثم بنوم، أكتحل ول



زيممد، بممن وأسامة طالب أبي ابن علي وسلم عليه الله صلى
أهلممه، فممراق فممي ويستشمميرهما يسألهما الوحي، استلبث حين

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممى أشممار أسامة قالت: فأما
فممي لهممم يعلممم وبالممذي أهلممه، بممراءة مممن يعلممم بالذي وسلم
فقال: علي خيرا. وأما أل نعلم ول أسامة: أهلك، فقال نفسه،

كممثير، سممواها والنسمماء عليممك، اللممه يضمميق لم الله، رسول يا
عليه الله صلى الله رسول تصدقك. قالت: فدعا الجارية وسل
يريبك). قممالت شيء رأيت هل بريرة، فقال: (أي بريرة، وسلم

أغمصه قط أمرا عليها رأيت ما بالحق، بعثك بريرة: والذي له
أهلهمما، عجيممن عممن تنممام السممن، حديثممة جاريمة أنهمما مممن أكثر

عليممه الله صلى الله رسول قالت: فقام فتأكله، الداجن فتأتي
علممى وهممو أبممي، ابممن الله عبد من فاستعذر يومه من وسلم
قممد رجل من يعذرني من المسلمين، معشر فقال: (يا المنبر،
إل أهلممي علممى علمممت ممما واللممه أهلممي، فممي أذاه عنه بلغني
يممدخل وممما خيممرا إل عليممه علمممت ما رجل ذكروا ولقد خيرا،
عبممد بني أخو معاذ بن سعد معي). قالت: فقام إل أهلي على

الوس مممن كان فإن أعذرك، الله رسول يا فقال: أنا الشهل
ففعلنمما أمرتنا الخزرج، من إخواننا من كان وإن عنقه، ضربت

بنممت حسمان أم وكمانت الخممزرج، من رجل أمرك. قالت: فقام
الخممزرج، سمميد وهممو عبممادة، بممن سممعد وهممو فخممذه، من عمه

الحميممة، احتملتممه ولكممن صممالحا، رجل ذلممك قبممل قالت: وكممان
قتلممه، علممى تقممدر ول تقتلممه، ل الله لعمر لسعد: كذبت فقال

بممن أسمميد يقتممل. فقممام أن أحببممت ممما رهطممك مممن كممان ولو
لعمر عبادة: كذبت بن لسعد فقال سعد، عم ابن وهو حضير،

فثممار المنممافقين. قممالت عممن تجممادل منممافق فإنك لنقتلنه، الله
اللممه ورسممول يقتتلمموا، أن هموا حتى والخزرج، الوس الحيان
يممزل قممالت: فلممم المنممبر، علممى قممائام وسمملم عليممه الله صلى

سممكتوا حممتى يخفضممهم، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول
أكتحممل ول دمممع لممي يرقممأ ل كلممه ذلك يومي فبكيت وسكت،

ول ويوممما، ليلممتين بكيممت قممد عندي، أبوي قالت: وأصبح بنوم،
فممالق البكاء أن لظن إني حتى بنوم، أكتحل ل دمع لي يرقأ

علممي فاسممتأذنت أبكممي، وأنا عندي جالسان أبواي فبينا كبدي،
قممالت: معممي، تبكممي فجلسممت لهمما، فممأذنت النصار من امرأة
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول دخل ذلك على نحن فبينا



ممما قيممل منممذ عنممدي يجلممس قالت: لم جلس، ثم فسلم علينا
بشمميء، شممأني فممي إليممه يوحى ل شهرا لبث وقد قبلها، قيل

جلممس، حيممن وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: فتشهد
فممإن وكممذا، كممذا عنكك بلغني إنه ياعائاشة، بعد، قال: (أما ثم

بمممذنب، ألمممممت كنمممت وإن اللمممه، فسممميبرئاك بريئمممة، كنمممت
تمماب، ثممم اعممترف إذا العبممد فممإن إليه، وتوبي الله فاستغفري

صمملى اللممه رسممول قضممى عليه). قالت: عائاشة: فلممما الله تاب
منممه أحممس ممما حممتى دمعممي قلممص مقممالته وسمملم عليممه الله

وسمملم عليممه اللمه صملى الله رسول لبي: أجب فقلت قطرة،
لرسممول أقممول ممما أدري ممما أبي: واللممه فقال قال، فيما عني
اللممه رسممول لمممي: أجيممبي فقلت وسلم، عليه الله صلى الله

أدري ممما أممي: واللمه قمالت قال، فيما وسلم عليه الله صلى
فقلممت: وأنمما وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول أقول ما

لقممد واللممه كممثيرا: إنممي القرآن من أقرأ ل السن حديثة جارية
أنفسممكم فممي اسممتقر حممتى الحممديث هممذا سمممعتم علمت: لقد

ولئممن تصممدقوني، ل بريئممة، لكممم: إنممي قلت فلئن به، وصدقتم
لتصممدقني، بريئممة، منممه أنممي يعلممم واللممه بممأمر، لكممم اعترفت

قممال: {فصممبر حين يوسف أبا إل مثل ولكم لي أجد ل فوالله
تحممولت تصممفون}. ثممم ممما علممى المسممتعان واللممه جميممل

ه فراشي، على واضطجعت وأن بريئمة، حينئمذ أنمي يعلمم والل
منممزل الله أن أظن كنت ما والله ولكن ببراءتي، مبرئاي الله
أن مممن أحقممر كممان نفسممي في لشأني يتلى، وحيا شأني في

اللممه رسممول يممرى أن أرجو كنت ولكني بأمر، في الله يتكلم
فمموالله بها، الله يبرئاني رؤيا النوم في وسلم عليه الله صلى

خممرج ول مجلسممه، وسلم عليه الله صلى الله رسول رام ما
يأخممذه كممان ممما فأخممذه عليه، أنزل حتى البيت، أهل من أحد
وهممو الجمممان، مثممل العممرق منه ليتحدر إنه حتى البرحاء، من
قالت: فسرى عليه، أنزل الذي القوم ثقل كم شات، يوم في
أو فكانت يضحك، وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

بممرأك). فقممد واللممه أممما عائاشممة، قممال: (يمما أن بها تكلم كلمة
فممإني إليممه، أقوم ل فقلت: والله إليه، أمي: قومي لي فقالت

الذين تعالى: {إن الله قالت: وأنزل وجل، عز الله إل أحمد ل
هممذا اللممه أنممزل ثم اليات، منكم}. العشر عصبة بالفك جاؤوا

مسممطح علممى ينفممق وكان الصديق، بكر أبو قال براءتي، في



شمميئا مسطح على أنفق ل وفقره: والله منه لقرابته أثاثة بن
ة قمال الذي بعد أبدا، ه: {ول قمال. فمأنزل مما لعائاش يأتمل الل
بكممر أبممو رحيممم}. قممال - غفور قوله - إلى منكم الفضل أولوا

إلممى فرجممع لممي، اللممه يغفر أن لحب إني والله الصديق: بلى
منممه أنزعهمما ل وقممال: واللممه عليممه، ينفممق التي النفقة مسطح

وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول عائاشة: وكان قالت أبدا،
علمممت، لزينب: ممماذا فقال أمري، عن جحش بنت زينب سأل

واللممه وبصممري، سمعي أحمي الله رسول رأيت). فقالت: يا أو
تسمماميني كممانت الممتي عائاشة: وهممي قالت خيرا، إل علمت ما

بممالورع. اللممه فعصمممها وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من
هلك. فيمن فهلكت لها، تحارب أختها قالت: وطفقت

الرهط. هؤلء حديث من بلغني الذي شهاب: فهذا ابن قال
ما له قيل الذي الرجل إن عائاشة: والله عروة: قالت قال ثم

مممن كشممفت ما بيده نفسي فوالذي الله، ليقول: سبحان قيل
الله. سبيل في ذلك بعد قتل قالت: ثم قط، أنثى كنف

]2453[
بممن هشام علي قال: أملى محمد بن الله عبد  - حدثني3911
لممي قممال: قممال الزهممري عممن معمر، حفظه: أخبرنا من يوسف
عائاشة؟ قذف فيمن كان عليا أن الملك: أبلغك عبد بن الوليد

بممن سمملمة أبممو قومممك، من رجلن أخبرني قد ولكن قلت: ل،
عائاشة الحارث: أن بن الرحمن عبد بن بكر وأبو الرحمن عبد

شممأنها. فممي مسمملما علممي لهممما: كممان قممالت عنهمما الله رضي
وكممان وعليممه، فيممه شك بل مسلما، يرجع. وقال فلم فراجعوه

كذلك. العتيق أصل في
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا3912
قممال: الجممدع بممن مسروق قال: حدثني وائال أبي عن حصين،
قممالت: عنهممما، الله رضي عائاشة أم وهي رومان، أم حدثتني

النصممار مممن امممرأة ولجممت اذ وعائاشممة، أنمما قاعممدة أنمما بينمما
ذاك؟ رومممان: وممما أم فقممالت وفعممل، بفلن الله فقالت: فعل
قممالت: كممذا ذاك؟ وما قالت، الحديث، حدث فيمن قالت: أبني

وسمملم؟ عليه الله صلى الله رسول قالت: عائاشة: سمع وكذا،
عليهمما، مغشيا فخرت قالت: نعم، بكر؟ قالت: وأبو قالت: نعم،

ثيابهمما عليهمما فطرحممت بنممافض، حمممى وعليهمما إل أفمماقت فممما
شممأن فقممال: (ممما وسمملم عليه الله صلى النبي فجاء فغطيتها،



قممال: (فلعممل بنممافض، الحمى أخذتها الله رسول يا هذه). قلت
فقالت: واللممه عائاشة فقعدت به). قلت: نعم، تحدث حديث في

مثلممي تعممذرونني، ل قلممت ولئممن تصممدقونني، ل حلفممت لئممن
تصممفون} ممما علممى المسممتعان وبنيممه: {واللممه كيعقوب ومثلكم

قممالت: عممذرها، اللممه فممأنزل شمميئا، يقممل ولممم قالت: وانصرف
بحمدك. ول أحدا بحمد ل الله بحمد

]2453[
معمممر، ابمن عمن نممافع، عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثني3913

مليكة، أبي ابن عن
بألسممنتكم تلقممونه تقممرأ: إذا عنها: كممانت الله رضي عائاشة عن

مممن أعلممم مليكممة: وكممانت أبممي ابن الكذب. قال وتقول: الولق
فيها. نزل لنه بذلك، غيرها

]4475[
هشممام، عممن عبممده، شيبه: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا3914

قال: أبيه عن
كممان فإنه تسبه، فقالت: ل عائاشة، عند حسان أسب ذهبت 

وسلم،. وقالت: عائاشممة: عليه الله صلى الله رسول عن ينافح
ه صلى النبي استأذن المشمركين، هجماء فمي وسملم عليمه الل

مممن الشعرة تسل كما منهم بنسبي). قال: لسلنك قال: (كيف
العجين.

هشمماما، فرقد: سمممعت بن عثمان عقبة: حدثنا بن محمد وقال
عليها. كثر ممن وكان حسان، قال: سببت أبيه عن

]3338[
عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: أخبرنمما بن بشر  - حدثني3915
قال: دخلنمما مسروق عن ضحى، أبي عن سليمان، عن شعبة،

ينشممدها ثابت بن حسان وعندها عنها، الله رضي عائاشة على
وقال: له، بأبيات يشبب شعرا،

لحمموم مممن غرثممى  وتصممبح*** بريبممة تممزن ممما رزان حصممان
الغوافل
لهمما مسروق: فقلممت كذلك. قال لست عائاشة: لكنك له فقالت

تعممالى: {والممذي اللممه قال وقد عليك؟ يدخل أن له تأذنين لم
أشممد عممذاب عظيممم}. فقممالت: وأي عذاب له منهم كبره تولى

رسممول عممن يهمماجي أو ينافممح، كان له: إنه قالت العمى؟ من
وسلم. عليه الله صلى الله



]4477، 4478[

33.   : الحديبية -  غزوة باب
يبايعونممك إذ المممؤمنين عممن الله رضي تعالى: {لقد الله وقول
/.18الشجرة} /الفتح:  تحت

قممال: بلل بممن سممليمان مخلممد: حممدثنا بممن خالد  - حدثنا3916
عممن اللممه، عبممد بممن اللممه عبيد عن كيسان، ابن صالح حدثني

اللممه رسممول مممع قممال: خرجنمما عنممه اللممه رضممي خالد بن زيد
ليلممة، ذات مطممر فأصابنا الحديبية، عام وسلم عليه الله صلى

ثم الصبح، صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا فصلى
ورسمموله ربكم). قلنمما: اللممه قال ماذا فقال: (أتدرون علينا أقبل

بي، وكافر بي مؤمن عبادي من الله: أصبح فقال: (قال أعلم،
اللممه، وبفضممل اللممه وبممرزق اللممه برحمة قال: مطرنا من فأما
كذا بنجم قال: مطرنا من بالكوكب. وأما كافر بي، مؤمن فهو

بي). كافر بالكوكب مؤمن فهو وكذا،
]810[

أنسمما قتادة: أن عن همام، خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا3917
عليممه الله صلى الله رسول قال: اعتمر أخبره عنه الله رضي
مممع كممانت الممتي إل القعممدة، ذي فممي كلهن عمر، أربع وسلم

العممام مممن وعمممرة القعدة، ذي في الحديبية من حجته: عمرة
قسممم حيممث الجعرانممة، مممن وعمممرة القعممدة، ذي فممي المقبل

حجته. مع وعمرة القعدة، ذي في حنين غنائام
]1687[

عممن يحيى، عن المبارك، الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا3918
النممبي مممع قال: انطلقنا حدثه أباه قتادة: أن أبي ابن الله عبد

ولممم أصممحابه مع فأحرم الحديبية، عام وسلم عليه الله صلى
أحرم.

]1725[
3919 / إسممرائايل، عممن موسممى، بممن الله عبيد  - حدثنا3920 

أنتممم قال: تعممدون عنه الله رضي البراء عن إسحاق، أبي عن
الفتمح نعمد ونحمن فتحما، مكمة فتمح كان وقد مكة، فتح الفتح
عليممه اللممه صمملى النممبي مممع كنمما الحديبية، يوم الرضوان بيعة

نممترك فلممم فنزحناهمما بئممر، والحديبيممة مائاة، عشرة أربع وسلم
فأتاهمما، وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي ذلك فبلغ قطرة، فيها

ثممم فتوضممأ، ممماء مممن بانمماء دعمما ثممم شممفيرها، علممى فجلممس



انهمما ثممم بعيممد، غيممر فتركناهمما فيهمما، صممبه ثممم ودعمما مضمممض
وركابنا. نحن شئنا ما أصدرتنا
بممن محمممد بن الحسن يعقوب: حدثنا بن فضل  - حدثني3920
قممال: إسممحاق أبممو زهيممر: حممدثنا الحراني: حدثنا علي أبو أعين
رسممول مع كانوا عنهما: أنهم الله رضي عازب بن البراء أنبانا
أو وأربعمائاممة ألفمما الحديبيممة يمموم وسمملم عليممه الله صلى الله

اللممه صمملى اللممه رسول فأتوا فنزحوها، بئر على فنزلوا أكثر،
قممال: (ائاتمموني ثم شفيرها، على وقعد البئر فأتى وسلم، عليه
قممال: (دعوهمما ثممم فممدعا فبصممق بممه، مائاهمما). فممأتي مممن بممدلو

ارتحلوا. حتى وركابهم أنفسهم ساعة). فأرووا
]3384[

3921 / فضمميل: ابممن عيسى: حممدثنا بن يوسف  - حدثنا3923 
قمال: عنمه اللمه رضمي جمابر عمن سمالم، عمن حصمين، حدثنا

عليممه اللممه صمملى اللممه ورسممول الحديبيممة، يمموم الناس عطش
نحمموه، النمماس أقبممل ثممم منهمما، فتوضممأ ركمموة يديه بين وسلم
لكممم). قممالوا: يمما وسلم: (ممما عليه الله صلى الله رسول فقال

ه نتوضأ ماء عندنا ليس الله رسول فمي مما إل نشمرب ول ب
فممي يممده وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قال: فوضع ركوتك،
العيممون، كأمثممال أصممابعه بيممن مممن يفممور الممماء فجعل الركوة

قممال: لممو يومئممذ؟ كنتممم لجابر: كم فقلت وتوضأنا، قال: فشربنا
مائاة. عشرة خمس كنا لكفانا، ألف مائاة كنا

عممن زريممع، بممن يزيممد محمد: حدثنا بن الصلت ) - حدثنا3922(
بن جابر أن المسيب: بلغني بن لسعيد قتادة: قلت عن سعيد،

سممعيد: لممي فقال مائاة، عشرة أربع يقول: كانوا كان الله عبد
النممبي بممايعوا الممذين مائاممة، عشممرة خمممس جممابر: كممانوا حدثني
قممرة، داود: حدثنا أبو الحديبية. قال يوم وسلم عليه الله صلى

شعبة. داود: حدثنا أبو بشار: حدثنا بن قتادة. تابعه عن
بن جابر عمرو: سمعت سفيان: قال علي: حدثنا ) حدثنا3923(

صمملى اللممه رسممول لنمما قممال: قممال عنهما الله رضي الله عبد
الرض). وكنمما أهممل خيممر الحديبيممة: (أنتممم يوم وسلم عليه الله
الشجرة. مكان لريتكم اليوم أبصر كنت ولو وأربعمائاة، ألفا

وأربعمائاة. جابرا: ألفا سالما: سمع العمش: سمع تابعه
]3383[



عممن شعبة، أبي: حدثنا معاذ: حدثنا بن الله عبيد  - وقال3924
اللممه رضممي أوفممى أبممي بممن اللممه عبممد مممرة: حممدثني بن عمر

أسمملم وكممانت وثلثمائاة، ألفا الشجرة أصحاب قال: كان عنهما
المهاجرين. ثمن
شعبة. داود: حدثنا أبو بشار: حدثنا بن محمد تابعه

عمممن عيسمممى، موسمممى: أخبرنممما بمممن ابراهيمممم  - حمممدثنا3925
وكممان يقممول، السلمي مرداسا سمع قيس: أنه عن اسماعيل،

وتبقممى فممالول، الول الصالحون، الشجرة: (يقبض أصحاب من
شيئا). بهم الله يعبأ ل والشعير، التمر كحفالة حفالة

الزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3926
النممبي قممال: خممرج مخرمة بن والمسور مراون عن عروة، عن

من مائاة عشرة بضع في الحديبية عام وسلم عليه الله صلى
وأحممرم وأشممعر الهممدي قلممد الحليفممة بممذي كممان فلما أصحابه،

يقممول: ل سمعته حتى سفيان، من سمعته كم أحصي ل منها،
موضممع يعنممي أدري، فل والتقليممد، الشممعار الزهري من أحفظ

كله. الحديث أو والتقليد، الشعار
]1608[

يوسف، بن إسحاق قال: حدثنا خلف بن الحسن  - حدثنا3927
قممال: مجاهممد عممن نجيممح، أبممي ابن عن ورقاء، بشر أبي عن

عجزة: بن كعب عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد حدثني
يسممقط وقملممه رآه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

رسممول فممأمره هوامك). قممال: نعممم، فقال: (أيؤذيك وجهه، على
يتبين لم بالحديبية، وهو يحلق، أن وسلم عليه الله صلى الله
فممأنزل مكة، يدخول أن طمع على وهم بها، يحلون أنهم لهم
وسمملم: (أن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فأمره الفدية، الله

ثلثممة يصوم أو شاة، يهدي أو مساكين، ستة بين فرقا يطعم
أيام).

]1719[
عممن مالممك، قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا3928

قال: أبيه عن أسلم، بن زيد
السمموق، إلممى عنممه الله رضي الخطاب بن عمر مع خرجت 

هلمك المممؤمنين، أميمر فقممالت: يمما شمابة، اممرأة عمممر فلحقت
لهممم ول كراعمما، ينضممجون ممما والله صغار، صبية وترك زوجي



بن خفاف بنت وأنا الضبع، تأكلهم أن وخشيت ضرع، ول زرع
عليمه اللمه صملى النممبي مممع أبمي شمهد وقمد الغفمماري، إيمماء

قريممب، بنسممب قال: مرحبا ثم يمض، ولم عمر فوقف وسلم،
فحمممل الممدار، فممي مربوطمما كممان ظهيممر بعير إلى انصرف ثم

ثممم وثيابمما، نفقممة بينهممما وحمممل طعاممما، ملهما غرارتين عليه
اللممه يممأتيكم حممتى يفنممى فلن قال: اقتاديه، ثم بخطامه، ناولها
عممر: قمال لهما؟ أكمثرت الممؤمنين، أمير رجل: يا فقال بخير،
حصممنا حاصرا قد وأخاها، هذه أبا لرى إني والله أمك، ثكلتك
فيه. سهمانهما نستفيء أصبحان ثم فافتتحاه، زمانا

سوار بن شبابة رافع: حدثنا بن محمد  - حدثني3932 / 3929
عبة، الفزاري: حمدثنا عمرو أبو بمن سمعيد عمن قتمادة، عمن ش

فلم بعد أتيتها ثم الشجرة، رأيت قال: لقد أبيه عن المسيب،
بعد. أنسيتها محمود: ثم الله: قال عبد أبو أعرفها. قال

عممن إسممرائايل، عن الله، عبيد محمود: حدثنا ) - حدثنا3930( 
قال: الله عبد بن طارق

المسجد؟ هذا قلت: ما يصلون، بقوم فمررت حاجا، انطلقت 
عليممه اللمه صملى اللممه رسممول بممايع حيث الشجرة، قالوا: هذه

فممأخبرته، المسمميب بممن سممعيد فممأتيت الرضمموان، بيعممة وسمملم
صمملى الله رسول بايع فيمن كان أبي: أنه سعيد: حدثني فقال
ا الشجرة، تحت وسلم عليه الله العمام ممن خرجنما قمال: فلم

عليها. نقدر فلم أنسيناها، المقبل
لممم وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد أصممحاب سعيد: ان فقال

أعلم؟ فأنتم أنتم، وعلمتموها يعلموها،
عممن طممارق، عوانة: حممدثنا أبو موسى: حدثنا ) - حدثنا3931( 

تحممت بممايع ممممن كممان أبيممه: أنممه عممن المسمميب، بممن سممعيد
علينا. فعميت المقبل العام إليها فرجعنا الشجرة،

قال: ذكرت طارق عن سفيان، قبيضة: حدثنا ) - حدثنا3932( 
أبممي: فقال: أخممبرني فضحك، الشجرة المسيب ابن سعيد عند

شهدها. وكان
بممن عمممر عممن شممعبة، إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا3933

أصممحاب مممن وكان أوفى، أبي بن الله عبد قال: سمعت مرة
قمموم أتمماه إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال: كان الشجرة،

فقممال: بصممدقته أبممي عليهممم). فأتمماه صممل قال: (اللهممم بصدقة
أوفى). أبي آل على صلى (اللهم



]1426[

عمممرو عممن سممليمان، عممن أخيه، عن إسماعيل،  - حدثنا3934
الحممرة، يمموم كممان قممال: لممما تميممم بممن عبمماد عممن يحيممى، بن

ممما زيد: علممى ابن فقال حنظلة، بن الله لعبد يبايعون والناس
أبممايع قممال: ل الممموت، له: علممى قيل الناس؟ حنظلة ابن يبايع
وكممان وسلم، عليه الله صلى الله رسول بعد أحدا ذلك على
الحديبية. معه شهد

]2799[
أبي: حدثنا قال: حدثني المحاربي يعلى بن يحيى  - حدثنا3935
مممن وكممان أبممي، قممال: حممدثني الكمموع بممن سمملمة بممن إيمماس

عليممه اللممه صمملى النممبي مممع نصلي قال: كنا الشجرة، أصحاب
فيه. نستظل ظل للحيطان وليس ننصرف، ثم الجمعة وسلم
أبممي بممن يزيممد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3936

بممايعتم شمميء أي الكوع: على بن لسلمة قال: قلت الله عبيد
قممال: علممى الحديبيممة؟ يمموم وسلم عليه الله صلى الله رسول

الموت.
]2800[

عممن فضيل، بن محمد إشكاب: حدثنا بن أحمد  - حدثني3937
عممازب بممن الممبراء قممال: لقيممت أبيممه عممن المسمميب، بن العلء
اللممه صمملى النبي صحبت لك، فقلت: طوبى عنهما، الله رضي
ل إنممك أخممي، ابن فقال: يا الشجرة، تحت وبايعته وسلم عليه
بعده. أحدثنا ما تدري

قممال: حممدثنا صممالح بممن يحيممى إسممحاق: حممدثنا  - حممدثنا3938
بن ثابت قلبة: أن أبي عن يحيى، عن سلم، ابن هو معاوية،
تحممت وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي بايع أخبره: أنه الضحاك
الشجرة.

]4562[

عمر: أخبرنا بن عثمان إسحاق: حدثنا بن أحمد  - حدثني3939
عنممه: {إنمما اللممه رضممي مالممك بن أنس عن قتادة، عن شعبة،
مريئمما، أصحابه: هنيئا قال مبينا}. قال: الحديبية، فتحا لك فتحنا
جنممات والمؤمنممات المممؤمنين اللممه: {ليممدخل فممأنزل لنمما؟ فممما

فحممدثت الوفممة، النهار}. قال: شممعبة: فقممدمت تحتها من تجري



فقممال: أممما: {إنمما لمه فمذكرت رجعممت ثمم قتادة، عن كله بهذا
عكرمة. فعن مرئايا، هنيئا وأما أنس، لك}. فعن فتحنا

]4554.[
عممامر: حممدثنا أبممو محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا3940

ممممن وكان أبيه، عن السلمي، زاهر بن مجزأة عن إسرائايل،
إذ الحمممر، بلحمموم القممدر تحممت لوقد قال: اني الشجرة، شهد
رسممول وسمملم: إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول منادي نادى
الحمر. لحوم عن ينهاكم وسلم عليه الله صلى الله

اسمممه الشممجرة، أصممحاب مممن منهممم، رجل عن مجزأة، وعن
جعممل سممجد إذا فكممان ركبتممه، اشممتكى وكان أوس، بن أهبان
وسادة. ركبته تحت

عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني3941
سممويد عممن يسممار، بن بشير عن سعيد، بن يحيى عن شعبة،

اللممه رسممول الشممجرة: كممان أصممحاب مممن وكممان النعمممان، بن
فلكوه. بسويق، أتو وأصحابه وسلم عليه الله صلى

عممن شمماذان، بزيممع: حممدثنا بممن حمماتم بممن محمد  - حدثنا3942
اللممه رضممي عمرو بن عائاذ قال: سألت جمرة أبي عن شعبة،

مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أصممحاب مممن وكان عنه،
أولممه مممن أوترت قال: إذا الوتر؟ ينقض هل الشجرة، أصحاب

آخره. من توتر فل
بممن زيد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثني3943
كممان وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أبيه: أن عن أسلم،
ليل، معممه يسممير الخطاب ابن وعمر أسفاره، بعض في يسير

اللممه رسممول يجيبممه فلممم شمميء عن الخطاب بن عمر فسأله
فلممم سممأله ثممم يجيبممه، فلممم سأله ثم وسلم، عليه الله صلى

نممزرت عمممر، يمما أمممك الخطمماب: ثكلتممك بن عمر فقال يجيبه،
ل ذلممك كممل مممرات ثلث وسمملم عليممه الله صلى الله رسول
المسمملمين، أمممام تقدمت ثم بعيري عمر: فحركت قال يجيبك،

صممارخا سمممعت أن نشممبت فممما قرآن، في ينزل أن وخشيت
فممي نممزل قممد يكممون أن خشمميت قال: فقلت: لقممد بي، يصرخ
فسمملمت وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول وجئممت قرآن،
إلممي أحممب لهممي سممورة، الليلممة علي أنزلت فقال: (لقد عليه،
فتحمما لممك فتحنمما قممرأ: {إنمما الشمممس. ثممم عليممه طلعممت مممما



مبينا}).
]4553، 4725[

قممال: سمممعت سممفيان محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3944
معمر، وثبتني بعضه، حفظت الحديث، هذا حدث حين الزهري

بممن ومممروان مخرمممة بممن المسممور عممن الزبير، بن عروة عن
اللممه صمملى النممبي قال: خممرج صاحبه على أحدهما الحكم: يزيد

أصممحابه، مممن مائاة عشرة بضع في الحديبية عام وسلم عليه
بعمممرة، منهمما وأحرم وأشعره الهدي قلد الحليفة، ذا أتى فلما

وسمملم عليه الله صلى النبي وسار خزاعة، من له عينا وبعث
جمعمموا قريشمما قممال: إن عينممه، أتاه الشطاط بغدير كان حتى
وصادوك مقاتلوك، وهم الحابيش، لك جمعوا وقد جموعا، لك
أن أترون علي، الناس أيها ومانعوك. قال: (أشيروا البيت، عن

عممن يصدونا أن يريدون الذين هؤلء وذراري عيالهم إلى أميل
مممن عينمما قطممع قممد وجممل عممز اللممه كممان يأتونمما فممإن البيت،

رسممول بكممر: يمما أبممو محروبيممن). قممال تركنمماهم وإل المشركين
حممرب ول أحممد، قتممل تريممد ل البيت، لهذا عامدا خرجت الله،
علممى قاتلنمماه. قممال: (امضمموا عنممه صممدنا فمن له، فتوجه أحد،
الله). اسم

]1608[

ابممن أخممي ابممن يعقمموب: حممدثني إسحاق: أخبرنا  - حدثني3945
مممروان سمممع الزبيممر: أنممه بن عروة عمه: أخبرني عن شهاب،

رسممول خبر من خبرا مخرمة: يخبران بن والمسور الحكم بن
فيممما فكممان الحديبيممة، عمممرة فممي وسلم عليه الله صلى الله

اللممه صمملى اللممه رسممول كمماتب لممما عنهما: أنممه عروة أخبرني
المممدة، قضممية على الحديبية يوم عمرو بن سهيل وسلم عليه
أحد منا يأتيك قال: ل أنه عمرو بن سهيل اشترط فيما وكان
وبينممه. وأبممى بيننمما وخليممت إلينا، رددته إل دينك على كان وإن

علممى إل وسلم عليه الله صلى الله رسول يقاضي أن سهيل
أبممى فلممما فيممه، فتكلموا وامعضوا، ذلك المؤمنون فكره ذلك،

علممى إل وسلم عليه الله صلى الله رسول يقاضي أن سهيل
رسممول فممرد وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول كاتبه ذلك،
أبيممه إلممى يومئممذ سممهيل بممن جنممدل أبا وسلم عليه الله صلى

وسلم عليه الله صلى الله رسول يأت ولم عمرو، ابن سهيل



مسمملما، كممان وإن المممدة، تلممك فممي رده إل الرجال من أحد
بممن عقبممة بنممت كلثوم أم فكانت مهاجرات، المؤمنات وجاءت

وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى خرج ممن معيط أبي
عليممه اللممه صمملى الله رسول يسألون أهلها فجاء عاتق، وهي

المؤمنممات فممي تعالى الله أنزل حتى إليهم، يرجعها أن وسلم
أنزل. ما

عائاشممة الزبير: أن بن عروة شهاب: وأخبرني ابن  - قال3946
قممالت: إن وسمملم عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله رضي

مممن هاجر من يمتحن كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
المؤمنممات جمماءك إذا النممبي أيهمما اليممة: {يمما بهممذه المؤمنممات
يبايعنك}.

عليممه اللممه صمملى رسمموله اللممه أمر حين قال: بلغنا عمه وعن
مممن همماجر مممن على أنفقوا ما المشركين إلى يرد أن وسلم

بطوله. بصير: فذكره أبا أن وبلغنا أزواجهم،
]1608[

اللممه عبممد نافع: أن عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا3947/3949
فقممال: إن الفتنممة، في معتمرا خرج عنهما الله رضي عمر بن

الله صلى الله رسول مع صنعنا كما صنعنا البيت عن صددت
الله صلى الله رسول أن أجل من بعمرة، فأهل وسلم، عليه
الحديبية. عام بعمرة أهل كان وسلم عليه

نممافع، عممن الله، عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا3948(
كممما فعلممت وبينممه بيني حيل وقال: إن أهل عمر: أنه ابن عن

قريممش كفممار حممالت حيممن وسمملم، عليه الله صلى النبي فعل
حسنة}. أسوة الله رسول في لكم كان وتل: {لقد بينه،

جويريممة، أسماء: حممدثنا بن محمد بن الله عبد ) - حدثنا3949(
اللممه عبممد بممن وسممالم اللممه عبممد بممن اللممه عبيد نافع: أن عن

بممن موسممى عمممر. وحممدثنا بممن اللممه عبممد كلممما أخممبراه: أنهممما
قال الله عبد بني بعض نافع: أن عن جويرية، إسماعيل: حدثنا

قممال: البيت، إلى تصل ل أن أخاف فإني العام، أقمت له: لو
قريممش كفممار فحممال وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع خرجنا

وحلممق هممداياه، وسلم عليه الله صلى النبي فنحر البيت، دون
خلممي فممإن عمممرة، أوجبممت أنممي أشممهدكم أصحابه. قال وقصر



صممنعت الممبيت وبيممن بينممي حيممل وإن طفت، البيت وبين بيني
ثم ساعة، فسار وسلم، عليه الله صلى الله رسول صنع كما

حجممة أوجبممت قد أني أشهدكم واحدا، إل شأنهما أرى قال: ما
حممل حممتى واحممدا، وسممعيا واحممدا، طوافمما فطمماف عمرتي، مع

جميعا. منهما
]1558[

بممن النضممر الوليممد: سمممع بممن شممجاع  - حممدثني3951/ 3950
ابن أن يتحدثون الناس قال: إن نافع عن صخر، حدثنا محمد،

الحديبيممة يمموم عمر ولكن كذلك، وليس عمر، قبل أسلم عمر
به يأتي النصار، من رجل عند له فرس إلى الله عبد أرسل
عنممد يبممايع وسمملم عليممه اللممه صلى الله ورسول عليه، ليقاتل

إلممى ذهب ثم الله عبد فبايعه بذلك، يدري ل وعمر الشجرة،
أن فممأخبره للقتال، يستلئم وعمر عمر، إلى به فجاء الفرس،
الله صلى الله رسول

معمه فمذهب قمال: فمانطلق، الشمجرة، تحمت يبايع وسلم عليه
الممتي فهممي وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بممايع حتى

عمر. قبل عمرأسلم ابن أن الناس يتحدث
مسلم: حدثنا بن الوليد عمار: حدثنا بن هشام ) وقال3951( 

رضممي عمممر ابممن عممن نممافع، العمري: أخممبرني محمد بن عمر
وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع كانوا الناس عنهما: أن الله
محممدقون النمماس فإذا الشجر، ظلل في تفرقوا الحديبية، يوم

ممما انظممر اللممه، عبممد فقممال: يمما وسلم، عليه الله صلى بالنبي
وسمملم؟ عليممه اللممه صلى الله برسول أحدقوا قد الناس شأن

فبايع. فخرج عمر، إلى رجع ثم فبايع يبايعون، فوجدهم

قممال: إسمماعيل يعلمى: حممدثنا نميممر: حمدثنا ابمن  - حممدثنا3952
مممع قال: كنا عنهما الله رضي أوفى أبي بن الله عبد سمعت

معممه، فطفنا فطاف اعتمر، حين وسلم عليه الله صلى النبي
نسممتره فكنمما والمممروة، الصفا بين وسعى معه، فصلينا وصلى

بشيء. أحد يصيبه ل مكة أهل من
]1523[

سممابق: بممن محمممد إسممحاق: حممدثنا بممن الحسممن  - حدثنا3953
أبممو قممال: قممال حصممين أبا قال: سمعت مغول بن مالك حدثنا

نسممتخبره، أتينمماه صممفين مممن حنيممف بممن سممهل قممد وائال: لما



أسممتطيع ولممو جندل أبي يوم رأيتني فلقد الرأي، فقال: اتهموا
لممرددت، أمره وسلم عليه الله صلى الله رسول على أرد أن

لمممر عواتقنمما علممى أسمميافنا وضممعنا وممما أعلم، ورسوله والله
نسممد ما المر، هذا قبل نعرفه أمر إلى بنا أسهلن إل يفظعنا

له. نأتي كيف ندري ما خصم علينا انفجر إل خصما منها
]3010[

زيممد، بممن حممماد حرب: حممدثنا بن سليمان  - حدثنا3954/3955
بمن كعمب عمن ليلمى، أبمي ابمن عمن مجاهمد، عن أيوب، عن

عليممه اللممه صمملى النممبي علي قال: أتى عنه الله رضي عجزة
فقممال: وجهممي، علممى يتنمماثر والقمممل الحديبيممة، زمممن وسمملم
ثلثممة وصممم قممال: (فمماحلق، رأسك). قلممت: نعممم، هوام (أيؤذيك

نسيكة). قال: أيمموب: ل انسك أو مساكين، ستة أطعم أو أيام،
بدأ. هذا بأي أدري

هشمميم، اللممه: حممدثنا عبممد أبو هشام بن محمد ) حدثني3955(
ليلممى، أبممي بممن الرحمممن عبد عن مجاهد، عن بشر، أبي عن
عليممه الله صلى الله رسول مع قال: كنا عجزة بن كعب عن

قال: المشركون، حصرنا وقد محرمون، ونحن بالحديبية وسلم
بممي فمر وجهي، على تساقط الهوام فجعلت فروة، لي كانت

همموام فقممال: (أيؤذيممك وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
منكممم كممان الية: {فمممن هذه قال: وأنزلت رأسك). قلت: نعم،

أو صممدقة أو صمميام مممن ففديممة رأسممه من أذى به أو مريضا
نسك}.

]1719[

 34.    : وعرينة -  عكل قصة باب
بممن يزيممد حممماد: حممدثنا بممن العلممى عبد  - حدثني3956/3957

حدثهم: عنه الله رضي أنسا قتادة: أن عن سعيد، زريع: حدثنا
صمملى النممبي علممى المدينممة قدموا وعرينة، عكل من ناسا أن

كنمما إنمما اللممه، فقالوا: يانبي بالسلم، وتكلموا وسلم عليه الله
فممأمرلهم المدينة، واستوخموا ريف، أهل نكن ولم ضرع، أهل

أن وأمرهممم وراع، بممذود وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
إذا حممتى فممانطلقوا وأبوالهمما، ألبانهمما من فيشربوا فيه يخرجوا

النممبي راعممي وقتلمموا إسمملمهم بعممد كفممروا الحممرة ناحية كانوا
اللممه صمملى النبي فبلغ الذود، واستاقوا وسلم عليه الله صلى
فسمممروا بهممم فممأمر آثممارهم، فممي الطلممب فبعممث وسلم عليه



ممماتوا حممتى الحممرة ناحيممة في وتركوا أيديهم، وقطعوا أعينهم،
حالهم. على
ذلممك بعممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي أن قتادة: بلغنا قال
المثلة. عن وينهى الصدقة، على يحث كان

بممن يحيى عرينة. وقال قتادة: من عن وحماد أبان شعبة وقال
عكل. من نفر أنس: قدم عن قلبة أبي عن وأيوب كثير أبي
بممن حفممص الرحيممم: حممدثنا عبممد بممن محمد ) - حدثني3957( 

أيمموب زيممد: حممدثنا بممن حممماد الحوضممي: حممدثنا أبمموعمر عمممر،
قلبممة، أبممي مممولى رجمماء أبممو قممال: حممدثني الصممواف والحجاج

النمماس استشممار العزيممز عبممد بممن عمممر بالشأم: أن معه وكان
قضممى فقممالوا: حممق القسممامة؟ هذه في تقولون قال: ما يوما،

لم عليمه اللمه صملى الله رسول بها الخلفماء بهما وقضمت وس
سممعيد: بممن عنبسة فقال سريره، خلف قلبة قال: وأبو قبلك،
حمدثه قلبمة: إيمماي أبممو قممال العرنييمن؟ فمي أنس حديث فأين
مالك. بن أنس

أبممو عرينممة. وقممال أنس: عممن عن صهيب، بن العزيز قال: عبد
القصة. ذكر عكل، أنس: من عن قلبة،

]231[

35.    : القرد -  ذات غزوة باب
لى النمبي لقماح علمى أغماروا التي الغزوة وهي ه ص عليمه الل

بثلث. خيبر قبل وسلم
أبممي بممن يزيممد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3958

أن قبممل يقممول: خرجممت الكمموع بممن سمملمة قال: سمعت عبيد
وسمملم عليممه الله صله الله رسول لقاح وكانت بالولى، يؤذن
عموف بمن الرحممن لعبمد غلم قمال: فلقينمي قرد، بذي ترعى

قلممت: وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول لقاح فقال: أخذت
صممرخات: يمما ثلث قممال: فصممرخت قممال: غطفممان، أخممذها؟ من

انممدفعت ثممم المدينممة، لبممتي بيممن ممما قال: فأسمممعت صباحاه،
الممماء، مممن يسممتقون أخممذوا وقممد أدركتهممم حممتى وجهممي على

وأقول: راميا، وكنت بنبلي، أرميهم فجعلت

الرضع يوم  واليوم*** الكوع ابن أنا
ثلثيممن منهممم واسممتلبت منهممم، اللقمماح استنفذت حتى وأرتجز،

فقلممت: والنمماس، وسلم عليه الله صلى النبي بردة. قال: وجاء



فممابعث عطمماش، وهممم الممماء القمموم حميممت قممد اللممه، نبي يا
فأسجح). قممال: ثممم ملكت الكوع، ابن فقال: (يا الساعة، إليهم
نماقته علمى وسلم عليه الله صلى الله رسول ويردفني رجعنا
المدينة. دخلنا حتى

]2876[

36.   : خيبر -  غزوة باب
بممن يحيى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا3959
أخبره: النعمان بن سويد يسار: أن بن بشير عن سعيد،

حممتى خيممبر، عممام وسلم عليه الله صلى النبي مع خرج أنه 
دعما ثمم العصمر، صلى خيبر، أدنى من وهي بالصهباء، كنا أذا

وأكلنمما، فأكممل فممثري، به فأمر بالسويق، إل يؤت فلم بالزواد
ولمم صملى ثمم ومضمضممنا، فمضممض المغمرب إلممى قممام ثمم

يتوضأ.
]206[

إسممماعيل، بممن حاتم مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3960
عنممه الله رضي الكوع بن سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد عن

فسرنا خيبر، إلى وسلم عليه الله صلى النبي مع قال: خرجنا
مممن تسمممعنا أل عمامر يمما لعمامر، القمموم من رجل فقال ليل،

بممالقوم يحممدو فنممزل حممداء، شاعرا رجل عامر وكان هنيهاتك؟
يقول:

صلينا ول تصدقنا  ول*** اهتدينا ما أنت لول اللهم

لقينا إن القدام  وثبت*** اتقينا ما لك فداء فاغفر

أبينا بنا صيح إذا  إنا*** علينا سكينة وألقين
علينا. عولوا وبالصياح

السممائاق). هممذا وسلم: (مممن عليه الله صلى الله رسول فقال
مممن رجممل اللممه). قممال قممال: (يرحمممه الكمموع، بممن قالوا: عامر

خيممبر فأتينمما بممه؟ أمتعتنمما لممول اللممه، نممبي يمما القمموم: وجبممت
تعممالى اللممه إن ثممم شممديدة، مخمصة أصابتنا حتى فحاصرناهم

فتحممت الممذي اليمموم مسمماء النمماس أمسممى فلما عليهم، فتحها
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال كممثيرة، نيرانمما أوقممدوا عليهممم،

توقدون). قممالوا: علممى شيء أي على النيران؟ هذه وسلم: (ما
النبي قال النسية، حمر لحم). قالوا: لحم أي قال: (على لحم،



رجمل: يما واكسمروها). قمال وسملم: (أهريقوهما عليمه الله صلى
تصمماف ذاك). فلممما قال: (أو ونغسلها؟ نهريقها أو الله، رسول
يهممودي سمماق بممه فتنمماول قصمميرا، عمممر سمميف كممان القمموم

فمممات عممامر ركبممة عيممن فأصاب سيفه، ذباب ويرجع ليضربه،
اللممه صلى الله رسول سلمة: رآني قال قفلوا قال: فلما منه،
أبممي لممه: فممداك قال: (مالك). قلممت بيدي آخذ وهو وسلم عليه

اللممه صمملى النممبي قممال عملممه؟ حبط عامرا أن زعموا وأمي،
بيممن - وجمممع لجريممن لممه إن قمماله، مممن وسمملم: (كممذب عليممه

مثلممه). حممدثنا بها مشى عربي قل مجاهد، لجاهد - إنه إصبعيه
بها). قال:(نشأ حاتم، قتيبة: حدثنا

]2345[
عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بمن الله عبد  - حدثنا3961/3962

صلى الله رسول عنه: أن الله رضي أنس عن الطويل، حميد
لممم بليممل قوممما أتى إذا وكان ليل، خيبر أتى وسلم عليه الله
بمسمماحيهم اليهممود خرجممت أصممبح فلممما يصممبح، حممتى بهم يغز

والخميس. فقال محمد والله، قالو: محمد رأوه فلما ومكاتلهم،
بسحة نزلنا إذا إنا خيبر، وسلم: (خربت عليه الله صلى النبي
المنذرين). صباح فساء القوم

عيينممة: حممدثنا ابممن الفضممل: أخبرنمما بممن صدقة ) - أخبرنا3962(
اللممه رضممي مالك بن أنس عن سيرين، بن محمد عن أيوب،

فلممما بالمسمماحي، أهلهمما فخممرج بكممرة، خيممبر قال: صممبحنا عنه
محمد والله، قالوا: محمد وسلم عليه الله صلى بالنبي بصروا

لى النمبي والخميمس. فقمال ه ص أكمبر، وسملم: (اللمه عليمه الل
المنممذرين). صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيبر، خربت
عليممه اللممه صلى النبي منادي فنادى الحمر، لحوم من فأصبنا

فإنهمما الحمممر، لحمموم عممن ينهيممانكم ورسمموله اللممه وسمملم: (إن
رجس).

]364[

الوهماب: عبممد الوهماب: حمدثنا عبممد بمن اللمه  - حدثناعبد3963
عنممه: اللممه رضي مالك بن أنس عن محمد، عن أيوب، حدثنا

فقممال: أكلممت جاء جاءه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
فسممكت، الحمممر، فقممال: أكلممت الثانية أتاه ثم فسكت، الحمر،



فممي فنممادى مناديمما فممأمر الحمممر، فقال: أفنيممت الثالثة أتاه ثم
الهليممة). الحمممر لحمموم عممن ينهيانكم ورسوله الله الناس: (إن

باللحم. لتفور وإنها القدور، فأكفئت
]364وانظر:  ،5208[

زيممد، بممن حممماد حرب: حممدثنا بن سليمان  - حدثنا3964/3965
صمملى النممبي قممال: صمملى عنه الله رضي أنس عن ثابت، عن
قممال: (اللممه ثم بغلس، خيبر من قريبا الصبح وسلم عليه الله
صممباح فسمماء القمموم بسمماحة نزلنمما إذا إنمما خيممبر، خربممت أكبر

الله صلى النبي فقتل السكك، في يسعون المنذرين). فخرجوا
صممفية، السممبي فممي وكان الذرية، وسبى المقاتلة وسلم عليه

اللممه صمملى النممبي إلممى صممارت ثم الكلبي، دحية إلى فصارت
بممن العزيممز صممداقها. فقممال: عبممد عتقهمما فجعممل وسمملم، عليممه

أصممدقها؟ لنممس: ممما قلممت آنممت محمممد، أبمما لثممابت: يمما صهيب
له. تصديقا رأسه ثابت فحرك

صهيب بن العزيز عبد عن شعبة، آدم: حدثنا ) - حدثنا3965( 
النممبي يقول: سبى عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت

ثممابت وتزوجهمما. فقممال فأعتقهمما صممفية، وسمملم عليه الله صلى
فأعتقها. نفسها، قال: أصدقها أصدقها؟ لنس: ما

]364[
سممهل عممن حازم، أبي عن يعقوب، قتيبة: حدثنا  - حدثنا3966

اللممه صمملى الله رسول عنه: أن الله رضي الساعدي سعد بن
رسممول مممال فلما فاقتتلوا، والمشركون هو التقى وسلم عليه
إلممى الخممرون ومممال عسكره إلى وسلم عليه الله صلى الله

وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسول أصحاب وفي عسكرهم،
م يمدع ل رجل بسميفه، يضمربها اتبعهما إل فماذة ول شماذة له

الله رسول فقال فلن، أجزأ كما أحد اليوم منا فقيل: ماأجزأ
رجممل النممار). فقممال أهممل مممن إنه وسلم: (أما عليه الله صلى

معممه، وقف وقف لكما معه قال: فخرج صاحبه، القوم: أنا من
شممديدا، جرحمما الرجممل قممال: فخممرج معممه، أسممرع أسممرع وإذا

ثممم ثممدييه، بيممن وذبابه بالرض سيفه فوضع الموت، فاستعجل
الله رسول إلى الرجل فخرج نفسه، فقتل سيفه على تحامل
قال: (وما الله، رسول أنك فقال: أشهد وسلم عليه الله صلى

فأعظم النار، أهل من أنه آنفا ذكرت الذي ذاك). قال: الرجل
جممرح ثممم طلبممه، في فخرجت به، لكم فقلت: أنا ذلك، الناس



الرض فممي سمميفه فوضممع الممموت، فاسممتعجل شممديدا، جرحمما
رسممول نفسممه. فقممال فقتممل عليه تحامل ثم ثدييه، بين وذبابه

عمممل ليعمل الرجل ذلك: (إن عند وسلم عليه الله صلى الله
الرجممل النممار. إن أهممل من وهو للناس، يبدو فيما الجنة، أهل

أهممل مممن وهممو للنمماس، يبممدو فيممما النممار، أهممل عمممل ليعمممل
الجنة).

]2742[
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا3967
عنممه اللممه رضممي هريممرة أبمما المسمميب: أن ابممن سعيد أخبرني

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال خيبر، قال: شهدنا
النممار). فلممما أهممل مممن السمملم: (هممذا يممدعي معه ممن لرجل
الجراحة، به كثرت حتى القتال أشد الرجل قاتل القتال حضر
فممأهوى الجراحممة، ألممم الرجل فوجد يرتاب، الناس بعض فكاد
نفسممه، بهمما فنحممر أسممهما منهمما فاسممتخرج كنممانته، إلممى بيممده

اللممه صدق الله، رسول فقالوا: يا المسلمين من رجال فاشتد
أنه فأذن فلن، يا فقال: (قم نفسه، فقتل فلن انتحر حديثك،

بالرجممل الممدين ليؤيممد اللممه إن مممؤمن، إل الجنممة يممدخل ل
الفاجر).

ابمن عمن يمونس، عمن شبيب، الزهري. وقال عن معمر، تابعه
بممن اللممه عبممد بن الرحمن وعبد المسيب، ابن شهاب: أخبرني

عليممه اللممه صمملى النممبي مممع قممال: شممهدنا هريرة أبا كعب: أن
عممن الزهري، عن يونس، عن المبارك، ابن خيبر. وقال وسلم
عممن صممالح وسمملم. تممابعه عليممه اللممه صمملى النممبي عن سعيد،

بممن الرحمممن عبممد الزهممري: أن الزبيدي: أخبرني الزهري. وقال
مع شهد من قال: أخبرني كعب بن الله عبيد أخبره: أن كعب
خيبر. وسلم عليه الله صلى النبي
ه عبيمد الزهري: أخبرني وقال عيد، اللمه عبمد بمن الل عمن وس
وسلم. عليه الله صلى النبي

]2897[
عممن الواحممد، عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا3968
اللممه رضي الشعري موسى أبي عن عثمان، أبي عن عاصم،

أو خيبر، وسلم عليه الله صلى الله رسول غزا قال: لما عنه
أشمرف وسملم، عليممه اللمه صملى اللمه رسممول توجه قال: لما

أكبر، الله أكبر بالتكبير: الله أصواتهم فرفعوا واد، على الناس



وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال اللممه، إل إله ل
إنكممم غائابمما، ول أصممم تممدعون ل إنكممم أنفسكم، على (اربعوا
اللممه رسممول دابممة خلف معكم). وأنا وهو قريبا، سميعا تدعون
قمموة ول حممول أقممول: ل وأنا فسمعني وسلم، عليه الله صلى

يمما قيممس). قلممت: لبيممك بممن اللممه عبممد لي: (يمما فقال بالله، إل
كنمموز مممن كنممز مممن كلممة علممى أدلمك قممال: (أل الله، رسول

قممال: (ل وأمممي، أبممي فممداك اللممه، رسول يا الجنة). قلت: بلى
بالله). إل قوة ول حول

]2830[
عبيمد أبمي بمن يزيمد ابراهيمم: حمدثنا بمن المكي  - حدثنا3969

ما مسلم، أبا فقلت: يا سلمة، ساق في ضربة أثر قال: رأيت
فقممال خيممبر، يمموم أصممابتني ضممربة فقممال: هممذه الضممربة؟ هذه

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممأتيت سمملمة، الناس: أصمميب
الساعة. حتى اشتكيتها فما نفثات، ثلث فيه فنفث
عممن حازم، أبي ابن مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3970

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: التقممى سممهل عممن أبيه،
إلممى قمموم كممل فمممال فاقتتلوا، مغازيه، بعض في والمشركون

شمماذة المشركون من يدع ل رجل المسلمين وفي عسكرهم،
ممما اللممه، رسممول فقيل: يمما بسيفه، فضربها اتبعها إل فاذة ول

النار). فقالوا: أينا أهل من فقال: (إنه فلن، أجزأ ما أحد أجزأ
مممن رجممل فقال النار؟ أهل من هذا كان إن الجنة، أهل من

جممرح، حممتى معممه، كنممت وأبطممأ أسممرع فممإذا القمموم: لتبعنممه،
بيمن وذبمابه بمالرض سميفه نصماب فوضمع المموت، فاسمتعجل

النمبي إلمى الرجمل فجماء نفسمه، فقتل عليه تحامل ثم ثدييه،
فقممال: اللممه، رسممول أنممك فقال: أشممهد وسلم عليه الله صلى
الجنه، أهل بعمل ليعمل الرجل فقال: (إن ذاك). فأخبره، (وما
النممار، أهل بعمل النار. ويعمل أهل من وإنه للناس، يبدو فيما
الجنة). أهل من وهو للناس، يبدو فيما

]2742[
الربيع، بن زياد الخزاعي: حدثنا سعيد بن محمد  - حدثنا3971

الجمعممة، يمموم النمماس إلممى أنممس قممال: نظممر عمممران أبي عن
خيبر. يهود الساعة فقال: كأنهم طيالسة، فرأى

بممن يزيممد عن حاتم، مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3972
أبممي بممن علي قال: كان عنه الله رضي سلمة عن عبيد، أبي



وسلم عليه الله صلى النبي عن تخلف عنه الله رضي طالب
اللمه صملى النمبي عن أتخلف فقال: أنا رمدا، وكان خيبر، في

قممال: فتحممت، الممتي الليلممة بتنمما فلممما بممه، فلحق وسلم، عليه
اللممه يحبممه رجممل غممدا الرايممة أو: ليأخممذن غدا، الراية (لعطين
علممي، فقيممل: هممذا نرجوهمما، عليممه). فنحممن اللممه يفتح ورسوله،
عليه. ففتح فأعطاه

]2812[
الرحمممن، عبد بن يعقوب سعيد: حدثنا قن قتيبة  - حدثنا3973

عنممه: اللممه رضممي سممعد بن سهل قال: أخبرني حازم أبي عن
خيبر: (لعطين يوم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

ورسمموله الله يحب يديه، على الله يفتح رجل غدا الراية هذه
أيهممم ليلتهممم يممدوكون النمماس ورسوله). قال: فبممات الله ويحبه

اللممه صمملى اللممه رسول على غدوا الناس أصبح فلما يعطاها،
أبممي ابن علي فقال: (أين يعطاها، أن يرجو كلهم وسلم عليه

قال: (فأرسمملوا عينيه، يشتكي الله رسول يا طالب). فقيل: هو
فممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول فبصق به إليه). فأتي

فأعطمماه وجممع، بممه يكممن لممم كممأن حممتى فممبرأ له، ودعا عينيه
مثلنمما؟ يكونمموا حتى أقاتلهم الله، رسول علي: يا فقال الراية،

إلممى ادعهممم ثم بساحتهم، تنزل حتى رسلك على فقال: (انفذ
فمموالله فيممه، اللممه حق من عليهم يجب بما وأخبرهم السلم،

لممك يكممون أن مممن لممك خيممر واحممد، رجل بممك الله يهدي لن
النعم). حمر

]2783[
بممن يعقمموب داود: حممدثنا بممن الغفممار عبممد  - حدثنا3974/3976

قممال: وهممب عيسى: حدثنا بن أحمد (ح). وحدثني الرحمن عبد
مممولى عمممرو عممن الزهممري، الرحمممن عبد بن يعقوب أخبرني

خيبر، قال: قدمنا عنه الله رضي مالك بن أنس عن المطلب،
حيممي بنممت صممفية جمممال له ذكر الحصن، عليه الله فتح فلما
النممبي فاصطفاها عروسا، وكانت زوجها قتل وقد أخطب، ابن

سممد بلغنمما حممتى بهمما فخممرج لنفسممه، وسمملم عليممه اللممه صلى
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول بها فبنى حلت، الصهباء

حولممك). مممن قممال: (آذن ثممم صممغير، نطممع في حيسا صنع ثم
فرأيت المدينة، إلى خرجنا ثم صفية، على وليمته تلك فكانت
لم عليمه اللمه صملى النمبي ا يحموي وس ثمم بعبماءة، وراءه له



ركبته على رجلها صفية وتضع ركبته، فيضع بعيره عند يجلس
تركب. حتى

عن سليمان، عن أخي، قال: حدثني إسماعيل ) - حدثنا3975(
عنه: الله رضي مالك بن أنس لطويل: سمع حميد عن يحيى،

حيممي بنممت صممفية علممى أقام وسلم عليه الله صلى النبي أن
ضمرب فيممن وكانت بها، أعرس حتى أيام، ثلثة خيبر بطريق

الحجاب. عليها
جعفر بن محمد مريم: أخبرنا أبي بن سعيد ) - حدثنا3976( 

اللممه رضممي أنسمما سمممع حميممد: أنمه قال: أخبرني كثير أبي بن
خيممبر بيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي يقممول: أقممام عنممه

إلممى المسلمين فدعوت بصفيه، عليه يبنى ليال ثلث والمدينة
أن إل فيهمما كان وما لحم، ول خبز من فيها كان وما وليمته،

والقممط التمممر عليهمما فممألقى فبسممطت، بالنطمماع بلل أمممر
ملكمت أو الممؤمنين، أمهمات المسلمون: إحدى فقال والسمن،

لم وإن المؤمنين، أمهات إحدى فهي حجبها فقالوا: إن يمينه؟
خلفممه، لهمما وطممأ ارتحممل يمينممه. فلممما ملكت مما فهي يحجبها

الحجاب. ومد
]364[

بممن اللممه عبممد شممعبة. وحممدثني الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا3977
عبممد عن هلل، بن حيمد عن شعبة، وهب: حدثنا محمد: حدثنا

فرمى خيبر، محاصري قال: كنا عنه الله رضي مغفل بن الله
النممبي فممإذا فممالتفت لخممذه، فنزوت شحم، فيه بجراب إنسان
فاستحييت. وسلم عليه الله صلى

]2984[
عممن أسممامة، أبي عن إسماعيل، بن الله عبيد  - حدثني3978

عنهممما: اللممه رضي عمر ابن عن وسالم، نافع عن الله، عبيد
عمن خيمبر يموم نهممى وسملم عليممه اللمه صلى الله رسول أن

الهلية. الحمر لحوم وعن الثوم، أكل
الهلية: الحمر وحده. ولحوم نافع عن الثوم: هو أكل عن نهى
سالم. عن

]815وانظر:  ،5202 ،3981 ،3980[
شممهاب، ابممن عممن ملك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثني3979

عممن أبيهممما، عن علي، بن محمد ابني والحسن الله عبد عن
الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي طالب أبي بن علي



لحمموم أكل وعن خيبر، يوم النساء متعة عن نهى وسلم عليه
النسية. الحمر

]4825، 5203، 6560[

اللممه: حممدثنا عبممد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3980/3981
اللممه رسممول عمر: أن ابن عن نافع، عن عمر، ابن الله عبيد

الحمممر لحمموم عممن خيممبر يمموم نهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى
الهلية.

عبيممد: بممن محمممد نصممر: حممدثنا بن إسحاق ) - حدثني3981( 
اللممه رضممي عمممر ابممن عن وسالم، نافع عن الله، عبيد حدثنا
أكممل عممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول قال: نهى عنهما
الهلية. الحمر لحوم

]3978[
عممن زيممد، بممن حممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا3982
الله رضي الله عبد بن جابر عن علي، بن محمد عن عمرو،
خيممبر يمموم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: نهى عنهما

الخيل. في ورخص الهلية، الحمر لحوم عن
]5201، 5204[

عممن عبمماد، سممليمان: حممدثنا بممن سممعيد  - حممدثنا3983/3986
يقممول: عنهما الله رضي أوفى أبي ابن قال: سمعت الشيباني

وقممال: وبعضممها لتغلممي، القممدور فممإن خيبر، يوم مجاعة أصابتنا
تممأكلوا وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى النبي منادي فجاء نضجت،

أفى: فتحممدثنا أبي ابن وأهريقوها). قال شيئا، الحمر لحوم من
عنهمما نهممى بعضممهم، وقال تخمس، لم لنها عنها نهى إنما أنه

العذرة. تأكل كانت لنها ألبتة،
قممال: أخممبرني شممعبة منهال: حدثنا بن حجاج ) - حدثنا3984( 

الله رضي أوفى أبي بن الله وعبد البراء عن ثابت، بن عدي
فأصممابوا وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي مممع كانوا عنهم: أنهم

عليممه اللمه صملى اللممه رسممول منممادي فنممادى فطبخوها، حمرا
القدور). وسلم: (أكفئوا

شممعبة: الصمممد: حممدثنا عبممد إسممحاق: حممدثنا ) - حدثني3985( 
رضممي أوفممى أبممي وابممن الممبراء ثابت: سمممعت بن عدي حدثنا
قممال أنممه وسلم عليه الله صلى النبي عن يحدثان، عنهم الله
القدور). القدور: (أكفئوا نصبوا وقد خيبر، يوم



الممبراء عممن ثممابت، بممن عممدي عممن شممعبة، مسلم: حدثنا حدثنا
نحوه. وسلم، عليه الله صلى النبي مع قال: غزونا

زائاممدة: أبممي ابممن موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم ) حدثني3986(
اللمه رضممي عممازب بممن الممبراء عممن عممامر، عن عاصم، أخبرنا
لم عليمه اللمه صملى النمبي قمال: أمرنما عنهما غمزوة فمي وس

بأكله يأمرنا لم ثم ونضيجة، نيئة الهلية الحمر نلقي خيبر: أن
بعد.

]2986[
حفممص: بن عمر الحسين: حدثنا أبي بن محمد  - حدثني3987
اللممه رضي عباس ابن عن عامر، عن عاصم، عن أبي، حدثنا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عنممه أنهى أدري قال: ل عنهما

تممذهب أن فكممره النمماس، حمولممة كممان أنممه أجممل مممن وسمملم
الهلية. الحمر خيبر: لحم في حرمه أو حمولتهم،

سممابق: بممن محمممد إسممحاق: حممدثنا بممن الحسممن  - حدثنا3988
عمممر ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن زائادة، حدثنا
م عنهمما اللمه رضي ه رسمول قمال: قس عليمه اللمه صملى الل
سممهما. قممال: فسممره وللراجل سهمين للفرس خيبر يوم وسلم

لم فإن أسهم، ثلثة فله فرس الرجل مع كان فقال: إذا نافع
سهم. فله فرس له يكن

]2708[
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3989

أخبره مطعم بن جبير المسيب: أن بن سعيد عن شهاب، ابن
عليممه اللممه صلى النبي إلى عفان بن وعثمان أنا قال: مشيت

وتركتنمما، خيممبر خمممس من المطلب بني أعطيت فقلنا وسلم،
المطلممب وبنو هاشم بنو منك. فقال: (إنما واحدة بمنزلة ونحن
عليممه اللممه صمملى النممبي يقسممم جبير: ولممم واحد). وقال شيء
شيئا. نوفل وبني شمس عبد لبني وسلم

]2971[
أسامة: حممدثنا أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني3990/3992

اللممه رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن يزيد
لى النمبي مخمرج النمبي مخمرج قمال: بلغنما عنه ه ص عليمه الل

أصغرهم، أنا لي وأخوان أنا إليه فخرجنا باليمن، ونحن وسلم
وإممما بضممع، قممال: فممي إممما رهممم، أبو والخر بردة أبو أحدهما

قممومي، فممي رجل وخمسين أو: اثنين وخمسين، ثلثة قال: في



فوافقنمما بالحبشممة، النجاشي إلى سفينتنا فألقتنا سفينة، فركبنا
فوافقنمما جميعمما، قدمنا حتى معه فأقمنا طالب، أبي بن جعفر
من أناس وكان خيبر، افتتح حين وسلم عليه الله صلى النبي

بمالهجرة. السمفينة: سمبقناكم لهمل يعنمي لنما، يقولمون النماس
علممى معنمما، قممدم ممممن وهممي عميممس، بنممت أسممماء ودخلممت

كممانت وقممد زائاممرة، وسمملم عليممه الله صلى النبي زوج حفصة
حفصممة، علممى عمممر فدخل هاجر، فيمن النجاشي إلى هاجرت
قممالت: هذه؟ أسماء: من رأى حين عمر فقال عندها، وأسماء
هممذه؟ آلبحريممة هممذه، عمر: آلحبشممية قال عميس، بنت أسماء
برسممول أحق فنحن بالهجرة، قال: سبقانكم أسماء: نعم، قالت
اللممه رسممول مممع كنتممم واللممه، وقالت: كل فغضبت منكم، الله

وكنمما جمماهلكم، ويعممظ جممائاعكم، يطعممم وسمملم عليه الله صلى
فممي وذلممك بالحبشة، البغضاء - البعداء أرض في - أو دار في

أطعممم ل اللممه وايممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى ورسمموله اللممه
اللممه لرسممول قلممت ممما أذكممر حممتى شممرابا، أشرب ول طعاما
ذلممك وسأذكر ونخاف، نؤذى كنا ونحن وسلم، عليه الله صلى
أزيمغ ول أكمذب ول والله وأسأله، وسلم عليه الله صلى لنبي

قالت: يمما وسلم عليه الله صلى النبي جاء عليه. فلما أزيد ول
لممه). قممالت: قلت قال: (فما وكذا؟ كذا قال عمر إن الله نبي

ولصممحابه وله منكم، بي بأحق قال: (ليس وكذا، كذا له قلت
- هجرتممان). قممالت: السممفينة - أهممل أنتممم ولكممم واحممدة، هجرة
أرسممال، يممأتونني السممفينة وأصممحاب موسممى أبمما رأيممت فلقممد

أفممرح بممه هم شيء الدنيا من ما الحديث، هذا عن يسألونني
عليممه اللممه صمملى النممبي لهم قال مما أنفسهم في أعظم ول

وإنممه موسممى أبمما أسممماء: رأيممت بممردة: قممالت أبممو وسلم. قممال
مني. الحديث هذا ليستعيد

صمملى النبي موسى: قال أبي عن بردة، أبو ) - وقال3991( 
الشممعريين رفقممة أصمموات لعممرف وسمملم: (إنممي عليممه اللممه

أصممواتهم مممن منممازلهم وأعممرف بالليممل، يدخلون حين بالقرآن
بالنهممار، نزلمموا حيممن منممازلهم أر لم كنت وإن بالليل، بالقرآن
لهممم: إن قممال قممال: العممدو، أو الخيممل، لقممي إذا حكيم، ومنهم

تنظروهم). أن يأمرونكم أصحابي
غياث: بن حفص إبراهيم: سمع بن إسحاق ) - حدثني3992( 

موسممى أبممي عممن بممردة، أبممي عممن اللممه، عبد ابن بريد حدثنا



افتتممح أن بعممد وسمملم عليممه الله صلى النبي على قال: قدمنا
غيرنا. الفتح يشهد لم لحد يقسم ولم لنا، فقسم خيبر

]2967[
عمممرو: بممن معاويممة محمد: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا3993(

قممال: ثممور قال: حممدثني أنس بن مالك عن إسحاق، أبو حدثنا
اللممه رضممي هريرة أبا سمع مطيع: أنه بن مولى سالم حدثني

غنمنمما انممما فضممة، أو ذهبمما نغنم ولم خيبر، يقول: افتتحنا عنه
اللممه رسممول مممع انصممرفنا ثممم والحوائاط، والمتاع والبل البقر
يقممال لممه عبممد ومعه القرى، وادي إلى وسلم عليه الله صلى

رحممل يحممط هممو فبينما الضباب، بني أحد له أهداه مدعم، له
حممتى عممائار، سهم جاءه إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول
رسول فقال الشهادة، له الناس: هنيئا فقال العبد، ذلك أصاب
إن بيممده، نفسممي والممذي وسمملم: (بممل، عليممه اللممه صمملى اللممه

تصممبها لممم المغممانم، مممن خيممبر يمموم أصممابها الممتي الشممملة
مممن ذلممك سمممع حين رجل نارا) فجاء عليه لتشتعل المقاسم،

فقممال: هممذا بشممراكين، أو بشراك وسلم عليه الله صلى النبي
وسمملم: عليممه اللممه صلى الله رسول فقال أصبته، كنت شيء

نار). - من شراكان - أو (شراك،
]6329[

بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبممي بممن سعيد  - حدثنا3994/3995
الخطمماب بممن عمر سمع أبيه: أنه عن زيد، قال: أخبرني جعفر
أتممرك أن لممول بيممده، نفسممي والذي يقول: أما عنه الله رضي

إل قريممة علممي فتحممت ممما شمميء، لهممم ليس ببانا الناس آخر
ولكنممي خيبر، وسلم عليه الله صلى النبي قسم كما قسمتها،

يقتسمونها. لهم خزانة أتركها
عممن مهمدي، ابممن المثنمى: حمدثنا بن محمد ) - حدثني3995( 

رضممي عمر عن أبيه، عن أسلم، بن زيد عن أنس، بن مالك
إل قريممة عليهممم فتحت ما المسلمين، آخر قال: لول عنه الله

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه صلى النبي قسم كما قسمتها،
خيبر.

]2209[
قممال: سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا3996/3997

قممال: أخممبرني أميممة، بممن إسممماعيل وسممأله الزهممري، سمممعت
النممبي أتممى عنممه اللممه رضممي هريممرة أبمما سعيد: أن بن عنبسة



بممن سممعيد بنممي بعممض له قال فسأله، وسلم عليه الله صلى
فقال: قوقل، ابن قاتل هريرة: هذا أبو فقال تعطه، العاص: ل

الضأن. قدوم من تدلى لوبر، واعجباه
سعيد: بن عنبية قال: أخبرني الزهري عن الزبيدي، ويذكر

رسول قال: بعث العاص بن سعيد يخبر هريرة أبا سمع أنه 
قبممل المدينة من سرية على أبان وسلم عليه الله صلى الله
صمملى النممبي علممى وأصممحابه أبممان هريرة: فقدم أبو قال نجد،
وإن خيلهممم، حزم وإن افتتحها، ما بعد بخيبر وسلم عليه الله

اللممه، رسممول هريممرة: قلممت: يمما أبممو لليممف. قممال خيلهممم حممزم
رأس مممن تحممدر وبممر، يمما بهممذا أبان: وأنممت قال لهم، لتقسم

اجلس). فلم أبان وسلم: (يا عليه الله صلى النبي ضأن. فقال
لهم. يقسم

يحيممى بممن عمممرو إسماعيل: حممدثنا بن موسى ) - حدثنا3997(
إلممى أقبممل سممعيد بممن أبممان أن جممدي، قال: أخبرني سعيد بن

هريمرة: يما أبو فقال عليه، فسلم وسلم عليه الله صلى النبي
هريممرة: لبممي أبممان فقممال قوقممل، ابممن قاتل هذا الله، رسول
أكرمه امرأ علي ينعى ضأن، قدوم من تدأدأ وبر لك، واعجبا

بيده. يهينني أن ومنعه بيدي، الله
]2672[

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا3998
السمملم، عليهمما فاطمة عائاشة: أن عن عروة، عن شهاب، ابن
بكممر أبممي إلممى أرسمملت وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي بنت

مممما وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول من ميراثها تسأله
خممبير، خممس ممن بقممي ومما وفممدك، بالمدينممة عليه الله أفاء

قممال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول بكر: إن أبو فقال
عليممه الله - صلى محمد آل يأكل انما صدقة، تركنا ما نورث،
صممدقة مممن شمميئا أغير ل والله المال). وإني هذا - في وسلم
عليها كانت التي حالها عن وسلم عليه الله صلى الله رسول

فيهمما ولعملممن وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول عهد في
بكممر أبو وسلم. فأبى عليه الله صلى الله رسول به عمل بما
أبممي علممى فاطمممة فوجممدت شمميئا، منهمما فاطمة إلى يدفع أن

بعممد وعاشممت تمموفيت، حتى تكلمه فلم فهجرته ذلك، في بكر
دفنهمما تمموفيت فلممما أشممهر، ستة وسلم عليه الله صلى النبي

وكممان عليهمما، وصمملى بكممر أبمما بها يؤذن ولم ليل، علي زوجها



علممي استنكر توفيت فلما فاطمة، حياة وجه الناس من لعلي
يكممن ولممم ومبممايعته، بكممر أبي مصالحة فالتمس الناس، وجوه
أحممد يأتنا ول ائاتنا بكر: أن أبي إلى فأرسل الشهر، تلك يبايع

تممدخل ل واللممه عمممر: ل فقممال عمممر، لمحضممر كراهيممة معممك،
بممي، يفعلمموا أن عسمميتهم بكممر: وممما أبممو فقممال وحدك، عليهم
قد فقال: إنا علي، فتشهد بكر، أبو عليهم فدخل لتيهم، والله
سمماقه خيممرا عليممك ننفس ولم الله، أعطاك وما فضلك عرفنا

من لقرابتنا نرى وكنا بالمر، علينا استبددت ولكنك إليك، الله
عينمما فاضممت حممتى نصمميبا، وسمملم عليه الله صلى الله رسول

لقرابممة بيممده، نفسي قال: والذي بكر أبو تكلم فلما بكر، أبي
قرابممتي، مممن أصممل أن إلي أحب عليه الله صلى الله رسول

فيهمما آل فلممم الموال، هذه من وبينكم بيني شجر الذي وأما
عليممه اللممه صلى الله رسول رأيت أمرا أترك ولم الخير، عن

بكممر: موعمدك لبممي علممي صمنعته. فقمال إل فيها يصنعه وسلم
المنممبر، علممى رقممي الظهممر بكممر أبو صلى للبيعة. فلما العشية
بالممذي وعممذره البيعممة، عممن وتخلفممه علممي شأن وذكر فتشهد،

بكممر، أبممي حممق فعظممم علممي، وتشممهد استغفر ثم إليه، اعتذر
بكممر، أبممي علممى نفاسة صنع الذي على يحمله لم وحدث: أنه

المممر هممذا فممي لنا نرى ولكنا به، الله فضله للذي إنكارا ول
بمممذلك أنفسمممنا. فسمممر فمممي فوجمممدنا علينممما، فاسمممتبد نصممميبا،

قريبمما، علممي إلممى لمسمملمون وكممان وقالوا: أصممبت، المسلمون
المعروف. المر راجع حين

]2926[
شممعبة حرمممي: حممدثنا بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حدثني3999

عنهمما الله رضي عائاشة عن عكرمة، عن عمارة، قال: أخبرني
التمر. نشبع قلنا: الن خيبر فتحت قالت: لما

الرحمن عبد حبيب: حدثنا بن قرة الحسن: حدثنا  - حدثنا4000
اللممه رضممي عمممر ابممن عممن أبيممه، عن دينار، بن الله عبد بن

خيبر. فتحنا حتى شبعنا قال: ما عنهما

 37       : أهل -  على عليه الله صلى النبي استعمال باب
خيبر.
المجيممد عبممد عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا4001

الخممدري سممعيد أبممي عممن المسمميب، بن سعيد عن سهيل، بن
عليمه الله صلى الله رسول عنهما: أن الله رضي هريرة وأبي



فقممال جنيممب، بتمممر فجمماءه خيممبر، علممى رجل اسممتعمل وسلم
هكممذا). خيممبر تمممر وسملم: (أكممل عليممه اللمه صلى الله رسول

هممذا مممن لصمماع لنأخممذ إنمما اللممه، رسممول يمما واللممه فقممال: ل
ثممم بالممدراهم، الجمممع بممع تفعممل، فقممال: (ل بالثلثة، بالصاعين،

جنيبا). بالدراهم ابتع
سممعيد: ان عممن المجيممد، عبممد محمد: عن بن العزيز عبد وقال

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي حدثاه: أن هريرة وأبا سعيد أبا
عليها. فأمره خيبر، إلى النصار من عدي بني أخا بعث
هريممرة أبممي عممن السمممان، صممالح أبي عن المجيد، عبد وعن
سعيد: مثله. وأبي

]2089[

38       : أهل -  وسلم عليه الله صلى النبي معاملة باب
خيبر.
نممافع، عممن جممويريه، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4002

اللممه صمملى النممبي قممال: أعطممى عنممه الله رضي الله عبد عن
ما شطر ولهم ويزرعوها، يعملوها اليهود: أن خيبر وسلم عليه

منها. يخرج
]2165[

 39       : عليه -  الله صلى للنبي سمت التي الشاة باب
. بخيبر  وسلم

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائاشه، عن عروة، رواه
سممعيد، الليث: حدثني يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4003

أهممديت خيممبر فتحممت قال: لما عنه الله رضي هريرة أبي عن
سم. فيها شاة وسلم عليه الله صلى الله لرسول

]2998[

 40.     : حارثه -  بن زيد غزوة باب
بممن سممفيان سعيد: حدثنا بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا4004

اللممه رضممي عمممر ابممن عممن دينممار، بممن اللممه عبد سعيد: حدثنا
أسممامه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال: أمر عنهما
إمممارته، فممي تطعنوا فقال: (إن إمارته، في فطعنوا قوم على
كممان لقممد اللممه وايممم قبلممه، مممن أبيممه إمممارة في طعنتم فقد

لمممن هممذا وإن إلي، الناس أحب من كان وإن للمارة، خليفا



بعده). إلي الناس أحب
]3524[

41.   : القضاء -  عمرة باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنس، ذكره

أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد : حدثني4005
النممبي اعتمممر قممال: لممما عنممه اللممه رضممي الممبراء عن إسحاق،

أن مكممة أهممل فممأبى القعممدة، ذي فممي وسلم عليه الله صلى
أيام، ثلثة بها يقيم أن على قاضاهم حتى مكة، يدخل يدعوه

رسممول محمممد عليممه قاضممى ممما كتبوا: هذا الكتاب، كتبوا فلما
ممما اللممه رسممول أنممك نعلممم لممو بهممذا، لمك نقممر قالوا: ل الله،

رسول الله. فقال: (أنا عبد بن محمد أنت ولكن شيئا، منعناك
طممالب أبممي بممن لعلممي قال الله). ثم عبد بن محمد وأنا الله،

ل واللممه علممي: ل اللممه). قممال رسممول عنممه: (امممح اللممه رضممي
الكتمماب، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخذ أبدا، أمحوك
بممن محمممد عليممه قاضممى ممما فكتب: هممذا يكتب، يحسن وليس

وأن القممراب، فممي السيف إل السلح مكة يدخل ل الله، عبد
ممن يمنمع ل وأن يتبعمه، أن أراد ان بأحمد أهلها من يخرج ل

الجممل ومضممى دخلهمما بها. فلما يقيم أن أراد إن أحدا أصحابه
الجممل. مضممى فقممد عنمما، لصاحبك: اخرج فقالوا: قل عليا، أتوا

تنممادي: حمزة، ابنة فتبعته وسلم، عليه الله صلى النبي فخرج
عليهما لفاطممة وقمال بيمدها فأخذ علي فتناولها عم، يا عم يا

وزيممد علممي فيهمما فاختصممم احمليهمما، عمممك ابنممة السلم: دونك
جعفممر: عمممي. وقممال بنممت وهممي أخذتها، علي: أنا قال وجعفر،

النبي بها أخي. فقضى زيد: ابنة تحتي. وقال وخالتها عمي ابنة
الم). بمنزلممة وقممال: (الخالممة لخالتهمما، وسمملم عليممه الله صلى
خلقي لجعفر: (أشبهت منك). وقال وأنا مني لعلي: (أنت وقال

تممتزوج علي: أل ومولنا). وقال أخونا لزيد: (أنت وخلقي). وقال
الرضاعة). من أخي ابنة قال: (انها حمزة؟ بنت

]1689[
فليممح سممريج: حممدثنا رافع: حممدثنا ابن هو محمد  - حدثني4006

قممال: حممدثني إبراهيم بن الحسين بن محمد (ح). قال: وحدثني
رضممي عمممر ابممن عممن نافع، عن سليمان، بن فليح أبي: حدثنا

خممرج وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عنهممما: أن اللممه
هممديه فنحممر الممبيت، وبيممن بينممه قريممش كفممار فحممال معتمممرا،



المقبل، العام يعتمر أن على وقاضاهم بالحديبية، رأسه وحلق
أحبمموا، ممما إل بها يقيم ول سيوفا، إل عليهم سلحا يحمل ول

أن فلممما صالحهم، كان كما فدخلها المقبل، العام من فاعتمر
فخرج. يخرج أن أمروه ثلثا، به أقام

]2554[
منصور، عن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثني4007

قال: مجاهد عن
عمر بن الله عبد فإذا المسجد، الزبير بن وعروة أنا دخلت 

قمال: كمم ثممم عائاشمة، حجمرة إلممى جممالس عنهممما اللمه رضي
سمممعنا ثممم قممال: أربعمما، وسمملم، عليممه الله صلى النبي اعتمر

ممما تسمممعين أل المممؤمنين، أم عممروة: يمما قال عائاشة، استنان
اعتمر وسلم عليه الله صلى النبي الرحمن: إن عبد أبو يقول
وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي اعتمممر فقممالت: ممما عمر، أربع

قط. رجب اعتمر وما شاهده، هو إل عمرة
]1665[

إسممماعيل عممن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4008
رسممول اعتمممر يقممول: لممما أوفممى أبي ابن خالد: سمع أبي بن

المشممركين غلمممان مممن سممترناه وسمملم عليممه اللممه صلى الله
وسلم. عليه الله صلى الله رسول يؤذوا أن ومنهم،

]1523[
زيممد، ابممن هممو حممماد، حممرب: حممدثنا بن سليمان  - حدثنا4009

أيوب، عن
قممال: عنهممما اللممه رضممي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن

فقممال وأصممحابه، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممدم
وأمرهممم يثرب، حمى وهنتهم وفد عليكم يقدم المشركون: إنه

وأن الثلثممة، الشممواط يرملوا أن وسلم عليه الله صلى النبي
يرملمموا أن يممأمرهم أن يمنعممه ولممم الركنيممن، بيممن يمشمموا
عليهم. البقاء إل كلها الشواط

ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن أيمموب، عن سلمة، ابن وزاد
الممذي لعامه وسلم عليه الله صلى النبي قدم قال: لما عباس

والمشممركون قمموتهم، المشممركون قال: (أرملوا). ليممرى استأمن،
قعيقعان. قبل من

]1525[
عممن عمرو، عن عيينة، بن سفيان عن محمد،  - حدثني4010



النبي سعى قال: إنما عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء،
ليمري والممروة، الصمفا وبيمن بمالبيت، وسملم عليمه الله صلى

قوته. المشركين
]1566[

أيمموب، وهيب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4011
عليممه الله صلى النبي قال: تزوج عباس ابن عن عكرمة، عن

وممماتت حلل، وهممو بهمما وبنممى محممرم، وهممو ميمونممة وسمملم
بسرف.

عممن صممالح، بن وأبان نجيح أبي ابن إسحاق: حدثني ابن وزاد
اللممه صمملى النممبي قممال: تممزوج عباس ابن عن ومجاهد، عطاء
القضاء. عمرة في ميمونة وسلم عليه

]1740[

42.      : الشام -  أرض من مؤتة غزوة باب
عممن عمممرو، عممن وهب، ابن أحمد: حدثنا  - حدثنا4012/4013

وقف أخبره: أنه عمر ابن نافع: أن قال: أخبرني هلل أبي ابن
طعنممة خمسممين بممه فعممددت قتيممل، وهممو يومئممذ جعفممر علممى

ظهره. في دبره. يعني في شيء منها ليس وضربة،
عبممد بممن مغيممرة بكممر: حممدثنا أبي بن أحمد ) - أخبرنا4013( 

بممن الله عبد عن نافع، عن سعيد، بن الله عبد عن الرحمن،
عليممه اللممه صمملى الله رسول قال: أمر عنهما الله رضي عمر

صلى الله رسول فقال حارثة، بن زيد مؤتة غزوة في وسلم
فعبممد جعفممر قتممل وإن فجعفر، زيد قتل وسلم: (إن عليه الله
الغممزوة، تلممك فممي فيهممم الله: كنممت عبد رواحة). قال بن الله

ووجممدنا القتلممى، فممي فوجدناه طالب، أبي بن جعفر فالتمسنا
ورمية. طعنة من وتسعين، بضعا جسده في ما

أيمموب، عممن زيد، بن حماد واقد: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4014
صلى النبي عنه: أن الله رضي أنس عن هلب، بن حميد عن
قبممل للنمماس رواحممة وابممن وجعفممرا زيدا نعى وسلم عليه الله
أخمذ ثممم فأصميب، زيمد الرايممة فقمال: (أخممذ خبرهم، يأتيهم أن

تممذرفان: فأصمميب). وعينمماه رواحممة ابممن أخذ ثم فأصيب، جعفر
اللممه فتممح حممتى اللممه، سمميوف مممن سمميف الرايممة أخممذ (حممتى

عليهم).
]1189[

بممن يحيى قال: سمعت الوهاب عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا4015



اللممه رضممي عائاشممة قممالت: سمممعت عمرة قال: أخبرتني سعيد
طممالب، أبممي ابممن وجعفر حارثة، ابن قتل جاء تقول: لما عنها
اللمه رسممول جلممس عنهممم، اللمه رضممي رواحمة بمن الله وعبد
عائاشممة: وأنمما قممالت الحممزن، فيه يعرف وسلم عليه الله صلى
رجممل، فأتمماه البمماب، شممق مممن تعنممي الباب، صائاب من أطلع

بكمماءهن، قممالت: وذكمر جعفممر، نسمماء إن الله رسول فقال: أي
فقممال: قممد أتمى، ثممم الرجمل قممال: فممذهب ينهمماهن، أن فمأمره
أتى ثم فذهب أيضا، قال: فأمر يطعنه، لم أنهن وذكر نهيتهن،

اللممه صمملى اللممه رسممول أن فزعمممت غلبننمما، لقد فقال: والله
الممتراب). قممالت مممن أفممواههن فممي قممال: (فمماحث وسمملم عليه

وممما تفعممل، أنممت ممما فمموالله أنفممك، اللممه عائاشة: فقلت: أرغم
العناء. من وسلم عليه الله صلى الله رسول تركت

]1237[
عممن علي، بن عرم حدثنا بكر، أبي بن محمد  - حدثني4016

حيمما إذا عمر ابن قال: كان عامر عن خالد، أبي بن إسماعيل
الجناحين،. ذي ابن يا عليك قال: السلم جعفر ابن

]3506[
إسممماعيل، عممن سممفيان، نعيمم: حممدثنا أبو  - حدثنا4017/4018

يقممول: الوليممد بممن خالد قال: سمعت حازم أبي بن قيس عن
فممي بقي فما أسياف، تسعة مؤتة يوم يدي في انقطعت لعد
يمانية. صفيحة إل يدي

إسمماعيل عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد ) - حدثني4018(
دق يقول: لقممد الوليد بن خالد قال: سمعت قيس قال: حدثني

صممفيحة يممدي فممي وصبرت أسياف، تسعة مؤتة يوم يدي في
يمانية. لي

بممن محمممد ميسممرة: حممدثنا بممن عمممران  - حممدثني4019/4020
رضممي بشممير بممن النعمان عن عامر، عن حصين، عن فضيل،

أخته فجعلت رواحة، بن الله عبد على قال: أغمي عنهما الله
حيممن فقممال عليممه، تعممدد وكممذا، كذا وا جبله، تبكي: وا عمرة

كذلك. لي: آنت قيل إل شيئا قلت أفاق: ما
الشعبي، عن حصين، عن عبثر، قتيبة: حدثنا ) - حدثنا4020( 

ه عبمد على قال: أغمي بشير بن النعمان عن رواحمة: بمن الل
عليه. تبك لم مات فلما بهذا،



 43       : أسامة -  وسلم عليه الله صلى النبي بعث باب
. جهنية      من الحرقات إلى زيد بن

حصممين: هشمميم: أخبرنمما محمد: حممدثنا بن عمرو  - حدثني4021
امة قمال: سممعت ظبيمان أبمو أخبرنا اللمه رضمي زيمد بمن أس
إلممى وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول يقول: بعثنمما عنهما

مممن ورجممل أنمما ولحقممت فهزمنمماهم، القمموم فصممبحنا الحرقممة،
فكممف اللمه، إل إلمه قممال: ل غشمميناه منهم: فلمما رجل النصار

بلممغ قممدمنا فلممما قتلتممه، حممتى برمحممي فطعنته عنه، النصاري
ممما بعممد أقتلتممه أسامة، فقال: (يا وسلم عليه الله صلى النبي
حممتى يكررها، زال فما متعوذا، الله). قلت: كان إل إله ل قال

اليوم. ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تمنيت
]6478[

بن يزيد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4022/4023
مممع يقممول: غممزوت الكمموع بممن سمملمة قممال: سمممعت عبيد أبي

يبعث فيما وخرجت غزوات، سبع وسلم عليه الله صلى النبي
علينمما ومممرة بكممر، أبممو علينمما مممرة غممزوات، تسع البعوث من

أسامة.
أبممي بممن يزيد عن أبي، غياث: حدثنا بن حفص بن عمر وقال
اللمه صملى النمبي ممع يقممول: غمزوت سلمة قال: سمعت عبيد
البعمموث مممن يبعممث فيممما وخرجممت غممزوات، سبع وسلم عليه
أسامة. ومرة بكر، أبو مرة علينا غزوات، تسع
بن يزيد مخلد: حدثنا بن الضحاك عاصم أبو ) - حدثنا4023( 

قممال: غممزوت عنه الله رضي الكوع بن سلمة، عن عبيد، أبي
مممع وغممزوت غممزوات، سممبع وسمملم عليممه الله صلى النبي مع
علينا. استعمله حارثة، ابن
مسعدة، بن حماد الله: حدثنا عبد بن محمد ) - حدثنا4024( 

مممع قال: غزوت الكوع بن سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد عن
خيممبر، فممذكر غممزوات، سممبع وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

بقيتهم. يزيد: ونسيت قال القرد، ويوم حنين، ويوم والحديبية،

 44.   : الفتح -  غزوة باب
يخممبرهم مكممة أهممل إلممى بلتعممة أبممي بممن حاطب به بعث وما

وسلم. عليه الله صلى النبي بغزو



بممن عمممرو عممن سممفيان، سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا4025
بممن اللممه عبيممد سمع محمد: أنه بن الحسن قال: أخبرني دينار
يقمول: بعثنممي عنمه اللمه رضمي عليمما يقمول: سمممعت رافع أبي

فقال: والمقداد، والزبير أنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
كتمماب، معهمما ظعينممة بهمما فإن خاخ، روضة تأتوا حتى (انطلقوا

الروضة، أتينا حتى خيلنا بنا تعادى منها). قال: فانطلقنا فخذوه
معممي قممالت: ممما الكتمماب، لها: أخرجي قلنا بالظعينة، نحن فإذا

قال: فأخرجته الثياب، لنلقين أو الكتاب، لتخرجن فقلنا، كتاب،
فممإذا وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول فأتينا عقاصها، من

مممن بمكممة نمماس إلممى بلتعممة، أبممي بممن حمماطب فيممه: مممن
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أمر ببعض يخبرهم المشركين،

حمماطب، وسمملم: (يمما عليممه الله صلى الله وسلم. فقال: رسول
امممرءا كنت إني علي، تعجل ل الله، رسول هذا؟). قال: يا ما

أنفسممها، مممن أكممن ولم حليفا، يقول: كنت قريش، في ملصقا
يحمممون قرابممات لهممم مممن المهمماجرين، مممن معممك مممن وكممان
أن فيهم، النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت وأموالهم، أهليهم

دينممي، عن ارتدادا أفعله ولم قرابتي، يحمون يدا عندهم أتخذ
عليه الله صلى الله السلم. فقال: رسول بعد بالكفر رضا ول

دعنممي الله، رسول عمر: يا صدقكم). فقال قد إنه وسلم: (أما
ومما بمدرا، شمهد قمد المنممافق. فقمال: (إنمه هممذا عنمق أضمرب
فقممال: اعملمموا بممدرا شممهد من على اطلع قد الله لعل يدريك

الممذين أيها السورة: {يا الله لكم). فأنزل غفرت فقد شئتم ما
بممالمودة إليهممم تلقممون أوليمماء وعممدوكم عممدوي تتخذوا ل آمنوا
سواء ضل - فقد قوله - إلى الحق من جاءكم بما كفروا وقد

السبيل}.
]2845[

45.     : رمضان -  في الفتح غزوة باب
قممال: الليممث يوسممف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4026/4029

عبممد بن الله عبيد قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل، حدثني
اللممه صلى الله رسول أخبره: أن عباس ابن عتبة: أن بن الله
رمضان. في الفتح غزوة غزا وسلم عليه

ذلك. مثل يقول المسيب بن سعيد قال: وسمعت
اللممه رضي عباس ابن أخبره: أن الله عبد بن الله عبيد وعن

إذا حممتى وسلم، عليه الله صلى الله رسول قال: صام عنهما



يممزل فلم - أفطر، وعسفان قديد بين الذي - الماء الكديد بلغ
الشهر. انسلخ حتى مفطرا

قال: معمر الرزاق: أخبرنا عبد محمود: أخبرنا ) - حدثني4027(
عبمماس ابممن عن الله، عبد بن الله عبيد عن الزهري، أخبرني

فممي خممرج وسمملم عليه الله صلى النبي عنهما: أن الله رضي
رأس علممى وذلممك آلف، عشممرة ومعممه المدينممة مممن رمضممان

معمه ممن همو فسمار المدينمة، مقدمة في ونصف سنين ثمان
الكديممد، بلممغ حممتى يصممومون، يصمموم مكة، إلى المسلمين من
وأفطروا. أفطر وقديد، عسفان بين ماء وهو
عليممه اللممه صمملى الله رسول أمر من يؤخذ الزهري: إنما قال

فالخر. الخر وسلم
العلممى: حممدثنا عبممد الوليد: حدثنا بن عياش ) - حدثني4028( 

الله صلى النبي قال: خرج عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،
فصممائام مختلفون، والناس حنين، إلى رمضان في وسلم عليه

ممماء، أو لبن من بإناء دعا راحلته، على استوى فلما ومفطر،
النمماس، إلممى نظممر ثممم راحلتممه، أو: على راحته، على فوضعته

للصوام: أفطروا. المفطرون فقال
عممن عكرمممة، عممن أيوب، عن معمر، الرزاق: أخبرنا عبد وقال

ه رضمي عبماس ابن عليمه اللمه صملى النمبي عنهمما: خمرج الل
الفتح. عام وسلم
عبمماس، ابممن عممن عكرمة، عن أيوب عن زيد، بن حماد وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن

عممن منصممور، عن جرير، الله: حدثنا عبد علي ) - حدثنا4029(
ه رسمول قمال: سمافر عباس ابن عن طاوس، عن مجاهد، الل

عسممفان، بلممغ حتى فصام رمضان، في وسلم عليه الله صلى
حتى فأفطر الناس، ليراه نهارا فشرب ماء، من بإناء دعا ثم

مكة. قدم
اللممه صمملى اللممه رسممول يقممول: صممام عبمماس ابن وقال: وكان

شمماء ومممن صممام شمماء فمممن وأفطممر، السفر في وسلم عليه
أفطر.

]1842[



 46       : وسلم -  عليه الله صلى النبي ركز أين باب
. الفتح   يوم الراية

عممن أسمامة، أبممو إسماعيل: حممدثنا بن الله عبيد  - حدثنا4030
وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي سار قال: لما أبيه عن هشام،

حممرب، بمن سمفيان أبممو خمرج قريشمما، ذلمك فبلمغ الفتح، عام
عممن الخممبر يلتمسممون ورقمماء، بممن وبممديل حممزام، بممن وحكيممم
أتمموا حتى يسيرون فأقبلوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول

أبممو فقممال عرفممة، نيممران كأنهمما بنيممران هم فإذا الظهران، مر
ورقمماء: بممن بممديل فقممال عرفممة؟ نيممران لكأنها سفيان: ماهذه،

ذلممك، مممن أقممل سممفيان: عمممرو أبممو فقممال عمممرو، بني نيران
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول حرس من ناس فرآهم

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بهم فأتوا فأخذوهم، فأدركوهم
أبمما للعباس: (احبممس قال سار فلما سفيان، أبو فأسلم وسلم

المسمملمين). فحبسممه إلى ينظر حتى الجبل، خطم عند سفيان
وسلم، عليه الله صلى النبي مع تمر القبائال فجعلت العباس،

عباس قال: يا كتيبة، فمرت سفيان، أبي على كتيبة كتيبة تمر
جهينة، مرت ثم ولغفار، قال: مالي غفار، قال: هذه هذه؟ من
ذلممك، مثممل فقممال هممذيم، بممن سممعد مرت ثم ذلك، مثل قال

مثلها، ير لم كتيبة أقبلت حتى ذلك، مثل فقال سليم، ومرت
معه عبادة بن سعد عليهم النصار، قال: هؤلء هذه؟ قال: من
يمموم اليمموم سممفيان، أبمما عبممادة: يمما بممن سممعد فقممال الرايممة،

عبمماس سممفيان: يمما أبممو الكبعممة. فقممال تسممتحل اليوم الملحمة،
فيهممم الكتممائاب، أقممل وهممي كتيبممة جمماءت الدمار. ثم يوم حبذا

صلى النبي وراية وأصحابه، وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللممه رسممول مممر فلممما العوام، بن الزبير مع وسلم عليه الله

قممال ممما تعلممم قممال: ألممم سممفيان بأبي وسلم عليه الله صلى
فقممال: (كممذب وكممذا، قال). قال: كذا قال: (ما عبادة؟ بن سعد

فيممه تكسممى يوم الكعبة، فيه الله يعظم يوم هذا ولكن سعد،
تركز أن وسلم عليه الله صلى الله رسول الكعبة). قال: وأمر

بالحجون. رايته
قممال: سمممعت مطعممم بممن جممبير بممن نافع عروة: وأخبرني قال

أمممرك هنا ها الله، عبد أبا العوام: يا بن للزبير يقول العباس
الراية؟ تركز أن وسلم عليه الله صلى الله رسول

بممن خالممد يومئذ وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: وأمر



صمملى النممبي ودخل كداء، من مكة أعلى من يدخل أن الوليد
اللمه رضمي الوليمد خيمل ممن فقتل كدا، من وسلم عليه الله
الفهري. جابر بن وكرز الشعر، بن رجلن: حبيش يومئذ عنه

]2813[
قممرة بممن معاويممة عممن شممعبة، الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا4031

صلى الله رسول يقول: رأيت مغفل بن الله عبد قال: سمعت
سممورة يقممرأ وهممو نمماقته، على مكة فتح يوم وسلم عليه الله

كممما لرجعممت حممولي النمماس يجتمع أن وقال: لول يرجع، الفتح
رجع.

]4555، 4747، 4760، 7102[

بممن سمعدان الرحممن: حمدثنا عبمد بممن سمليمان  - حممدثنا4032
بن علي عن الزهري، عن حفصة، أبي بن محمد يحيى: حدثنا

قممال زيممد: أنممه بممن أسممامة عن عثمان، بن عمرو عن حسين،
صمملى النممبي قممال غممدا؟ تنزل أين الله، رسول الفتح: يا زمن
قممال: (ل منزل). ثم من عقيل لنا ترك وسلم: (وهل عليه الله
المؤمن). الكافر يرث ول الكافر، المؤمن يرث
وطالب. عقيل قال: ورثه طالب؟ أبا ورث للزهري: ومن قيل
يقممل ولممم حجته، في غدا؟ تنزل الزهري: أين عن معمر، قال

الفتح. زمن ول يونس: حجته،
]1511[

الزناد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا4033/4034
قممال: قممال عنممه اللممه رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد عن

إذا اللممه، شاء - إن وسلم: (منزلنا عليه الله صلى الله رسول
الكفر). على تقاسموا حيث - الخيف، الله فتح

سممعد: بممن إبراهيم إسماعيل: حدثنا بن موسى ) - حدثنا4034(
اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن سمملمة، أبي عن شهاب، أخبرنا

أراد حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول قال: قال عنه
حيممث كنانممة، بنممي بخيممف اللممه شمماء إن غممدا حنينمما: (منزلنمما

الكفر). على تقاسموا
]1512[

شممهاب، ابممن عممن مالممك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4035
ه صلى النبي عنه: أن الله رضي مالك بن أنس عن عليمه الل

نزعممه فلممما المغفممر، رأسممه علممى الفتح يوم مكة دخل وسلم



فقممال: الكعبممة، بأسممتار متعلممق خطممل فقممال: ابممن رجممل جاءه
فيممما وسمملم عليه الله صلى النبي يكن مالك: لم (اقتله). قال

محرما. - يومئذ أعلم - والله نرى
]1749[

ابممن عممن عيينممة، ابممن الفضل: أخبرنمما بن صدقة  - حدثنا4036
رضممي اللممه عبممد عممن معمر، أبي عن مجاهد، عن نجيح، أبي
يمموم مكممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قال: دخل عنه الله

بعود يطعنها فجعل نصب، وثلثمائاة ستون البيت وحول الفتح،
وممما الحق الباطل}. {جاء وزهق الحق ويقول: ({جاء يده في

يعيد}). وما الباطل يبدئ
]2346[

أبممي: قممال: حممدثني الصمممد عبممد إسحاق: حدثنا  - حدثني4037
عنهممما: اللممه رضممي عبمماس ابن عن عكرمة، عن أيوب، حدثنا

أن أبممى مكة، قدم لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
صممورة فممأخرج فممأخرجت، بهمما فممأمر اللهة، وفيه البيت يدخل

صمملى النممبي فقال الزلم، من أيديهما في وإسماعيل إبراهيم
بهمما استقسممما علممموا: ممما لقممد اللممه، وسلم: (قاتلهم عليه الله

ولممم وخممرج الممبيت، نممواحي فممي فكممبر الممبيت، دخل قط). ثم
فيه. يصل
أيوب. عن معمر، تابعه
اللممه صمملى النممبي عممن عكرمة، عن أيوب، وهيب: حدثنا وقال
وسلم. عليه

]1524[

 47       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي دخول باب
. مكة  أعلى

عبد عن نافع، قال: أخبرني يونس الليث: حدثني  - وقال4038
اللممه صمملى اللممه رسممول عنهممما: أن اللممه رضممي عمر بن الله
راحلتممه، علممى مكممة أعلممى مممن الفتممح يمموم أقبممل وسلم عليه

من طلحة بن عثمان ومعه بلل، ومعه زيد، بن أسامة مردفأ
البيت، بمفتاح يأتي أن فأمره المسجد، في أناخ حتى الحجبة،

بممن أسممامة ومعممه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فدخل
ثممم طممويل، نهممارا فيممه فمكممث طلحممة، بممن وعثمان وبلل زيد

دخممل، من أول عمر بن الله عبد فكان الناس، فاستبق خرج
اللممه رسممول صمملى فسممأله: أيممن قائاما، الباب وراء بلل فوجد



فيمه. صملى المذي المكمان إلى فأشار وسلم؟ عليه الله صلى
سجدة. من صلى كم أسأله أن الله: فنسيت عبد قال

]388[
وفممي الكعبة حفظظ يتولون الذين وهم حاجب، (الحجبة) جمع

تسمممية مممن عليهمما وأطلقممت مفتاحهمما. (سممجدة) ركعممة، أيممديهم
بالجزء.) الكل

بممن حفممص خارجممة: حممدثنا بممن الهيثممم  - حممدثنا4039/4040
اللممه رضي عائاشة أبيه: أن عن عروة، بن هشام عن ميسرة،

الفتممح عام دخل وسلم عليه الله صلى النبي أخبرته: أن عنها
مكة. بأعلى التي كداء من

كداء. في ووهيب أسامة تابعه
هشمام، عمن أسمامة، إسماعيل: حدثنا بن عبيد ) - حدثنا4040(

مممن الفتممح عممام وسمملم عليممه الله صلى النبي أبيه: دخل عن
كداء. من مكة أعلى

]1502[

 48       : يوم -  وسلم عليه الله صلى النبي منزل باب
الفتح.
ابممن عممن عمممرو، عممن شممعبة، الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا4041

وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه أحد أخبرنا ليلى: ما أبي
ذكرت: فإنها هانئ، أم غير الضحى يصلي

ركعات، ثماني صلى ثم بيتها، في اغتسل مكة فتح يوم أنه 
الركمموع يتممم أنممه غيممر منهمما، أخممف صلة صلى أره لم قالت،

والسجود.
]1052[

عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4042
رضممي عائاشممة عممن مسممروق، عممن الضممحى، أبي عن منصور،

فممي يقممول وسمملم عليه الله صلى النبي قالت: كان عنها الله
اغفممر اللهممم وبحمممدك، ربنمما اللهممم وسجوده: (سممبحانك ركوعه

لي).
]761[

بشممر، أبممي عممن عوانممة، أبممو النعمان: حممدثنا أبو  - حدثنا4043
قممال: عنهممما اللممه رضممي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن
همذا تدخل بعضهم: لم فقال بدر، أشياخ مع يدخلني عمر كان

قممال: علمتممم، قممد ممن فقال: إنه مثله؟ أبناء ولنا معنا الفتى



يومئممذ دعاني رأيته قال: وما معهم، ودعاني يوم ذات فدعاهم
اللممه نصممر جمماء فممي: {إذا تقولممون فقال: ممما مني، ليريهم إل

ختممم أفواجا} حتى الله دين في يدخلون الناس والفتح. ورأيت
إذا ونسممتغفره اللممه نحمممد أن بعضممهم: أمرنمما فقممال السممورة،

بعضممهم يقل لم أو ندري، ل بعضهم، وقال علينا، وفتح نصرنا
قممال: قلممت: ل، قولممك؟ أكذلك عباس، ابن لي: يا فقال شيئا،

وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أجل قلت: هو تقول؟ فما
فممذاك مكممة، والفتممح} فتممح اللممه نصر جاء له: {إذا الله أعلمه
توابمما}. كممان إنممه واسممتغفره ربممك بحمممد أجلك: {فسبح علمة

تعلم. ما إل منها أعلم عمر: ما قال
]3428[

المقممبري، عممن الليث، شرحبيل: حدثنا بن سعيد  - حدثنا4044
يبعممث وهو سعيد، بن لعمرو قال أنه العدوي، شريح أبي عن

قول أحدثك المير، أيها لي مكة: ائاذن إلى البعوث
يمموم مممن الغممد وسملم عليمه اللمه صلى الله رسول به قام 

تكلممم حيممن عيناي، وأبصرته قلبي، ووعاه أذناي سمعته الفتح،
اللممه، حرمهمما مكممة قال: (إن ثم عليه، وأنثى الله حمد به: أنه

أن الخر واليوم الله يؤمن لمرئ يحل ل الناس، يحرمها ولم
لقتممال ترخممص أحممد فإن شجرا، بها يعضد ول دما، بها يسفك
يممأذن ولممم لرسمموله أذن اللممه لممه: إن فقالو فيها، الله رسول

حرمتهمما عمادت وقمد نهار، من ساعة فيها لي أذن وإنما لكم،
لبمي الغمائاب). فقيمل الشماهد وليبلمغ بالمسمن كحرمتهما اليوم

يمما منممك بذلك أعلم قال: قال: أنا عمرو؟ لك قال شريح: ماذا
فممارا ول بممدم فممارا ول عاصمميا، يعيممذ ل الحممرم إن شريح، أبا

بخربة.
الله: الخربة: البلية. عبد أبو قال

]104.[
حممبيب، أبممي بممن يزيممد عممن الليممث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4045

اللممه رضممي اللممه عبممد بممن جابر عن رباح، أبي بن عطاء عن
عممام يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع عنهما: أنه

الخمر). بيع حرم ورسوله الله بمكة: (إن وهو الفتح
]2121.[



 49       : زمن -  وسلم عليه الله صلى النبي مقام باب
الفتح.
قبيضممة: حممدثنا سممفيان: وحممدثنا نعيممم: حممدثنا أبممو  - حدثنا4046

عنممه الله رضي أنس عن إسحاق، أبي بن يحيى عن سفيان،
نقصممر عشممرا وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي مممع قال: أقمنمما

الصلة.
]1031[

عاصممم، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حدثنا4047/4048
النبي قال: أقام عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن

ركعتين. يصلي يوم عشر تسعة بمكة وسلم عليه الله صلى
عاصم، عن شهاب، أبو يونس: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا4048(

اللممه صمملى النممبي مع قال: أقمنا عباس ابن عن عكرمة، عن
ابممن الصمملة. قممال نقصممر عشممرة تسممع سممفر في وسلم عليه

زدنمما فممإذا عشممرة، تسممع وبيممن بيننمما ممما نقصممر عباس: ونحممن
أتممنا.

]1030[

 50.    : الفتح -  شهد من باب
شممهاب: أخممبرني ابممن عممن يونس، الليث: حدثني  - وقال4049

عليممه اللممه صمملى النممبي وكممان صممعير، بممن ثعلبة بن الله عبد
الفتح. عام وجهه مسح قد وسلم
معمممر، عممن هشممام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني4050

ابممن مع ونحن قال: أخبرنا جميلة أبي سنين عن الزهري، عن
اللممه صمملى النممبي أدرك أنممه جميلممة أبممو وزعم قال: المسيب،

الفتح. عام معه وخرج وسلم عليه
عممن زيممد، بممن حممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا4051
سلمة. بن عمرو عن قلبة، أبي عن أيوب،

فسممألته فلقيتممه قال فتسأله؟ تلقاه قلبة: أل أبو لي قال: قال
فنسألهم: ما الركبان بنا يمر وكان الناس، ممر بماء فقال: كنا

اللممه أن فيقولممون: يزعممم الرجممل؟ هممذا ما للناس؟ ما للناس،
ذلممك أحفممظ فكنممت بكممذا، اللممه إليممه. أو: أوحممى أوحى أرسله،
بإسمملمهم تلمموم العرب وكانت صدري، في يقر وكأنما الكلم،
نممبي فهو عليهم ظهر إن فإنه وقومه، فيقولون: اتركوه الفتح،

بإسمملمهم، قمموم كل بادر الفتح، أهل وقعة كانت فلما صادق،



مممن واللممه قممال: جئتكممم قدم فلما بإسلمهم، قومي أبي وبدر
كممذا صلة فقال: (صلوا حقا، وسلم عليه الله صلى النبي عند
الصمملة حضممرت فإذا كذا، حين في كذا وصلوا كذا، حين في

أحممد يكن فلم قرآنا). فنظروا أكثركم وليؤمكم أحدكم، فليؤذن
بيممن فقممدموني الركبممان، من أتلقى كنت لما مني، قرآنا أكثر

كنممت بردة، علي وكانت سنين، سبع أو ست ابن وأنا أيديهم،
تغطممون الحي: أل من امرأة فقالت عني، تقلصت سجدت إذا
فرحممت فممما قميصمما، لي فقطعوا فاشتروا قارئاكم؟ است عنا

القميص. بذلك فرحي بشيء
ابممن عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حدثني4052
عن عنها، الله رضي عائاشة الزبير: عن بن عروة عن شهاب،

وسلم. عليه الله صلى النبي
بممن عروة شهاب: أخبرني ابن عن يونس، الليث: حدثني وقال

قالت: عائاشة الزبير: أن
ابن يقبض سعد: أن أخيه إلى عهد وقاص أبي بن عتبة كان 

لى النبي قدم فلما ابني، عتبة: إنه وقال زمعة، وليدة ه ص الل
ابممن وقمماص أبممي بممن سممعد أخممذ الفتح، في مكة وسلم عليه

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى بممه فأقبممل زمعممة، وليممدة
وقمماص: أبي بن سعد فقال زمعة، بن عبد معه وأقبل وسلم،

رسول زمعة: يا بن عبد ابنه. قال أنه إلي عهد أخي، ابن هذا
رسول فراشه. فنظر على ولد زمعة، ابن هذا أخي، هذا الله،
أشممبه فممإذا زمعممة، وليدة ابن إلى وسلم عليه الله صلى الله

لى اللمه رسمول فقمال وقماص، أبمي ابن بعتبة الناس ه ص الل
أجممل زمعممة). مممن بممن عبد يا أخوك هو لك، وسلم: (هو عليه

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال فراشممه، علممى ولممد أنه
بممن عتبممة شممبه مممن رأى سممودة). لممما يا منه وسلم: (احتجبي

وقاص. أبي
اللممه صمملى اللممه رسممول عائاشممة: قممال شهاب: قممالت ابن قال
شمهاب: ابن الحجر). وقال وللعاهر للفراش وسلم: (الولد عليه
بذلك. يصيح هريرة أبو وكان

]1948[
يممونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4053

سممرقت امممرأة الزبيممر: أن بن عروة قال: أخبرني الزهري عن
الفتممح، غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في



عروة: فلممما يستشفعونه. قال زيد بن ًأسامة إلى قومها ففزع
امة كلمه ه تلمون فيهما أس لى اللمه رسمول وج ه ص عليمه الل

أسممامة: اللممه). قممال حدود من حد في فقال: (أتكلمني وسلم،
اللممه رسول قام العشي كان فلما الله، رسول يا لي استغفر
فإنممما بعد، قال: (أما ثم أهله، هو بما الله على فأثنى خطيبا،
الشممريف فيهممم سممرق إذا كممانوا قبلكممم: أنهممم النمماس أهلممك
والممذي الحممد، عليممه أقمماموا الضممعيف فيهممم سرق وإذا تركوه،
لقطعممت سممرقت محمد بنت فاطمة أن لو بيده، محمد نفس

المممرأة بتلك وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر يدها). ثم
قممالت وتزوجممت، ذلممك بعممد توبتهمما فحسممنت يممدها، فقطعممت

اللممه رسممول إلممى حاجتها فأرفع ذلك، بعد تأتي عائاشة: فكانت
وسلم. عليه الله صلى

]2505[
عاصممم، زهير: حدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4054/4055

صمملى النممبي قممال: أتيممت مجاشممع قال: حدثني عثمان أبي عن
جئتممك اللممه، رسول قلت: يا الفتح، بعد بأخي وسلم عليه الله

فيهمما). بممما الهجرة أهل الهجرة. قال: (ذهب على لتبايعه بأخي
السمملم، علممى قممال: (أبممايعه تبممايعه؟ شمميء أي فقلممت: علممى

فسألته أكبرهما، وكان بعد، معبد أبا والجهاد). فلقيت واليمان،
مجاشع. فقال: صدق

بممن الفضمميل بكممر: حممدثنا أبممي يممن محمممد ) - حممدثنا4055(
مجاشممع عممن النهممدي، عثمممان أبممي عن عاصم، سليمان: حدثنا

عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى معبممد بأبي مسعود: انطلقت بن
أبممايعه لهلها، الهجرة قال: (مضت الهجرة، على ليبايعه وسلم
فقممال: صممدق فسممألته، معبممد أبا والجهاد). فلقيت السلم على

جمماء مجاشممع: أنممه عممن عثمممان، أبي عن لخالد، مجاشع. وقال
مجالد. بأخيه

]2802[
غنممدر: حممدثنا بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثني4056/4057

اللممه رضي عمر لبن قلت مجاهد، عن بشر، أبي عن شعبة،
ولكممن هجممرة، قممال: ل الشممأم، إلى أهاجر أن أريد عنهما: إني

رجعت. وإل شيئا وجدت فإن نفسك، فاعرض فانطلق جهاد،
مجاهممدا: بشممر: سمممعت أبممو شممعبة: أخبرنمما النضر: أخبرنا وقال
اللممه رسممول أو: بعممد اليمموم، هجممرة فقممال: ل عمر، لبن قلت



مثله. وسلم، عليه الله صلى
قال: حمزة بن يحيى يزيد: حدثنا بن إسحاق ) - حدثني4057(

عممن لبابممة، أبممي بممن عبممدة عممن الوزاعممي، عمممرو أبو حدثني
عنهما الله رضي عمر بن الله عبد المكي: أن جبر بن مجاهد

الفتح. بعد هجرة يقول: ل كان
]3686[

قممال: حمممزة بممن يحيممى يزيد: حممدثنا بن إسحاق  - حدثنا4058
ة قمال:  زرت ربماح أبي بن عطاء عن الوزاعي، حدثني عائاش

هجممرة فقممالت: ل الهجممرة، عممن فسممألها عميممر، بممن عبيممد مع
رسمموله وإلممى اللممه إلممى بدينه أحدهم يفر المؤمن كان اليوم،
فقممد اليوم فأما عليه، يفتن أن مخافة وسلم، عليه الله صلى
جهمماد ولكن شاء، حيث ربه يعبد فالمؤمن السلم، الله أظهر
ونية.

]2914[
قممال: جريممج ابممن عن عاصم، أبو إسحاق: حدثنا  - حدثنا4059
صمملى اللممه رسممول مجاهممد: أن عن مسلم، بن حسن أخبرني

يوم مكة حرم الله فقال: (أن الفتح يوم قام وسلم عليه الله
يمموم إلممى اللممه بحممرام حممرام فهممي الرض، السممماوات خلممق

تحلممل ولممم بعممدي، لحد تحل ول قبلي لحد تحل لم القيامة،
شمموكها، يعضممد ول صمميدها، ينفممر ل الممدهر، من ساعة إل لي
العبمماس لمنشممد). فقممال إل لقطتهمما تحل ول خلها، يختلى ول
منمه بمد ل فممإنه اللمه، رسمول يمما الذخر المطلب: أل عبد بن

حلل). فإنه الذخر، قال: (إل ثم فسكت والبيوت، للقين
ابممن عممن عكرمممة، عممن الكريممم، عبد جريج: أخبرني ابن وعن

صلى النبي عن هريرة أبو هذا. رواه نحو أو هذا عباس: بمثل
وسلم. عليه الله

]1284[

 51   } :    : أعجبكم -  إذ حنين يوم تعالى الله قول باب
الرض        عليكم وضاقت شيئا عنكم تغن فلم كثرتكم

-     . سكينته     الله أنزل ثم مدبرين وليتم ثم رحبت بما
 : / { التوبة  -   رحيم غفور قوله /.27 - 25إلى

بممن يزيممد نميممر: حممدثنا بممن اللممه عبممد بن محمد  - حدثنا4060



قممال: ضربة، أوفى أبي ابن بيد إسماعيل: رأيت هارون: أخبرنا
قلممت: حنيممن، يمموم وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع ضربتها
ذلك. قال: قبل حنينا؟ شهدت

أبممي عممن سممفيان، كثير: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4061/4063
رجممل، وجمماءه عنممه، اللممه رضممي الممبراء قممال: سمممعت إسحاق

فأشممهد أنمما فقممال: أممما حنين؟ يوم أتوليت عمارة، أبا فقال: يا
عجممل ولكممن يممول، لممم أنه وسلم عليه الله صلى النبي على

آخذ الحارث بن سفيان وأبو هوزان، فرشقتهم القوم، سرعان
عبممد ابممن أنمما كممذب، ل النممبي يقول: (أنا البيضاء، بغلته برأس

المطلب).
إسحاق: قيممل أبي عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو ) - حدثنا4062(

يوم وسلم عليه الله صلى النبي مع أسمع: أوليتم وأنا للبراء،
رماة، كانوا فل، وسلم عليه الله صلى النبي فقال: أما حنين؟

المطلب). عبد ابن أنا كذب، ل النبي فقال: (أنا
شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشممار: حممدثنا بممن محمد ) - حدثني4063(

قيممس: أفررتممم من رجل وسأله البراء، إسحاق: سمع أبي عن
فقال: لكن حنين؟ يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

همموازن كممانت يفممر، لممم وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
الغنممائام، علممى فأكببنمما انكشممفوا، عليهممم حملنمما لما وإنا رماة،

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول رأيت ولقد بالسهام، فاستقبلنا
آخممذ الحممارث بممن سممفيان أبمما وإن البيضاء، بغلته على وسلم

كذب). ل النبي يقول: (أنا وهو بزمامها،
عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي وزهير: نزل إسرائايل قال

بغلته.
]2709[

عقيل، حدثني ليث، قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4064
إبراهيمم: بمن يعقموب إسمحاق: حمدثنا شهاب. وحمدثني ابن عن

شممهاب: وزعممم بممن محمممد شممهاب: قممال ابممن أخممي ابممن حدثنا
أخممبراه: أن مخرمممة ابممن والمسور مروان الزبير: أن بن عروة

هوازن وفد جاءه حين قام وسلم عليه الله صلى الله رسول
لهممم فقممال وسممبيهم، أموالهم إليهم يرد أن فسألوه مسلمين،

وأحممب تممرون، مممن وسملم: (معمي عليه الله صلى الله رسول
السممبي، الطممائافتين: إممما إحممدى فاختمماروا أصدقه، إلي الحديث

رسممول أنظرهممم بكممم). وكممان اسممتأنيت كنت وقد المال، وإما



مممن قفممل حيممن ليلممة عشرة بضع وسلم عليه الله صلى الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن لهم تبين فلما الطائاف،

سممبينا، نختممار قممالوا: فإنمما الطممائافتين، إحممدى إل إليهم راد غير
فأثنى المسلمين، في وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام
قممد إخمموانكم فممإن بعممد، قال: (أما ثم أهله، هو بما الله على

أحب فمن سبيهم، إليهم أرد أن رأيت قد وإني تائابين، جاؤونا
يكممون أن منكممم أحممب ومممن فليفعممل، ذلممك يطيممب أن منكم
علينمما اللممه يفيممء ممما أول مممن إيمماه نعطيممه حممتى حظه على

ه، رسمول يما ذلمك طيبنما الناس: قمد فليفعل). فقال فقمال الل
أذن مممن نممدري ل وسمملم: (إنمما صمملى اللممه صمملى الله رسول
إلينمما يرفممع حممتى فممارجعوا يممأذن، لممم ممممن ذلممك فممي منكممم

رجعمموا ثممم عرفاؤهم، فكلمهم الناس، أمركم). فرجع عرفاؤكم
قممد أنهممم فممأخبروه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى

هوازن. سبي عن بلغني الذي وأذنوا. هذا طيبوا
]2184[

عن أيوب، عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4065
الله. رسول قال: يا عمر نافع: أن
عممن معمممر، الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد وحدثني

قممال: لممما عنهممما اللممه رضممي عمممر ابممن عن نافع، عن أيوب،
عممن وسمملم عليه الله صلى النبي عمر سأل حنين، في قفلنا

اللممه صمملى النبي فأمره اعتكاف، الجاهلية، في نذره كان نذر
بوفائاه. وسلم عليه
عمر. ابن عن نافع، عن أيوب، عن بعضهم: حماد، وقال
نافع، عن أيوب، عن سلمة، بن وحماد حازم، بن جرير ورواه

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن
]1927[

عممن مالمك، يوسمف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا4066/4067
محمممد أبممي عن أفلح، بن كثير بن عمر عن سعيد، بن يحيى
صمملى النممبي مممع قال: خرجنا قتادة أبي عن قتادة، أبي مولى

للمسمملمين كممانت التقينمما فلممما حنيممن، عممام وسمملم عليممه الله
ممممن رجل عل قمممد المشمممركين ممممن رجل فرأيمممت جولمممة،

بالسمميف عمماتقه حبممل علممى ورائاممه مممن فضممربته المسمملمين،
ريممح منهمما وجممدت ضمممة فضمممني علي وأقبل الدرع، فقطعت
الخطمماب بن عمر فلحقت فأرسلني، الموت أدركه ثم الموت،



رجعمموا، وجممل. ثممم عممز اللممه قممال: أمممر الناس؟ بال فقلت: ما
لممه قممتيل قتل فقال: (من وسلم عليه الله صلى النبي وجلس

قممال: جلسممت، ثم لي، يشهد سلبه). فقلت: من فله بينة عليه
فقلت: من فقمت، مثله، وسلم عليه الله صلى النبي قال ثم

عليممه اللمه صملى النممبي قممال قال: ثممم جلست، ثم لي، يشهد
قتممادة). فممأخبرته، أبمما يمما لمك فقممال: (ممما فقمممت، مثله، وسلم
بكممر: أبممو منه. فقممال فأرضه عندي، وسلبه رجل: صدق، فقال
اللممه عن يقاتل الله أسد من أسد إلى يعمد ل إذا، الله لها

النممبي سمملبه. فقممال فيعطيممك وسمملم عليممه الله صلى ورسوله
بممه فممابتعت فأعطه). فأعطانيه، وسلم: (صدق، عليه الله صلى

السلم. في تأثلته مال لول فإنه سلمة، بني في مخرفا
بممن عمممر عممن سعيد، بن يحيى الليث: حدثني ) - وقال4067(

كان قال: لما قتادة أبي مولى محمد، أبي عن أفلح، بن كثير
مممن رجل يقاتممل المسمملمين، مممن رجممل إلممى نظممرت حنيممن،

ليقتلممه، ورائاممه مممن يختلممه المشممركين مممن وآخممر المشممركين،
يممده وأضممرب ليضممربني، يده فرفع يختله، الذي إلى فأسرعت
ثممم تخمموفت، حممتى شممديدا ضممما فضمني أخذني ثم فقطعتها،

وانهزمممت المسمملمون وانهممزم قتلتممه، ثم ودفعته فتحلل، ترك،
شممأن له: ممما فقلت الناس، في الخطاب بن بعمر فإذا معهم،

صلى الله رسول إلى الناس تراجع ثم الله، قال: أمر الناس؟
وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال وسلم، عليه الله
للتمممس سمملبه). فقمممت فلممه قتلممه قتيممل على بينة أقام (من
لممي بدا ثم فجلست، لي يشهد أحدا أر فلم قتيلي، على بينة

رجممل فقال وسلم، عليه الله صلى الله لرسول أمره فذكرت
منممه، فأرضمه عندي، يذكر الذي القتيل هذا جلسائاه: سلح من

مممن أسدا ويدع قريش من أصيبغ يعطه ل بكر: كل، أبو فقال
وسمملم. عليممه اللممه صمملى ورسمموله اللممه عن يقاتل الله، أسد

إلممي، فممأداه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال: فقال
السلم. في تأثلته مال أول فكان خرافا، منه فاشتريت

]1994[

52.   : أوطاس -  غزوة باب
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا4068

عنممه اللممه رضممي موسممى أبممي عممن بممردة، أبي عن الله، عبد
أبمما بعث حنين من وسلم عليه الله صلى النبي فرغ قال: لما



فقتممل الصمممة، بن دريد فلقي أوطاس، إلى جيش على عامر
أبممي مممع موسممى: وبعثنممي أبممو قممال أصممحابه، الله وهزم دريد

فممأثبته بسممهم جشمي رماه ركبته، في عامر أبو فرمي عامر،
إلممى فأشار رماك؟ من عم فقلت: يا إليه فانتهيت ركبته، في

لممه فقصممدت رممماني، الممذي قمماتلي فقممال: ذاك موسممى أبممي
تستحي، له: أل أقول وجعلت فاتبعته ولى، رآني فلما فلحقته،

قلممت ثممم فقتلتممه، بالسمميف ضممربتين فاختلفنا فكف، تثبت، أل
فنزعتممه السممهم، هذا قال: فانزع صاحبك، الله عامر: قتل لبي
عليممه الله صلى النبي أقرئ أخي ابن قال: با الماء، منه فنزا

عممامر أبممو لممي. واسممتخلفني لممه: اسممتعفر وقممل السلم، وسلم
علممى فممدخلت فرجعممت مممات، ثممم يسيرا فمكث الناس، على
مرمممل سممرير علممى بيتممه فممي وسملم عليممه اللممه صمملى النبي
فممأخبرته وجنممبيه، بظهممره السممرير رمال أثر قد فراش، وعليه
بممماء فممدعا لي، استغفر له وقال: قل عامر، أبي وخبر بخبرنا

عممامر). أبممي لعبيممد اغفممر فقممال: (اللهممم يممديه رفع ثم فتوضأ،
فمموق القيامممة يمموم اجعله قال: (اللهم ثم إبطيه، بياض ورأيت

فقممال: فاسممتغفر، النمماس). فقلممت: ولممي مممن خلقممك مممن كثير
القيامممة يمموم وأدخلممه ذنبممه، قيممس بممن اللممه لعبد اغفر (اللهم
والخممرى عممامر، لبممي بممردة: إحممداهما أبممو كريما). قممال مدخل
موسى. لبي

]2728[

53.   : الطائف -  غزوة باب
عقبة. بن موسى قاله ثمان، سنة شوال في

أبيممه، عممن هشممام، سفيان: حدثنا الحميدي: سمع  - حدثنا4069
عنهمما: اللممه رضممي سلمة أمها عن سلمة، أبي بنت زينب عن

فسمممعه مخنممث، وعنممدي وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي دخل
ه، عبمد أميمة: يما بمن الله لعبد يقول اللمه فتمح إن أرأيمت الل

بممأربع تقبممل فإنهمما غبلن، بابنممة فعليممك غممدا، الطممائاف عليكممم
يممدخلن وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النبي وقال بثمان، وتدبر
عليكن). هؤلء
محمممود: جريج: المخنث: هيت. حممدثنا ابن وقال عيينة، ابن قال

الطممائاف محاضممر وزاد: وهو هشام: بهذا، عن أسامة، أبو حدثنا
يومئذ.

]4937، 5548[



عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4070
قال: عمر بن الله عبد عن العمى، الشاعر العباس أبي عن
ه صلى الله رسول حاصر لما فلمم الطمائاف، وسملم عليمه الل
عليهممم، الله). فثقل شاء إن قافلون قال: (إنا شيئا، منهم ينل

على مرة: (نقفل). فقال: (اغدوا وقال نفتحه، ول وقالوا: نذهب
شمماء إن غدا قافلون فقال: (إنا جراح، فأصابهم القتال). فغدوا

وسمملم. وقممال عليممه اللممه صمملى النممبي فضحك الله). فأعجبهم،
كله. الخبر سفيان مرة: فتبسم. قال: الحميدي: حدثنا سفيان

]5736، 7042[
شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4071/4072

وهممو سممعدا، قممال: سمممعت عثمان أبا قال: سمعت عاصم عن
تسممور وكممان بكرة، وأبا الله، سبيل في بسهم رمى من أول

وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي فجاء أناس في الطائاف حصن
ادعممى يقممول: (مممن وسمملم عليه الله صلى النبي فقال: سمعنا

حرام). عليه فالجنة يعلم، وهو أبيه، غير إلى

أبممي عممن عاصممم، عممن معمممر، هشام: وأخبرنا ) - وقال4072(
بكممرة، وأبمما سممعدا قال: سمعت النهدي عثمان أبي أو العالية،

شممهد عاصم: قلت: لقممد وسلم. قال عليه الله صلى النبي عن
مممن فممأول أحممدهما أممما قال: أجل، بهما، حسبك رجلن عندك
صلى النبي إلى فنزل الخر وأما الله، سبيل في بسهم رمى
الطائاف. من وعشرين ثلثة ثالث وسلم عليه الله

]6385[
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا4073

عنممه اللممه رضممي موسممى أبممي عممن بممردة، أبي عن الله، عبد
نممازل وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عنممد قممال: كنممت

صمملى النممبي فممأتى بلب، ومعممه والمدينممة، مكة بين بالجعرانة
فقال وعدتني؟ ما لي تنجز فقال: أل أعرابي وسلم عليه الله

أبمي علمى فأقبل أبشر، من علي أكثرت له: (أبشر). فقال: قد
أنتما). فاقبل البشرى، فقال: (رد الغضبان، كهيئة وبلل موسى

فيممه ووجهممه يممديه فغسممل ممماء، فيممه بقدح دعا ثم قال: قبلنا،
وجوهكممما علممى وأقرغمما منممه، قممال: (اشممربا ثممم فيممه، ومممج

مممن سمملمة أم فنممادت ففعل، القممدح وأبشرا). فأخذا ونحوركما
طائافة. منه لها فأفضل لمكما، أفضل ستار: أن وراء



]193[
ابممن إسممماعيل: حممدثنا إبراهيم: حممدثنا بن يعقوب  - حدثنا4074
أميممة بممن يعلممى بممن صممفوان عطمماء: أن قممال: أخممبرني جريممج

اللممه صمملى الله رسول أرى يقول: ليتني كان يعلى أخبره: أن
عليه الله صلى النبي فبينا فقال عليه، ينزل حين وسلم عليه

مممن نمماس معممه بممه، أظممل قممد ثمموب وعليممه بالجعرانة، وسلم
فقممال: يمما بطيب، متضمخ جبة، عليه أعرابي جاءه إذ أصحابه،

بعممد جبممة فممي بعمممرة أحرم رجل في ترى كيف الله، رسول
تعممال، بيممده: أن يعلممى إلممى عمممر فأشممار بممالطيب؟ تضمخ ما

وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فإذا رأسه، فأدخل يعلى فجاء
فقممال: (أيممن عنممه، سممري ثم ساعة، كذلك يغط الوجه، محمر
بممه، فممأتي الرجممل آنفمما). فممالتمس العمممرة عممن يسممألني الذي

الجبممة وأممما مممرات، ثلث فأغسله بك الذي الطيب فقال: (أما
حجك). في تصنع كما عمرتك في اصنع ثم فانزعها،

]1463[
وهيممب: حممدثناعمرو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا4075

ه عبمد عمن تميمم، بمن عبماد عمن يحيى، بن بمن زيمد بمن الل
وسمملم عليممه الله صلى رسوله على الله أفاء قال: لما عاصم

يعممط ولممم قلمموبهم، المؤلفممة في الناس في قسم حنين، يوم
النماس، أصماب مما يصمبهم لم إذ وجدوا فكأنهم شيئا، النصار

فهممداكم ضمملل أجممدكم ألممم النصار، معشر فقال: (يا فخطبهم
فأغناكم عالة وكنتم بي، الله فألفكم متفرقين وكنتم بي، الله
قممال: (ممما أمممن، ورسمموله قالوا: اللممه شيئا قال بي). كلما الله

وسمملم). قممال: عليممه اللممه صلى الله رسول تجيبوا أن يمنعكم
قلتممم: شئتم قال: (لو أمن، ورسوله الله قالوا شيئا قال كلما
والبعيممر، بالشمماة النمماس يممذهب أن أترضممون وكممذا، كممذا جئتنا

لمول رحممالكم، إلمى وسملم عليمه اللمه صملى بممالنبي وتمذهبون
وشعبا واديا الناس سلك ولو النصار، من امرءا لكنت الهجرة
دثممار، والنمماس شممعار النصممار وشممعبها، النصممار وادي لسلكت

علممى تلقمموني حممتى فاصممبروا أثممرة، بعممدي سممتلقون إنكممم
الحوض).

]6818[
هشام: أخبرنمما حدثنا محمد، بن الله عبد  - حدثني4076/4079

اللممه رضممي مالممك بممن أنممس قال: أخبرني الزهري عن معمر،



رسمموله علممى اللممه أفاء حين النصار، من ناس قال: قال عنه
فطفق هوازن، أموال من الله أفاء ما وسلم عليه الله صلى
البممل، مممن المائاممة رجممال يعطممي وسلم عليه الله صلى النبي

يعطممي وسمملم عليممه اللممه صلى الله لرسول الله فقالوا: يغفر
أنممس: فحممدث دمائاهم. قممال من تقطر وسيوفنا ويتركنا، قريشا
إلممى فأرسممل بمقممالتهم، وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسول
غيرهممم، معهممم يممدع ولممم أدم، مممن قبممة في فجمعهم النصار

لى النمبي قمام اجتمعوا فلما ه ص ا وسملم عليمه الل فقمال: (م
يمما رؤسمماؤنا النصممار: أممما فقهمماء عنكممم). فقممال بلغنممي حممديث
أسمنانهم حديثمة منما نماس وأممما شيئا، يقولوا فلم الله رسول

يعطممي وسمملم عليممه اللممه صلى الله لرسول الله فقالوا: يغفر
صمملى النممبي دمائاهم. فقممال من تقطر وسيوفنا ويتركنا، قريشا

بكفممر عهممد حممديثي رجممال أعطممي وسمملم: (فممإني عليممه اللممه
وتممذهبون بممالموال، النمماس يممذهب أن ترضممون أممما أتممألفهم،

تنقلبون لما فوالله رحالكم، إلى وسلم عليه الله صلى بالنبي
فقال رضينا، قد الله رسول به). قالوا: يا ينقلبون مما خير به

لى النمبي لهم ه ص شمديدة، أثمرة وسملم: (سمتجدون عليمه الل
- وسمملم عليممه اللممه - صمملى ورسوله الله تلقوا حتى فاصبروا

يصبروا. أنس: فلم الحوض). قال على فإني
أبممي عممن شممعبة، حممرب: حممدثنا بممن سممليمان ) - حممدثنا4077(

قال: أنس عن التياح،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قسم مكة فتح يوم كان لما 

صمملى النممبي قممال النصممار، فغضممبت قريش، بين غنائام وسلم
بالممدنيا، النمماس يممذهب أن ترضممون وسمملم: (أممما عليممه اللممه

- ) قممالوا: بلممى، وسمملم عليه الله - صلى الله برسول وتذهبون
أو النصار وادي لسلكت شعبا، أو واديا الناس سلك قال: (لو
شعبهم).

عون: ابن عن أزهر، الله: حدثنا عبد بن علي ) - حدثنا4078(
قممال: عنه الله رضي أنس عن أنس، بن زيد بن هشام أنبأنا
عليممه اللممه صلى النبي ومع هوازن التقى حنين، يوم كان لما

معشممر قممال: (يمما فممأدبروا، والطلقمماء، آلف، عشممرة وسمملم
بيممن نحممن لبيممك وسعديك، الله رسول يا النصار). قالوا: (لبيك

اللممه عبممد فقال: (أنا وسلم عليه الله صلى النبي فنزل يديك،
والمهمماجرين، الطلقمماء فممأعطى المشممركون، ورسمموله). فممانهزم



قبممة، فممي فممأدخلهم فممدعاهم فقممالوا، شمميئا، لنصممار يعط ولم
وتممذهبون والبعيممر، بالشاة الناس يذهب أن ترضون (أما فقال

اللممه صمملى النممبي وسمملم). فقممال عليه الله صلى الله برسول
شممعبا، النصممار وسمملكت واديمما، النمماس سمملك وسلم: (لو عليه

النصار). شعب لخترت
شممعبة غنممدر: حممدثنا بشار: حممدثنا بن محمد ) - حدثني4079( 

قممال: عنممه الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، قال: سمعت
فقال: (إن النصار من ناسا وسلم عليه الله صلى النبي جمع

أجممبرهم أن أردت وإنممي ومصمميبة، بجاهليممة عهد حديث قريشا
برسول وترجعون بالدنيا الناس يرجع أن ترضون أما وأتألفهم،

قممال: (لممو بيوتكم). قالوا: بلى، إلى وسلم عليه الله صلى الله
وادي لسمملكت شممعبا، النصممار وسمملكت واديمما، النمماس سمملك

النصار). شعب أو النصار،
]2977[

عممن العمممش، عن سفيان، قبيضة: حدثنا  - حدثنا4080/4081
عليممه الله صلى النبي قسم قال: لما الله عبد عن وائال، أبي

وجممه بهمما أراد النصار: ممما من رجل قال حنين، قسمة وسلم
وجهه فتغير فأخبرته، وسلم عليه الله صلى النبي فأتيت الله،

هممذا مممن بممأكثر أوذي لقممد موسممى، على الله قال: (رحمة ثم
فصبر).

عممن منصور، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة ) - حدثنا4081(
يمموم كممان قممال: لممما عنممه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي

القممرع أعطممى ناسمما، وسمملم عليممه الله صلى النبي آثر حنين
فقممال ناسا، وأعطى ذلك، مثل عيينة وأعطى البل، من مائاة

النممبي فقلممت: لخممبرن اللممه، وجممه القسمة بهذه أريد رجل: ما
أوذي قممد موسممى، اللممه قممال: (رحممم وسمملم، عليممه الله صلى
فصبر). هذا من بأكثر

]2981[
ابممن معاذ: حدثنا بن معاذ بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4082
بممن أنممس عممن مالممك، بممن أنس بن زيد بن هشام عن عون،
همموازن أقبلممت حنين، يوم كان قال: لما عنه الله رضي مالك

عليه الله صلى النبي ومع وذراريهم، بنعمهم وغيرهم وغطفان
بقممي حممتى عنممه فممأدبروا الطلقمماء، ومممن الف، عشممرة وسلم
يمينممة عن التفت بينهما، يخلط لم نداءين يومئذ فنادى وحده،



نحن أبشر الله رسول يا النصار). قالوا: لبيك معشر فقال: (يا
النصممار). قممالوا: معشممر فقال: (يا يساره عن التفت ثم معك،
بيضمماء بغلممة علممى وهممو معك، نحن أبشر الله رسول يا لبيك

المشممركون، ورسمموله). فممانهزم اللممه عبممد فقممال: (أنمما فنممزل
والطلقمماء المهمماجرين فممي فقسمم كممثيرة، غنائام يومئذ فأصاب

فنحن شديدة كانت النصار: إذا فقالت شيئا، النصار يعط ولم
قبممة فمي فجمعهممم ذلمك غيرنما. فبلغمه الغنيممة ويعطى ندعى،

عنكممم). فسممكتوا، بلغنممي حممديث ممما النصممار، معشر فقال: (يا
بالممدنيا، النمماس يذهب أن ترضون أل النصار، معشر فقال: (يا
إلممى - تحمموزونه وسلم عليه الله - صلى الله برسول وتذهبون

وسملم: (لممو عليممه اللممه صمملى النممبي فقال بيوتكم). قالوا: بلى،
شممعب لخممذت شممعبا النصممار وسمملكت واديمما النمماس سمملك

قممال: ذاك؟ شمماهد وأنممت حمممزة، أبمما هشام: يا النصار). فقال
عنه. أغيب وأين

]2977[

54.     : نجد -  قبل التي السرية باب
نممافع، عممن أيوب، حماد: حدثنا النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4083

اللممه صمملى النممبي قممال: بعممث عنهما الله رضي عمر ابن عن
اثنممي سممهامنا فبلغمت فيها، فكنت نجد قبل سرية وسلم عليه
بعيرا. عشر بثلثة فرجعنا بعيرا، بعيرا ونفلنا بعيرا، عشر

]2965[

 55       : خالد -  وسلم عليه الله صلى النبي بعث باب
. جذيمة     بني إلى الوليد بن

معمممر. الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمممود: حممدثنا  - حممدثني4084
عممن الزهيممر، عممن معمر، الله: أخبرنا عبد نعيم: أخبرنا وحدثني
خالممد وسمملم عليممه الله صلى النبي قال: بعث أبيه عن سالم،

يحسنوا فلم السلم، إلى فدعاهم جذيمة، بني إلى الوليد بن
خالممد فجعممل صممبأنا، يقولون: صممبأنا فجعلوا يقولوا: أسلمنا، أن

إذا حممتى أسمميره، منمما رجل كل إلى ودفع ويأسر، منهم يقتل
فقلممت: أسمميره، منمما رجممل كممل يقتممل أن خالممد أمر يوم كان

أسمميره، أصممحابي مممن رجممل يقتممل ول أسمميري، أقتل ل والله
فرفممع فممذكرناه، وسلم عليه الله صلى النبي على قدمنا حتى
إليمك أبمرأ إني فقال: (اللهم يديه وسلم عليه الله صلى النبي



خالد). مرتين. صنع مما
]6766[

56      : السهمي، -  حذافة بن الله عبد سرية باب
  :  . سرية    إنها ويقال المدلجي مجزز بن وعلقمة

النصاري.
قممال: العمممش الواحممد: حممدثنا عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا4085
علممي عممن الرحمممن، عبممد أبمي عمن عبيممدة، ابمن سعد حدثني
سممرية وسمملم عليه الله صلى النبي قال: بعث عنه الله رضي

يطيعمموه، أن وأمرهممم النصممار، مممن رجل عليهمما فاسممتعمل
أن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أمركم فقال: أليس فغضب،

فقال: فجمعوا، حطبا، لي قال: فاجمعوا قالوا: بلى، تطيعوني؟
بعضممهم وجعممل فهممموا فقممال: ادخلوهمما، فأوقدوها، نارا، أوقدوا
وسلم عليه الله صلى النبي إلى ويقولون: فررنا بعضا، يمسك

فبلممغ غضممبه، فسممكن النممار، خمممدت حتى زالوا فما النار، من
خرجمموا ممما دخلوهمما فقممال: (لممو وسمملم، عليه الله صلى النبي
المعروف). في الطاعة القيامة، يوم إلى منها

]6726، 6830[

57       : رضي -  جبل بن ومعاذ موسى أبي بعث باب
. الوداع       حجة قبل اليمن إلى عنهما الله

عبممد عوانممة: حممدثنا أبممو موسممى: حممدثنا  - حممدثنا4086/4088
قال: بردة أبي عن الملك،

ومعمماذ موسممى أبمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول بعث 
مخلف، على منهما واحد كل قال: وبعث اليمن، إلى جبل بن

ول وبشممرا تعسمرا، ول قمال: (يسمرا ثم مخلفان، قال: واليمن
واحممد كممل وكممان عملممه، إلممى منهما واحد كل تنفرا). فانطلق

بممه أحممدث صمماحبه مممن قريبمما وكان أرضه في سار إذا منهما
صمماحبه مممن قريبمما أرضممه فممي معمماذ فسار عليه، فسلم عهدا
هممو وإذا إليه، انتهى حتى بغلته على يسير فجاء موسى، أبي

جمعممت قممد عنممده رجممل وإذا النمماس إليممه اجتمع وقد جالس،
أيممم قيممس بممن اللممه عبممد معمماذ: يمما لممه فقال عنقه، إلى يداه
حممتى أنممزل قممال: ل إسمملمه، بعممد كفممر الرجل قال: هذا هذا؟
حممتى أنممزل قممال: ممما فممانزل، لممذلك بممه جيء قال: إنما يقتل،
تقمرأ كيمف اللمه، عبمد فقال: يا نزل ثم فقتل، به فأمر يقتل،



معمماذ؟ يمما أنممت تقممرأ قال: فكيممف تفوقا، أتفوقه قال القرآن؟
النمموم، مممن جزئاممي قضمميت وقممد فممأقوم الليممل، أول قال: أنام

قومتي. أحتسب كما نومتي فأحتسب لي، الله كتب ما فأقرأ
]2873[

سعيد عن الشيباني، عن خالد، إسحاق: حدثنا ) - حدثني4087(
اللممه رضي الشعري موسى أبي عن أبيه، عن بردة، أبي بن

فسممأله اليمممن، إلى بعثه وسلم عليه الله صلى النبي عنه: أن
والمممزر، هممي). قممال: البتممع فقممال: (وممما بهمما، تصنع أشربة عن

نبيمذ والممزر العسمل، قمال: نبيمذ البتمع؟ بمردة: مما لبي فقلت
حرام). مسكر فقال: (كل الشعير،

بردة. أبي عن الشيباني، عن الواحد، وعبد جرير رواه

أبممي بممن سممعيد حممدثنا شممعبة، مسمملم: حممدثنا ) - حممدثنا4088(
جممده وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قال: بعث أبيه عن بردة،

وبشممرا تعسرا، ول فقال: (يسرا اليمن، إلى ومعاذا موسى أبا
أرضممنا إن اللممه نممبي موسى: يمما أبو وتطاوعا). فقال تنفرا، ول
البتممع، العسممل مممن وشممراب المممزر، الشممعير مممن شممراب بها

موسممى: لبممي معمماذ فقممال حرام). فانطلقا، مسكر فقال: (كل
راحلممتي، وعلممى وقاعممدا قممال: قائاممما ؟ القممرآن، تقممرأ كيممف

كما نومتي فأحتسب وأقوم، فأنام أنا قال: أما تفوقا، وأتفوقه
معمماذ فممزاد يتزاوران، فجعل فسطاطا، قومتي. وضرب أحتسب

موسى: أبو فقال هذا؟ فقال: ما موثق، رجل فإذا موسى، أبا
عنقه. معاذ: لضربن فقال ارتد، ثم أسلم يهودي
داود، وأبو والنضر وكيع وقال شعبة، عن ووهب العقدي تابعه
صمملى النممبي عممن جممده، عن أبيه، عن سعيد، عن شعبة، عن
الشمميباني، عممن الحميممد، عبد ابن جرير وسلم. رواه عليه الله
بردة. أبي عن

]2873[
ونحوه.) الشعر من (فسطاطا) بيتا

عبممد النرسممي: حممدثنا هممو الوليممد، بممن عبمماس  - حممدثني4089
لم بمن قيمس عائامذ: حمدثنا بمن أيموب عمن الواحمد، قمال: مس
رضي الشعري موسى يقول: حدثني شهاب بن طارق سمعت

إلممى وسمملم عليممه الله صلى الله رسول قال: بعثني عنه الله



منيممخ وسلم عليه الله صلى الله ورسول فجئت قومي، أرض
يمما قيس). قلممت: نعممم بن الله عبد يا فقال: (أحججت بالبطح،

كإهللممك، إهلل قلت). قال: قلت: لبيك قال: (كيف الله، رسول
قممال: (فطممف أسمق، هممديا). قلمت: لمم معمك سقت قال: (فهل

حممتى حممل). ففعلممت ثممم والمممروة، الصممفا بيممن واسممع بالبيت،
حممتى بممذلك ومكثنمما قيممس، بنممي نساء من امرأة لي مشطت
عمر. استخلف

]1484[
إسحاق، بن زكرياء عن الله، عبد حبان: أخبرنا  - حدثني4090

ابممن مولى معبد، أبي عن صيفي، بن الله عبد بن يحيى عن
رسممول قممال: قممال عنهممما اللممه رضممي عباس ابن عن عباس،

إلممى بعثممه حيممن جبممل بممن لمعمماذ وسمملم عليه الله صلى الله
فادعهم جئتهم فإذا الكتاب، أهل من قوما ستأتي اليمن: (إنك

اللممه، رسممول محمممدا وأن اللممه إل إله ل أن يشهدوا أن إلى
عليهممم فرض قد الله أن فأخبرهم بذلك، لك أطاعوا هم فإن

بذلك، لك أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كل في صلوات خمس
أغنيممائاهم، من تؤخذ صدقة، عليهم فرض قد الله أن فأخبرهم

وكرائاممم فإياك بذلك، لك أطاعوا هم فإن فقرائاهم، على فترد
اللمه وبيممن بينممه ليممس فممإنه المظلمموم، دعمموة واتممق أممموالهم،
حجاب).

وطعممت طعت لغة، وأطاعت طاعت، الله: طوعت أبوعبد قال
وأطعت.

]1331[
بممن حممبيب عممن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4091

ميمممون: أن بممن عمممرو عممن جممبير، بممن سممعيد عن ثابت، أبي
فقرأ: الصبح، بهم صلى اليمن، قدم لما عنه الله رضي معاذا

قممرت القمموم: لقممد من رجل خليل}. فقال إبراهيم الله {واتخذ
إبراهيم. أم عين
عمممرو: أن عممن سممعيد، عممن حبيب، عن شعبة، عن معاذ، زاد

فقممرأ اليمممن، إلممى معمماذا بعممث وسمملم عليممه الله صلى النبي
اللممه قممال: {واتخممذ فلما النساء، سورة الصبح صلة في معاذ

إبراهيم. أم عين خلفه: قرت رجل خليل}. قال إبراهيم



58       : السلم، -  عليه طالب أبي بن علي بعث باب
قبل         اليمن إلى عنه، الله رضي الوليد بن وخالد

. الوداع  حجة
مسمملمة: بممن شممريح عثمممان: حممدثنا بممن أحمممد  - حدثني4092
إسممحاق: حممدثني أبي بن إسحاق بن يوسف ابن إبراهيم حدثنا
قال: بعثنا عنه الله رضي البراء إسحاق: سمعت أبي عن أبي،

إلممى الوليممد بممن خالممد مممع وسلم عليه الله صلى الله رسول
أصممحاب فقال: (مر مكانه، ذلك بعد عليا بعث قال: ثم اليمن،
شمماء ومممن فليعقممب، معممك يعقممب أن منهممم شمماء مممن خالد،

ذوات أواقممي قممال: فغنمممت معممه، عقممب فيمن فليقبل). فكنت
عدد.)

عبممادة: حممدثنا بممن روح بشممار: حممدثنا بن محمد  - حدثني4093
أبيممه عن بريدة، بن الله عبد عن منجوف، بن سويد بن علي

عليمما وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قال: بعث عنه الله رضي
اغتسممل، وقممد عليمما، أبغممض وكنممت الخمممس، ليقبض خالد إلى

صمملى النممبي علممى قدمنا فلما هذا، إلى ترى لخالد: أل فقلت
عليا). أتبغض بريدة فقال: (يا له، ذلك ذكرت وسلم عليه الله

ذلك). من أكثر الخمس في له قال: (لتبغضه فقلت: نعم،
القعقاع بن عمارة عن الواحد، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا4094

أبمما قممال: سمممعت نعممم أبي بن الرحمن عبد شبرمة: حدثنا بن
عنه الله رضي طالب أبي بن علي يقول: بعث الخدري سعيد

فممي بذهبية اليمن من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
أربعممة بيممن قال: فقسمممها ترابها، من تحصل لم مقروظ، أديم

الخيممل، وزيممد حممابس، بممن وأقممرع بممدر، بممن عيينممة نفممر: بيممن
مممن رجممل فقممال الطفيممل، بممن عامر وإما علقمة، والرابع: إما
النممبي ذلممك قممال: فبلممغ هؤلء، من بهذا أحق نحن أصحابه: كنا

فممي مممن أمين وأنا تأمنونني فقال: (أل وسلم عليه الله صلى
رجممل ومسمماء). قممال: فقممام صباحا السماء خبر يأتيني السماء،

اللحيممة، كممث الجبهممة، ناشممز الوجنممتين، مشممرف العينيممن، غائار
اللممه، اتممق الله رسول فقال: يا الزار، مشمر الرأس، محلوق

الله). قل: ثممم يتقي أن الرض أهل أحق لست أو قال: (ويلك،
أضممرب أل اللممه، رسممول الوليممد: يمما بن خالد الرجل. قال ولى

مممن خالممد: وكممم يصلي). فقممال يكون أن لعله قال: (ل، عنقه؟



صمملى الله رسول قال قلبه، في ليس ما بلسانه يقول مصل
ول النمماس قلمموب أنقممب أن أومممر لممم وسلم: (إنممي عليه الله

يخرج فقال: (إنه مقف، وهو إليه نظر بطونهم). قال: ثم أشق
يجمماوز ل رطبمما، اللممه كتمماب يتلممون قمموم هممذا ضئضممئ مممن

- الرميممة مممن السممهم يمممرق الممدينكما من يمرقون حناجرهم،
ثمود). قتل لقتلنهم أدركتهم - لئن قال وأظنه

]3166وانظر:  ،7123 ،6995 ،4390[
عطمماء: جريج: قممال ابن عن إبراهيم، بن المكي  - حدثنا4095

يقيممم أن عليمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي جابر: أمر قال
إحرامه. على
جمابر: عطماء: قمال جريمج: قمال ابمن عمن بكمر، بن محمد زاد

لممه فقممال بسعايته، عنه الله رضي طالب أبي بن علي فقدم
علممي). قممال: بممما يمما أهللممت وسلم: (بممم عليه الله صلى النبي
وامكممث قممال: (فأهممد، وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي به أهل

هديا. علي له أنت). قال: وأهدى كما حراما
]1482[

حميممد عممن المفضممل، بممن بشممر مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا4096
حممدثهم: أن أنسمما عمممر: أن لبممن ذكممر بكر: أنممه الطويل: حدثنا

فقممال: أهممل وحجممة، بعمممرة أهممل وسلم عليه الله صلى النبي
لم عليمه اللمه صلى النبي ه وأهللنما بالحمج، وس فلمما معمه، ب
عمممرة). فليجعلهمما هممدي معممه يكممن لمم قال: (مممن مكة قدمنا
بن علي علينا فقدم هدي، وسلم عليه الله صلى النبي وكان
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال حاجمما، اليمممن مممن طالب أبي

بمه أهممل بمما أهلك). قال: أهللممت معنا فإن أهللت، وسلم: (بم
هديا). معنا فإن قال: (فأمسك، وسلم، عليه الله صلى النبي

]1483[

59.    : الخلصة -  ذي غزوة باب
قيس، عن بيان، خالد: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا4097/4099

قال: جرير عن
اليمانية، والكعبة الخلصة، ذو له يقال الجاهلية في بيت كان 

وسمملم: (أل عليممه اللممه صلى النبي لي فقال الشامية، والكعبة
راكبمما وخمسممين مائاممة فممي الخلصممة). فنفممرت ذي من تريحني

عليه الله صلى النبي فأتيت عنده، وجدنا من فكسرناه. وقتلنا
ولحمس. لنا فدعا فأخبرته، وسلم



إسماعيل: يحيى: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد ) - حدثنا4098(
النبي لي عنه: قال الله رضي جرير لي قال: قال قيس حدثنا
الخلصممة). وكممان ذي مممن تريحنممي وسمملم: (أل عليه الله صلى

خسمممين فممي فانطلقت اليمانية، الكعبة يسمى خثعم، في بيتا
أثبممت ل وكنت خيل، أصحاب وكانوا أحمس، من فارس ومائاة
فممي أصممابعه أثممر رأيممت حممتى صممدري فضممرب الخيممل، علممى

إليهمما مهممديا). فممانطلق هاديمما واجعله ثبته، وقال: (اللهم صدري
عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول إلى بعث ثم وحرقها، فكسرها

حممتى جئتك ما بالحق، بعثك جرير: والذي رسول فقال وسلم،
أحمممس خيممل فممي قممال: فبممارك أجممرب، جمممل كأنهمما تركتهمما
مرات. خمس ورجالها

عممن أسممامة، أبممو موسممى: أخبرنمما بممن يوسممف ) - حدثنا4099(
بن إسماعيل

اللممه رسممول لممي قممال: قممال جريممر عن قيس، عن خالد، أبي
الخلصممة). فقلممت: ذي مممن ترحنممي وسلم: (أل عليه الله صلى
وكممانوا أحمممس، من فارس ومائاة خمسين في فانطلقت بلى،

للنممبي ذلممك فذكرت الخيل، على أثبت ل وكنت خيل، أصحاب
رأيممت حممتى صممدري على يده فضرب وسلم، عليه الله صلى

مهممديا). هاديمما واجعلممه ثبته، وقال: (اللهم صدري، في يده أثر
بيتمما الخلصممة ذو بعممد. قممال: وكممان فممرس عن وقعت قال: فما

قممال: الكعبممة، لممه يقال تعبد، نصب فيه وبجيلة، لخثعم باليمن
وكسرها. بالنار فحرقها فأتاها

بممالزلم، يستقسم رجل بها وكان اليمن، جرير قدم قال: ولما
همما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول رسول له: إن فقيل
بهمما يضممرب هو قال: فبينما عنقك، ضرب عليك قدر فإن هنا،

إل إلممه ل ولتشممهدن: أن فقال: لتكسممرنها جرير، عليه وقف إذ
جريممر بعممث ثم وشهد، قال: فكسرها عنقك؟ لضربن أو الله،
عليممه اللممه صمملى النبي إلى أرطاة أبا يكني أحمس من رجل

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أتى فلما بذلك، يبشره وسلم
تركتهمما حتى جئت ما بالحق، بعثك والذي الله، رسول قال: يا

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قال: فبرك أجرب، جمل كأنها
مرات. خمس ورجالها أحمس خيل على

]2857[



60.    : السلسل -  ذات غزوة باب
خالد. أبي بن إسماعيل قاله وجذام، لخم غزوة وهي
وعممذرة بلي، بلد عروة: هي عن يزيد، عن إسحاق، ابن وقال
القين. وبني

خالمد عمن اللمه، عبمد بمن خالمد إسحاق: أخبرنما  - حدثنا4100
عثمان: أبي عن الحذاء،

العاص بن عمرو بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أحمب الناس فقلت: أي قال: فأتيته السلسل، ذات جيش على

قال: (أبوها). قلمت: ثمم الرجال؟ قال: (عائاشة). قلت: من إليك؟
فممي يجعلنممي أن مخافممة فسكت رجال، قال: (عمر). فعد من؟

آخرهم.
]3462[

 61.     : اليمن -  إلى جرير ذهاب باب
ابممن العبسممي: حممدثنا شمميبة أبممي بممن اللممه عبد  - حدثني4101

جريممر عممن قيممس، عممن خالد، أبي ابن إسماعيل عن إدريس،
وذا كلع اليمممن: ذا أهممل مممن رجلين فلقيت باليمن قال: كنت

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عممن أحممدثهم فجعلممت عمممرو،
أمممر مممن تممذكر الممذي كممان عمممرو: لئممن ذو لممي فقال وسلم،

إذا حممتى معممي وأقبل ثلث، منممذ أجلممه على مر لقد صاحبك،
المدينممة قبممل مممن ركممب لنمما رفممع الطريممق، بعممض فممي كنمما

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقالوا: قبض فسألناهم،
أنمما صمماحبك صممالحون. فقممال: أخممبر والناس بكر، أبو واستخلف

اليمممن، إلممى ورجعمما اللممه، شمماء إن سممنعود ولعلنمما جئنمما قممد
بعممد كممان فلما بهم، جئت قال: أفل بحديثهم، بكر أبا فأخبرت

مخممبرك وإني كرامة، علي بك إن جرير عمرو: يا ذو لي قال
هلمك إذا كنتمم مما بخيممر تزالوا لن العرب، معشر خبرا: إنكم،

ملوكمما، كممانوا بالسمميف كممانت فممإذا آخممر، فممي تممأمرتم أميممر
الملوك. رضا ويرضون الملوك، غضب يغضبون

62      : عيرا -  يتلقون وهم البحر، سيف عزوة باب
الله        رضي الجراح بن عبيدة أبو وأميرهم لقريش،

عنه.
وهممب عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا4102/4104

قال: أنه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن كيسان، بن



قبممل بعثمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بعممث لممما
ثلثمائاممة، وهممم الجممراح، بممن عبيممدة أبمما عليهممم وأمر الساحل،
بمأزواد عبيدة أبو فأمر الزاد، فني الطريق ببعض وكنا فخرجنا
قليل يمموم كممل يقوتنا فكان تمر، مزودي فكان فجمع، الجيش

فقلممت: ممما تمممرة، تمممرة إل يصمميبنا يكن فلم فني، حتى قليل
ثممم فنيممت، حيممن فقممدها وجممدنا فقال: لقممد تمرة؟ عنكم تغني

القمموم منهمما فأكممل الظرب، مثل حوت فإذا البحر، إلى انتهينا
أضمملعه مممن بضمملعين عبيممدة أبممو أمممر ثممم ليلة، عشرة ثمان

تصبهما. فلم تحتهما مرت ثم فرحلت براحلة أمر ثم فنصبا،
قممال: الممذي سممفيان اللممه: حممدثنا عبد بن علي ) - حدثنا4103(

اللممه عبممد بممن جممابر قال: سمعت دينار بن عمرو من حفظناه
راكممب، ثلثمائاممة وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: بعثنا

فأقمنمما قريممش، عيممر نرصممد الجممراح، ابممن عبيممدة أبممو أميرنمما
الخبمط، أكلنمما حمتى شممديد جوع فأصابنا شهر، نصف بالساحل

يقممال دابة البحر لنا فألقى الخبط، جيش الجيش ذلك فسمي
حممتى ودكممه، مممن وادهنمما شممهر، نصممف منممه فأكلنا العنبر، لها

فنصممبه، أضلعه من ضلعا عبيدة أبو فأخذ أجسامنا، إلينا ثابت
ممن ممرة: ضملعا سمفيان - قمال معمه رجمل أطمول إلى فعمد

تحته. - فمر وبعيرا رجل وأخذ فنصبه، أضلعه
نحمر ثمم جزائامر، ثلث نحمر القموم ممن رجل جابر: وكان قال
نهاه. عبيدة أبا إن ثم جزائار، ثلث نحر ثم جزائار، ثلث
قممال سممعد بممن قيممس صالح: أن أبو يقول: أخبرنا عمرو وكان

قممال: قال: نحممرت، قال: انحر، فجاعوا، الجيش في لبيه: كنت
قال: انحممر، جاعوا، ثم قال نحرت، قال قال: انحر، جاعوا، ثم

قال: نهيت. قال: انحر، جاعوا، ثم قال: نحرت،
قممال: جريممج ابممن عممن يحيممى، مسدد: حممدثنا ) - حدثنا4104( 

يقممول: غزونمما عنممه اللممه رضممي جممابرا سمع عمرو: أنه أخبرني
لنمما فألقى شديدا، جوعا فجعنا عبيدة، أبو وأمر الخبط، جيش
نصف منه فأكلنا العنبر، له يقال مثله، نر لم ميتا حوتا البحر
تحته. الراكب فمر عظامه من عظما عبيدة أبو فأخذ شهر،

عبيدة: كلوا، أبو يقول: قال جابرا سمع الزبير: أنه أبو فأخبرني
وسمملم عليممه اللممه صمملى للنبي ذلك ذكرنا المدينة قدمنا فلما

معكم). فأتمماه كان إن أطعمونا الله، أخرجه رزقا فقال: (كلوا،
فأكله. بعضو بعضهم



]2351[

 63.       : تسع -  سنة في بالناس أبي حج باب
عممن فليمح، الربيمع: حمدثنا أبممو داود بممن سليمان  - حدثنا4015

أبمما هريممرة: إن أبممي عن الرحمن، عبد بن حميد عن الزهري،
أمممره الممتي الحجممة فممي بعثممه، عنممه اللممه رضممي الصديق بكر

يمموم المموداع، حجممة قبممل عليهمما وسمملم عليممه الله صلى النبي
العممام بعممد يحممج أن: ل النمماس فممي يممؤذن رهممط فممي النحممر

عريان. بالبيت يطوفن ول مشرك،
]362[

أبممي عممن إسممرائايل، رجمماء: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني4016
نزلممت سممورة قممال: آخممر عنممه اللممه رضممي البراء عن إسحاق،
النسمماء: سممورة خاتمممة نزلممت سممورة وآخممر بممراءة، كاملممة

الكلله}. في يفتيكم الله قل {يستفتونك
]4329، 4377، 6363[

64.    : تميم -  بني وقد باب
عممن صممخرة، أبممي عممن سممفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4107

اللممه رضي حصين بن عمران عن المازني، محرز بن صفوان
عليممه اللممه صمملى النممبي تميممم بنممي مممن نفممر قال: أتى عنهما

رسممول تميممم). قممالوا: يمما بنممي يا البشرى فقال: (اقبلوا وسلم،
مممن نفر فجاء وجهه، في ذلك فرئاي فأعطنا، بشرتنا قد الله

تميم). قالوا: قممد بنو يقبلها لم اذ البشرى فقال: (اقبلوا اليمن،
الله. رسول يا قبلنا
بممدر بممن حذيفممة بممن حصممن بممن عيينة إسحاق: غزوة ابن قال
وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي تميم. بعثه بني من العنبر بني

نساء. منهم وسبى ناسا، منهم وأصاب فأغار، إليهم،
]3018[

بممن عمممارة عممن جريممر، حرب: حممدثنا بن زهير  - حدثني4108
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن القعقاع،

اللمه رسممول مممن سممعتهن ثلث بعمد تميم بني أحب أزال ل
علممى أمممتي أشممد فيهممم: (هممم يقولهمما وسمملم عليممه الله صلى

فإنهمما فقال: (أعتقيهمما، عائاشة، عند سبية منهم الدجال). وكانت
صممدقات فقممال: (هممذه صممدقاتهم، إسممماعيل). وجمماءت ولد من

أو: قومي). قوم،



]2405[
يوسف: إن بن هشام موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني4019

بممن اللممه عبممد ملكيممة: أن أبممي ابممن عممن أخممبرهم، جريممج ابن
صمملى النبي على تميم بني من ركب قدم أخبرهم: أنه الزبير

بممن معبممد بممن القعقمماع بكممر: أمممر أبممو فقال وسلم، عليه الله
بكممر: ممما أبو قال حابس، بن القرع أمر عمر: بل قال زرارة،
حممتى فتماريمما خلفممك، أردت عمممر: ممما قممال خلفي، إل أردت

ل آمنمموا الممذين أيهمما ذلممك: {يمما فممي فنممزل أصواتهما، ارتفعت
انقضت. تقدموا}. حتى

]4564، 4566، 6872[

65.    : القيس -  عبد وفد باب
العقممدي: حممدثنا عممامر أبو إسحاق: أخبرنا  - حدثني4110/4111

عنهممما: إن اللممه رضي عباس لبن قلت جمرة، أبي عن قرة،
أكثرت إن جر، في حلوا فأشربه فيها، نبيذ لي ينتبذ جرة لي

أفتضممح، أن خشمميت الجلمموس فممأطلت القمموم فجالسممت منممه
عليممه الله صلى الله رسول على القيس عبد وفد فقال: قدم

الندامى). فقالوا: يا ول خزايا غير بالقوم، فقال: (مرحبا وسلم،
نصممل ل وإنا مضر، من المشركين وبينك بيننا إن الله رسول

عملنمما المممر: إن مممن بجمممل حدثنا الحرم، أشهر في إل إليك
بممأربع وراءنما. قمال: (آمركممم مممن بمه ونمدعو الجنممة، دخلنما بمه

بممالله؟ اليمممان ما تدرون هل بالله، اليمان أربع، عن وأنهاكم
وصمموم الزكمماة، وإيتاء الصلة وإقام الله، إل إله ل أن شهادة

أربع: ما عن الخمس. وأنهاكم المغانم من تعطوا وأن رمضان،
والمزفت). والحنتم والنقير الدباء في انتبذ
عممن زيد، بن حماد حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا4111( 

عبممد وفممد يقممول: قممدم عبمماس ابممن قممال: سمممعت جمممرة أبي
رسممول فقممالوا: يمما وسمملم، عليه الله صلى النبي على القيس

كفممار وبينممك بيننمما حممالت وقممد ربيعة، من الحي هذا إن الله،
بأشمياء فمرنما حممرام، شمهر فممي إل إليك نخلص فلسنا مضر،
وأنهمماكم بممأربع، قال: (آمركممم وراءنا، من إليها وندعو بها نأخذ
- وعقممد اللممه إل إلممه ل أن بممالله: شممهادة اليمممان أربممع، عممن

ممما خمس لله تؤدوا وأن الزكاة، وإيتاء الصلة، - وإقام واحدة
والمزفت). والحنتم والنقير الدباء عن غنمتم. وأنهاكم

]53[



وهممب: أخممبرني ابممن سممليمان: حممدثني بممن يحيى  - حدثنا4112
بكير: عن الحارث، بن عمرو عن مضر، بن بكر وقال عمرو،

الرحمن وعبد عباس ابن حدثه: أن عباس ابن مولى كريبا أن
اللممه رضممي عائاشة إلى مخرمة: أرسلوا بن والمسور أزهر بن

الركعتين عن وسلها جميعا، منا السلم عليها فقالوا: اقرأ عنها
النممبي أن بلغنمما وقممد تصمملينهما، أنممك أخبرنمما فإنمما العصر، بعد

عنهما. نهى وسلم عليه الله صلى
عنهما. الناس عمر مع أضرب عباس: وكنت ابن قال
أم فقالت: سل أرسلوني، ما وبلغتها عليها فدخلت كريب قال

أرسمملوني ممما بمثممل سمملمة أم إلى فردوني فأخبرتهم، سلمة،
عليممه اللممه صمملى النبي سلمة: سمعت أم فقالت عائاشة، إلى

وعنممدي علممي دخممل ثم العصر، صلى وإنه عنهما، ينهى وسلم
إليمه فأرسملت فصملهما، النصمار، ممن حمرام بنمي من نسوة

سمملمة: يمما أم فقممولي: تقممول جنبممه، إلى فقلت: قومي الخادم،
فممأراك الركعممتين؟ همماتين عممن تنهممى أسمعك ألم الله، رسول

فأشممار الجاريممة، ففعلممت فاسممتأخري، بيده أشار فإن تصليهما،
أميمة، أبمي بنمت قمال: (يما انصرف فلما عنه، فأستأخرت بيده

عبممد مممن أنمماس أتمماني إنممه العصممر، بعممد الركعتين عن سألت
اللممتين الركعممتين عممن فشممغلوني قممومهم، من بالسلم القيس

هاتان). فهما الظهر، بعد
]1176[

عمامر أبممو الجعفممي: حمدثنا محممد بن الله عبد  - حدثني4113
جمممرة، أبممي عممن طهمممان، ابن هو إبراهيم، الملك: حدثنا عبد
بعد جمعت، جمعة قال: أول عنهما الله رضي عباس ابن عن

وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول مسجد في جمعت جمعة
بجواثى. القيس عبد مسجد في

البحرين. من قرية يعني
]852[

 66.        : أثال -  بن ثمامة وحديث حنيفة، بني وفد باب
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4114
قال: عنه الله رضي هريرة أبا سمع سعيد: أنه أبي بن سعيد
فجمماءت نجممد، قبممل خيل وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي بعث

فربطمموه أثممال، بممن ثمامممة لممه يقممال حنيفممة بنممي مممن برجممل
اللممه صمملى النممبي إليممه فخممرج المسممجد، سممواري من بسارية



يمما خيممر ثمامممة). فقممال: عنممدي يا عندك فقال: (ما وسلم عليه
شمماكر، علممى تنعممم تنعممم وإن دم، ذا تقتل تقتلني إن محمد،

كممان حممتى شممئت. فممترك ما منه فسل المال، تريد كنت وإن
تنعممم إن لك، قلت ثمامة). فقال: ما يا عندك فقال: (ما الغد،
يا عندك فقال: ما الغد بعد كان حتى فتركه شاكر على تنعم

ثمامة). فانطلق فقال: (أطلقوا لك قلت ما فقال: عندي ثمامة
المسممجد، دخممل ثممم فاغتسممل المسممجد، مممن قريممب نخل إلى

الله، رسول محمدا أن وأشهد الله، إل إله ل أن فقال: أشهد
ممن إلممي أبغمض وجمه الرض علمى كمان مما واللمه محمد، يا

من كان ما والله إلي، الوجوه أحب وجهك أصبح فقد وجهك،
واللممه إلممي، دين أحب دينك فأصبح دينك، من إلي أبغض دين

أحممب بلممدك فأصممبح بلممدك، مممن إلممي أبغممض بلد من كان ما
تممرى؟ فممماذا العمرة، أريد وأنا أخذتني، خيلك وإن إلي، البلد

يعتمممر، أن وأمممره وسمملم عليه الله صلى الله رسول فبشره
أسمملمت ولكممن قممال: ل، قائال: صبوت، له قال مكة قدم فلما
ل واللممه، ول وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول محمد مع

صمملى النممبي فيهمما يممأذن حممتى حنطممة حبة اليمامة من يأتيكم
وسلم. عليه الله

]450[
أبي بن الله عبد عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4115

عنهممما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن نافع حسين: حدثنا
اللممه صمملى اللممه رسممول عهد على الكذاب مسيلمة قال: قدم

بعممده مممن المممر محمد لي جعل يقول: إن فجعل وسلم عليه
رسممول إليممه فأقبممل قممومه، مممن كثير بشر في وقدمها تبعته،

شممماس، بن قيس بن ثابت ومعه وسلم عليه الله صلى الله
حتى جريد، قطعة وسلم عليه الله صلى الله رسول يد وفي

هممذه سممألتني فقممال: (لممو أصممحابه، فممي مسمميلمة علممى وقممف
أدبممرت ولئممن فيممك، اللممه أمر تعدو ولن أعطيتكها، ما القطعة

وهمذا رأيمت، مما فيمه أريمت المذي لراك وإنمي الله، ليعقرنك
عبمماس: فسممألت ابممن قال عنه، انصرف عني). ثم يجيبك ثابت
الممذي أرى وسلم: (إنممك عليه الله صلى الله رسول قول عن

صلى الله رسول هريرة: أن أبو رأيت). فأخبرني ما فيه أريت
سمموارين يممدي فممي رأيممت نائام، أنا قال: (بينا وسلم عليه الله
المنممام: أن فممي إلممي فممأوحي شممأنهما، فممأهمني ذهممب، مممن



مممن يخرجممان كممذابين فأولتهممما فطممارا، فنفختهممما انفخهممما،
مسيلمة والخر العنسي، بعدي). أحدهما

]3424[
معمممر، عن الرزاق، عبد نصر: حدثنا بن إسحاق  - حدثنا4116

يقممول: قممال عنممه اللممه رضممي هريممرة أبمما سمع همام: أنه عن
بخزائاممن أتيت نائام أنا وسلم: (بينا عليه الله صلى الله رسول
علممي، فكممبرا ذهممب، مممن سممواران كفممي فممي فوضممع الرض،
الكممذابين فأولتهممما فممذهبا، فنفختهممما انفخهممما، أن الي فأوحي
اليمامة). وصاحب صنعاء، بينهما: صاحب أنا اللذين

]3424وانظر:  ،6630[
بممن مهممدي محمممد: قممال: سمممعت بممن الصمملت  - حممدثنا4117
الحجر، نعبد يقول: كنا العطاردي رجاء أبا قال: سمعت ميمون

لممم فممإذا الخممر، وأخممذنا ألقيناه منه خير هو حجرا وجدنا فإذا
فحلبنمماه بالشمماة جئنمما ثممم تممراب مممن جثمموة جمعنا حجرا نجد

فل السممنة، قلنمما: منصممل رجممب دخممل فإذا به، طفنا ثم عليه
نزعنمماه إل حديممدة، فيممه سممهما ول حديممدة، فيممه رمحمما نممدع

رجب. شهر وألقيناه
عليممه الله صلى النبي بعث يوم يقول: كنت رجاء أبا وسمعت

بخروجممه سمممعنا فلممما أهلممي، علممى البممل أرعى غلما، وسلم
الكذاب. مسيلمة إلى النار، إلى فررنا

67.    : العنسي -  السود قصة باب
بممن يعقمموب الجرمممي: حممدثنا محمممد بممن سممعيد  - حممدثنا4118

نشمميط، بممن عبيممدة ابممن عممن صالح، عن أبي، إبراهيم: حدثني
عبممد بممن اللممه عبيد الله: إن عبد اسمه آخر موضع في وكان
المدينمة، قمدم الكمذاب مسميلمة أن قمال: بلغنما عتبمة بن الله

بممن الحممارث بنممت تحتممه وكممان الحممارث، بنممت دار فممي فنزل
صمملى اللممه رسممول فأتمماه عممامر، بن الله عبد أم وهي كريز،

الممذي وهو شماس، بن قيس بن ثابت ومعه وسلم عليه الله
يممد وفممي وسلم، عليه الله صلى الله رسول له: خطيب يقال

عليممه فوقممف قضمميب، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
ثم المر، وبين بينك خلينا شئت مسيلمة: إن له فقال فكلمه،
وسمملم: (لممو عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال بعممدك، لنمما جعلته

فيه أريت الذي لراك وإني أعطيتكه، ما القضيب هذا سألتني
عنممي). فانصممرف وسمميجيبك قيممس، بممن ثممابت وهممذا رأيت، ما



وسلم. عليه الله صلى النبي
عبمماس، بممن اللممه عبد عن الله: سألت عبد بن الله عبيد قال
فقممال ذكممر، التي وسلم عليه الله صلى الله رسول رؤيا عن
أنمما قال: (بينمما وسلم عليه الله رسول أن لي عباس: ذكر ابن

ففظعتهممما ذهممب، مممن سواران يدي في وضع أنه أريت نائام،
كممذابين فأولتهممما فطممارا، فنفختهممما لممي فممأذن وكرهتهممما،

فيممروز قتلممه الممذي العنسممي الله: أحدهما عبيد يخرجان). فقال
الكذاب. مسيلمة والخر باليمن،

]3424[

68.    : نجران -  أهل قصة باب
4119 / بممن يحيممى الحسين: حممدثنا بن عباس  - حدثني4120 

عممن زفممر، بممن صلة عن إسحاق، أبي عن إسرائايل، عن آدم،
رسممول إلممى نجممران، صمماحبا والسيد، العاقب قال: جاء حذيفة

قممال: فقممال يلعنمماه، أن يريممدان وسمملم عليممه اللممه صلى الله
نفلممح ل فلعننمما نبيا كان لئن فوالله تفعل، لصاحبه: ل أحدهما

وابعمث سمألتنا، ممما نعطيممك بعدنا. قممال: إنمما من عقبنا ول نحن
معكممم أمينا. فقممال: (لبعثممن إل معنا تبعث ول أمينا، رجل معنا
اللممه رسممول أصممحاب لممه أميممن). فاستشممرف حممق أمينمما رجل
الجممراح). بممن عبيممدة أبا يا فقال: (قم وسلم، عليه الله صلى
أميممن وسلم: (هممذا عليه الله صلى الله رسول قال قام، فلما
المة). هذه

جعفممر: حممدثنا بن محمد بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثنا4120(
حذيفممة عن زفر، بن صلة عن إسحاق، أبا قال: سمعت شعبة
اللمه صملى النممبي إلممى نجممران أهممل قال: جاء عنه الله رضي
إليكممم فقممال: (لبعثممن أمينا، رجل لنا فقالوا: ابعث وسلم، عليه
عبيممدة أبمما فبعث الناس، لها أمين). فاستشرف حق أمينا رجل

الجراح. بن
]3535[

عبة، الوليمد: حمدثنا أبمو  - حدثنا4121 أبمي عمن خالمد، عمن ش
قال: (لكممل وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن قلبة،

الجراح). بن عبيدة أبو المة هذه وأمين أمين، أمة
]3534[



 69.    : والبحرين -  عمان قصة باب
المنكدر ابن سفيان: سمع سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4122

رسممول لممي يقممول: قممال عنهممما اللممه رضي الله عبد بن جابر
لقمد البحريممن ممال جمماء قممد وسملم: (لمو عليه الله صلى الله

حممتى البحريممن مممال يقممدم فلممم وهكممذا). ثلثمما، هكممذا أعطيتك
أبممي على قدم فلما وسلم، عليه الله صلى الله رسول قبض
عليممه الله صلى النبي عند له كان فنادى: من مناديا أمر بكر

فأخبرته: بكر أبا جابر: فجئت قال فليأتني، عدة أو دين وسلم
البحريممن مممال جمماء قال: (لممو وسلم عليه الله صلى النبي أن

جممابر: فلقيممت قال: فأعطمماني. قممال وهكذا). ثلثا، هكذا أعطيتك
يعطنممي، فلممم أتيتممه ثم يعطني، فلم فسألته ذلك بعد بكر أبا
تعطنممي، فلم أتيتك له: قد فقلت يعطني، فلم الثالثة أتيته ثم
تعطيني أن فإما تعطني، فلم أتيتك ثم تعطني، فلم أتيتك ثم

أدوأ داء وأي عنممي؟ تبخممل عنممي. فقممال: أقلممت تبخممل أن وإما
أن أريممد وأنمما إل مممرة مممن منعتممك ما ثلثا، قالها البخل، من

أعطيك.
اللممه عبممد بممن جممابر علي: سمعت بن محمد عن عمرو، وعن

فعممددتها. فوجممدتها بكممر: عممدها، أبممو لممي فقممال يقممول: جئتممه،
مرتين. مثلها فقال: خذ خمسمائاة،

]2174[

 70-.     : اليمن  وأهل الشعريين قدوم باب
منممي وسلم: (هم عليه الله صلى النبي عن موسى، أبو وقال

منهم). وأنا
]2354[

قممال: نصممر بممن وإسممحاق محمممد بممن الله عبد  - حدثني4123
أبممي عممن أبيه، عن زائادة، أبي ابن آدم: حدثنا بن يحيى حدثنا

عنه الله رضي موسى أبي عن يزيد، بن السود عن إسحاق،
ابممن نممرى ممما حينمما، فمكثنمما اليمن، من وأخي أنا قال: قدمت

ولزومهممم دخولهم كثرة ومن البيت، أهل من إل وأمه مسعود
له.

]3552[
أبي عن أيوب، عن السلم، عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4124
الحممي هممذا أكممرم موسممى أبممو قدم قال: لما زهدم عن قلبة،

القمموم وفممي دجاجا، يتغدى وهو عنده، لجلوس وإنا جرم، من



شمميئا يأكممل رأيتممه فقال: إنممي الغذاء، إلى فدعاه جالس، رجل
وسمملم عليممه الله صلى النبي رأيت فإني فقال: هلم، فقذرته،
عممن أخممبرك فقممال: هلممم آكلممه، ل حلفممت فقممال: أنممي يممأكله،

مممن نفممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أتينمما إنمما يمينممك،
فحلممف فاسممتحملناه يحملنمما، أن فممأبى فاستحملناه، الشعريين

أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي يلبث لم ثم يحملنا، ل أن
قلنا: تغفلنا قبضناها فلما ذود، بخمس لنا فأمر إبل، بنهب أتي

فممأتيته أبدا، بعدها نفلح ل يمينه، وسلم عليه الله صلى النبي
حملتنما؟ وقمد تحملنمما ل أن حلفمت إنك الله، رسول فقلت: يا

خيممرا غيرهمما فممأرى يميممن، علممى أحلممف ل ولكممن قال: (أجممل،
وتحللتها). منها خير هو الذي أتيت إل منها،

]2964[
سفيان: عاصم: حدثنا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني4125
محمرز بمن صمفوان شمداد: حمدثنا بمن جمامع صمخرة أبو حدثنا

إلممى تميممم بنممو قال: جمماءت حصين ابن عمران المازني: حدثنا
بنممي يمما فقممال: (أبشممروا وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول

اللممه رسممول وجممه فتغيممر فأعطنمما، بشممرتنا إذ تميم). قالوا: أما
فقمال اليممن، أهمل ممن نماس فجماء وسملم، عليمه الله صلى
بنممو يقبلها لم إذ البشرى وسلم: (اقبلوا عليه الله صلى النبي

الله. رسول يا قبلنا تميم). قالوا: قد
]3018[

بممن وهممب الجعفممي: حممدثنا محمممد بن الله عبد  - حدثني4126
بن قيس عن خالد، أبي بن إسماعيل عن شعبة، جرير: حدثنا

وسمملم عليممه الله صلى النبي مسعود: أن أبي عن حازم، أبي
وغلممظ - والجفاء اليمن إلى بيده - وأشار هنا ها قال: (اليمان

حيممث مممن البممل، أذنمماب أصممول - عنممد الفممدادين في القلوب
ومضر). - ربيعة الشيطان قرنا يطلع

]3126[
4127 / عممدي، أبمي ابن بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4129 

رضممي هريممرة أبممي عممن ذكوان، عن سليمان، عن شعبة، عن
اليمن، أهل وسلم: (أتاكم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله
يمانيممة، والحكمممة يمممان اليمممان قلوبمما، وأليممن أفئممدة أرق هم

أهل في والوقار والسكينة البل، أصحاب في والخيلء والفخر
الغنم).



أبممي عن ذكوان، سليمان: سمعت عن شعبة، عن غندر، وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة،

سممليمان، عممن أخممي، قال: حممدثني إسماعيل ) - حدثنا4128( 
النممبي هريممرة: أن أبممي عممن الغيث، أبي عن زيد، بن ثور عن

همما هنا، ها والفتنة يمان، قال: (اليمان وسلم عليه الله صلى
الشيطان). قرن يطلع هنا
الزنمماد، أبممو شعيب: حممدثنا اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا4129( 

صمملى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
وأرق قلوبمما، أضممعف اليمن، أهل قال: (أتاكم وسلم عليه الله

يمانية). الحكمة يمان الفقه أفئدة،
]3125[

عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا4130
فجمماء مسممعود، ابممن مممع جلوسمما قال: كنا علقمة عن إبراهيم،

أن الشممباب هممؤلء أيسممتطيع الرحمن، عبد أبا فقال: يا خباب،
يقممرأ بعضممهم أمممرت شئت لو إنك قال: أما تقرأ؟ كما يقرؤوا
حممدير، بممن زيممد فقممال علقمة، يا قال: أقرأ قال: أجل، عليك؟

قممال: بأقرئانمما؟ وليس يقرأ أن علقمة حدير: أتأمر بن زيد أخو
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال بممما أخبرتممك شئت إن إنك أما

سممورة مممن آيممة خمسممين فقممرأت وقممومه؟ قومممك في وسلم
عبممد قممال أحسممن، قال: قد ترى؟ الله: كيف عبد فقال مريم،

وعليممه خباب إلى التفت ثم يقرؤه، وهو إل شيئا أقرأ الله: ما
قال: أما يلقى، أن الخاتم لهذا يأن فقال: ألم ذهب، من خاتم
فألقاه. اليوم، بعد علي تراه لن إنك

شعبة. عن غندر، رواه

71.       : الدوسي -  عمرو بن والطفيل دوس قصة باب
عممن ذكمموان، ابممن عممن سممفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4131

قال: جاء عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، الرحمن عبد
فقممال: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى عمرو بن الطفيل

عليهم. فقممال: (اللهممم الله فادع وأبت، عصت هلكت، قد دوسا
بهم). وأت دوسا، اهد

]2779[
أسممامة: حممدثنا أبممو العلء: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثني4132

علممى قممدمت قممال: لممما هريرة أبي عن قيس، عن إسماعيل،
الطريق: في قلت وسلم عليه الله صلى النبي



نجت. الكفر دارة من أنها  على*** وعنائاها طولها من ليلة يا
صمملى النممبي علممى قممدمت فلممما الطريممق، في لي غلم وأبق
فقممال الغلم، طلممع إذ عنممده أنا فينا فبايعته، وسلم عليه الله

لم: (يما عليمه اللمه صملى النمبي غلممك). همذا هريمرة أبما وس
فأعتقته. الله، لوجه فقلت: هو

]2393[
حاتم. بن عدي وحديث طيئ، وفد  قصة: – باب72 

عبد عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4133
قممال: أتينمما حمماتم بممن عممدي عن حريث، بن عمرو عن الملك،

فقلممت: أممما ويسممميهم، رجل رجل يممدعو فجعل وفد، في عمر
كفممروا، إذ أسمملمت قممال: بلممى، المممؤمنين؟ أميممر يمما تعرفنممي
أنكممروا. فقممال إذ وعرفت غدروا، إذ ووفيت أدبروا، إذ وأقبلت

إذا. أبالي عدي: فل

73.   : الوادع -  حجة باب
ابمن عمن مالمك، اللمه: حمدثنا عبمد بن إسماعيل  - حدثنا4134
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن الزبيممر، بممن عروة عن شهاب،

حجممة في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع قالت: خرجنا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال ثم بعمرة، فأهللنا الوادع،

ل ثممم العمممرة، مممع بالحممج فليهلل هدي معه كان وسلم: (من
حممائاض، وأنمما مكممة معه جميعا). فقدمت منهما يحل حتى يحل
إلممى فشممكوت والمممروة، الصممفا بيممن ول بممالبيت أطممف ولممم

رأسممك فقممال: (انقضممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
قضممينا فلممما العمرة). ففعلت، ودعي بالحج، وأهلي وامتشطي،

عبممد مممع وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسممول أرسلني الحج
فقممال: فمماعتمرت، التنعيممم إلممى الصممديق بممر أبي بن الرحمن

بالبيت بالعمرة أهلوا الذين عمرتك). قالت: فطاف مكان (هذه
أن بعممد آخممر طوافا طافوا ثم حلوا، ثم والمروة، الصفا وبين

طافوا فإنما والعمرة الحج جمعوا الذين وأما منى، من رجعوا
واحدا. طوافا

]290[
سممعيد: حممدثنا بممن يحيممى علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني4135

طمماف عبمماس: إذا ابممن عممن عطمماء، قممال: حممدثني جريممج ابممن
قممال: عبمماس؟ ابممن هذا قال أين فقلت: من حل، فقد بالبيت



أمر العتيق}. ومن البيت إلى محلها تعالى: {ثم الله قول من
حجممة فممي يحلمموا أن أصممحابه وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

عباس ابن قال: كان المعرف، بعد ذلك كان الوادع. قلت: إنما
وبعد. قبل يراه

قيممس عممن شممعبة، النضممر: أخبرنمما بيممان: حممدثنا  - حدثني4136
عنه الله رضي الشعري موسى أبي عن طارقا، قال: سمعت
بالبطحمماء، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي علممى قممال: قممدمت

أهللمت). قلمت: لبيمك قمال: (كيممف فقال: (أحججت). قلممت: نعمم،
قممال: (طممف وسلم، عليه الله صلى الله رسول كإهلل بإهلل

وبالصممفا بممالبيت حممل). فطفممت ثممم والمممروة، وبالصممفا بالبيت،
رأسي. ففلت قيس، من امرأة وأتيت والمروة،

]1484[
عيماض: بممن أنممس المنمذر: أخبرنما بممن إبراهيممم  - حدثني4137
أخممبره: أن عمممر ابممن نممافع: أن عممن عقبممة، ابن موسى حدثنا

لى النمبي زوج عنهما، اللمه رضي حفصة ه ص وسملم عليمه الل
يحللن أن أزواجه أمر وسلم عليه الله صلى النبي أخبرته: أن

فقممال: (لبممدت يمنعممك؟ حفصممة: فممما فقممالت الوادع، حجة عام
هديي). أنحر حتى أحل فلست هديي، وقلتدت رأسي،

]1491[
الزهممري، عممن شممعيب، قممال: حممدثني اليمان أبو  - حدثنا4138
ابمن قمال: أخمبرني الوزاعمي يوسمف: حمدثنا ابمن محممد وقال

اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن يسممار، بن سليمان عن شهاب،
اللممه صمملى اللممه رسممول اسممتفتت خثعممم من امرأة عنهما: أن

رديممف عبمماس بممن والفضممل المموداع، حجممة فممي وسمملم عليممه
إن اللممه، رسول فقالت: يا وسلم، عليه الله صلى الله رسول
يسممتطيع ل كممبيرا شمميخا أبممي أدركممت عباده على الله فريضة

ة، علمى يستوي أن قمال: عنمه؟ أحمج أن يقضمي فهمل الراحل
(نعم).

]1442[
فليممح، النعمممان: حممدثنا بممن سممريج محمد: حدثنا  - حدثني4139

النممبي قممال: أقبممل عنهممما اللممه رضممي عمر ابن عن نافع، عن
علممى أسممامة مممردف وهممو الفتممح، عام وسلم عليه الله صلى

الممبيت، عند أناخ حتى طلحة، بن وعثمان بلل ومعه القصواء،
لممه ففتممح بالمفتمماح بالمفتمماح). فجمماءه لعثمممان: (ائاتنمما قممال ثممم



وبلل وأسممامة وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممدخل البمماب،
خرج ثم طويل، نهارا فمكث الباب، عليهم أغلقوا ثم وعثمان،

وراء مممن قائاما بلل فوجدت فسبقتهم، الدخول، الناس وابتدر
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول صمملى لممه: أيممن فقلممت البمماب،

وكممان المقممدمين، العمممودين ذينممك بيممن فقممال: صمملى وسمملم؟
مممن العمممودين بيممن صمملى سممطرين، أعمممدة ستة على البيت

واسممتقبل ظهممره، خلممف الممبيت بمماب وجعممل المقممدم، السممطر
الجدار. وقال: وبين بينه البيت، تلج حين يستقبلك الذي بوجهه

فيممه صمملى الممذي المكممان وعنممد صملى، كم أسأله أن ونسيت
حمراء. مرمرة

]388[
الزهممري: حممدثني عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4140
زوج عائاشممة الرحمممن: أن عبد بن سلمة وأبو الزبير بن عروة
حيممي، بنممت صممفية أخبرتهممما: أن وسمملم عليه الله صلى النبي
المموداع، حجممة فممي حاضممت وسلم، عليه الله صلى النبي زوج

هي). فقلممت: إنهمما وسلم: (أحابستنا عليه الله صلى النبي فقال
صمملى النممبي فقممال بالبيت، وطافت الله رسول يا أفاضت قد

وسلم: (فلتنفر). عليه الله
]322[

قممال: وهممب ابن قال: أخبرني سليمان بن يحيى  - حدثنا4141
رضممي عمممر ابممن عممن حممدثه، أباه محمد: أن ابن عمر حدثني

اللممه صمملى والنممبي المموداع، بحجممة تنحدث قال: كنا عنهما الله
الله فحمد الوداع، حجة ما ندري ول أظهرنا، بين وسلم عليه

وقال: ذكره، في فأطنب الدجال المسيح ذكر ثم عليه، وأثنى
والنبيون نوح أنذره أمته، أنذره إل نبي من الله بعث (ما
شممأنه مممن عليكممم خفممي فممما فيكممم، يخممرج وإنممه بعممده، من

- عليكممم يخفممى ممما على ليس ربكم عليكم: أن يحفى فليس
كممأن اليمنممى، العيممن أعممور وإنممه بممأعور، ليس ربكم - إن ثلثا
وأممموالكم، دممماءكم عليكم حرم الله إن أل طافية، عنبة عينه

هممل أل هذا، شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومكم كحرمة
أو - ويلكممم، - ثلثمما اشممهد قممال: (اللهممم نعممم، قممالوا بلغممت)،
رقماب بعضمكم يضرب كفارا، بعدي ترجعوا ل انظروا، ويحكم،
بعض).

]1655[



إسممحاق أبممو زهيممر: حممدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4142
وسملم عليممه اللمه صملى النمبي أرقممم: أن بن زيد قال: حدثني

واحممدة حجممة همماجر أن بعممد حج وأنه غزوة، عشرة تسع غزا
أخرى. إسحاق: وبمكة أبو الوداع. قال حجة بعدها، يحج لم
]3733[

بممن علممي عممن شممعبة، عمممر: حممدثنا بممن حفممص  - حدثنا4143
جريممر: أن عممن جريممر، بممن عمممرو بممن زرعممة أبي عن مدرك،

لجريممر: المموداع حجممة فممي قممال وسملم عليممه الله صلى النبي
يضممرب كفممارا، بعممدي ترجعمموا النمماس). فقممال: (ل (استنصممت

بعض). رقاب بعضكم
]121[

الوهماب: حمدثنا عبممد المثنممى: حممدثنا بمن محمممد  - حدثني4144
عممن بكممرة، أبممي عممن بكممرة، أبممي ابن عن محمد، عن أيوب،
كهيئتممه اسممتدار قممد قال: (الزمان وسلم عليه الله صلى النبي
منها شهرا عشر اثنا السنة والرض، السماوات الله خلق يوم

والمحممرم، الحجممة وذو القعممدة متواليممات: ذو حرم: ثلثممة أربعة
هممذا). قلنمما: شممهر وشعبان. أي جمادى بين الذي مضر، ورجب

بغيمر سيسمميه أنمه ظننما حمتى فسمكت أعلمم، ورسموله اللمه
هممذا). بلممد قال: (فأي الحجة). قلنا: بلى، ذا قال: (أليس اسمه،

بغيممر سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله قلنا: الله
هممذا). يمموم قممال: (فبممأي البلدة). قلنا: بلممى، قال: (أليس اسمه،

بغيممر سيسممميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله الله قلنا
دممماءكم قممال: (فممإن النحر) قلنمما: بلممى، يوم قال: (أليس اسمه،

حرام، عليكم - وأعراضكم قال محمد: وأحسبه - قال وأموالكم
هممذا، شممهركم فممي هممذا، بلممدكم فممي هممذا، يممومكم كحرمممة

ترجعمموا فل أل أعمممالكم، عممن فسيسممألكم ربكممم، وسممتلقون
الشمماهد ليبلممغ أل بعممض، رقمماب بعضممكم يضممرب ضمملل، بعدي

بعممض مممن لممه أوعى يكون أن يبلغه من بعض فلعل الغائاب،
صمملى محمممد يقممول: صممدق ذكره إذا محمد سمعه). فكان من
بلغت). مرتين. هل قال: (أل ثم وسلم، عليه الله

]67[
عممن الثمموري، سممفيان يوسممف: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا4145
اليهممود مممن أناسمما شهاب: أن بن طارق عن مسلم، بن قيس

فقممال عيممدا، اليمموم ذلك لتخذنا فينا الية هذه نزلت قالوا: لو



وأتممممت دينكممم لكممم أكملممت فقممالوا: {اليمموم آيممة؟ عمممر: أيممة
عمممر: إنممي دينمما}. فقممال السمملم لكممم ورضمميت نعمتي عليكم
لى اللمه ورسول أنزلت أنزلت، مكان أي لعلم ه ص عليمه الل
بعرفة. واقف وسلم

]45[
أبممي عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا4146
عممن عممروة، عممن نوفممل، بممن الرحمممن عبممد بن محمد السود
صمملى اللممه رسممول مممع قممالت: خرجنمما عنها الله رضي عائاشة

بحجممة، أهممل مممن ومنا بعمرة أهل من فمنا وسلم، عليه الله
عليممه الله صلى الله رسول وأهل وعمرة، بحج أهل من ومنا

والعمممرة، الحممج جمممع أو بالحممج، أهممل من فأما بالحج، وسلم
النحر. يوم حتى يحلوا فلم

اللممه رسول وقال: مع مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد حدثنا
إسماعيل: حممدثنا الوداع. حدثنا حجة في وسلم عليه الله صلى

مالك: مثله.
]290[

سمعد: ابممن همو إبراهيمم، يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4147
قممال: عممادني أبيممه عممن سعد، بن عامر عن شهاب، ابن حدثنا
وجممع مممن المموداع، حجممة فممي وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي

مممن بممي بلممغ الله، رسول فقلت: يا الموت، على منه أشفيت
واحممدة، لممي ابنممة إل يرثنممي ول مممال، ذو وأنا ترى، ما الوجع

قال: بشطره؟ قال: (ل). قلت: أفأتصدق مالي؟ بثلثي أفأتصدق
ورثتممك تممذر أن إنممك كممثير، قممال: (والثلممث (ل). قلت: فممالثلث؟

تنفممق ولست الناس، يتكففون عالة تذرهم أن من خير أغنياء
تجعلهمما اللقمممة حممتى بهمما، أجرت إل الله وجه بها تبتغي نفقة
أصممحابي؟ بعممد أأخلممف اللممه، رسول امرأتك). قلت: يا في في

إل اللممه، وجممه بمه تبتغممي عمل فتعمممل تخلممف، لممن قال: (إنك
أقمموام بممك ينتفممع حممتى تخلف ولعلك ورفعة، درجة به ازددت
تردهممم ول هجرتهممم، لصممحابي أمض اللهم آخرون، بك ويضر
رسممول لممه خولممة). رثممى بممن سعد البائاس لكن أعقابهم، على
بمكة. توفي أن وسلم عليه الله صلى الله

]56[
ضمممرة: أبممو المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حدثني4148/4149

اللممه رضممي عمممر ابممن نممافع: أن عممن عقبة، بن موسى حدثنا



لى اللمه رسول أخبرهم: أن عنهما ه ص حلمق وسملم عليمه الل
الوداع. حجة في رأسه

بكممر: بممن محمممد سممعيد: حممدثنا بممن اللممه عبيد ) - حدثنا4149(
نممافع: أخممبره عممن عقبممة، بممن موسى جريج: أخبرني ابن حدثنا

حجممة فممي حلممق وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عمر: أن ابن
بعضهم. وقصر أصحابه، من وأناس الوداع،

]1639[
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4150
اللمه عبيمد شهاب: حممدثني ابن عن يونس، الليث: حدثني وقال

أخبره: عنهما الله رضي عباس ابن الله عبد الله: أن عبد بن
عليممه اللممه صمملى اللممه ورسممول حمممار، علممى يسممير أقبل أنه

فسممار بالنمماس، يصمملي المموداع حجممة فممي بمنممى قممائام وسمملم
الناس. مع فصف عنه، نزل ثم الصف، بعض يدي بين الحمار

]76[
أبممي قال: حدثني هشام عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4151

عليممه الله صلى النبي سير عن شاهد، وأنا أسامة، قال: سئل
نص. فجوة وجد فإذا فقال: العنق، حجته؟ في وسلم

]1583[
بممن يحيى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا4152
الخطمممي: يزيممد بممن الله عبد عن ثابت، بن عدي عن سعيد،

عليممه الله صلى الله رسول مع صلى أخبره: أنه أيوب أبا أن
جميعا. والعشاء المغرب الوداع حجة في وسلم

]1590[

 74.      : العسرة -  غزوة وهي تبوك، غزوة باب
بريممد عممن أسممامة، أبممو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني4153

عنممه اللممه رضممي موسى أبي عن بردة، أبي ابن الله عبد بن
وسمملم عليه الله صلى الله رسول إلى أصحابي قال: أرسلني

وهممي العسممرة، جيممش فممي معممه هممم إذ لهم، الحملن أسأله
إليممك أرسمملوني أصممحابي إن اللممه، نبي فقلت: يا تبوك، غزوة

وهممو شمميء). ووافقتممه علممى أحملكم ل فقال: (والله لتحملهم،
اللممه صمملى النممبي منممع مممن حزينمما ورجعت أشعر، ول غضبان

عليممه اللممه صمملى النممبي يكممون أن مخافممة ومممن وسلم، عليه
فممأخبرتهم أصممحابي، إلى فرجعت علي، نفسه في وجد وسلم
سممويعة إل ألبممث فلم وسلم، عليه الله صلى النبي قال الذي



فقممال: فممأجبته، قيممس، بن الله عبد ينادي: أي بلل سمعت إذ
لم عليمه الله صلى الله رسول أجب أتيتمه فلمما يمدعوك، وس

أبعممرة - لسممتة القرينيممن وهممذين القرينيممن، هممذين قممال: (خممذ
فقل: إن أصحابك، إلى بهن - فانطلق سعد من حينئذ ابتاعهن

يحملكممم وسمملم عليممه الله صلى الله رسول قال: إن أو الله،
رسممول فقلت: إن بهن، إليهم فاركبوهن). فانطلقت هؤلء على
واللممه ولكنممي هؤلء، على يحملكم وسلم عليه الله صلى الله

مقالمة سمممع مممن إلمى بعضمكم معمي ينطلمق حممتى أدعكم ل
شيئا حدثتكم أني تظنوا ل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

لممي: واللممه فقالوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول يقله لم
موسممى أبممو فممانطلق أحببممت، ممما ولنفعلن لمصدق، عندنا إنك
صمملى اللممه رسممول قممول سمممعوا الذين أتوا حتى منهم، بنفر
لم عليمه الله فحمدثوهم بعمد، إعطماءهم ثمم إيماهم، منعمه وس

موسى. أبو به حدثهم ما بمثل
]2964[

عن الحكم، عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4154
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أبيه: أن عن سعد، ابن مصعب
فممي فقممال: أتخلفنممي عليمما، واسممتخلف تبمموك، إلى خرج وسلم

بمنزلممة منممي تكممون أن ترضممى قممال: (أل والنسمماء؟ الصممبيان
بعدي). نبي ليس أنه إل موسى؟ من هارون
مصعبا. الحكم: سمعت عن شعبة، داود: حدثنا أبو وقال

]3503[
بكر: أخبرنا بن محمد سعيد: حدثنا بن الله عبيد  - حدثنا4155

بممن صممفوان قممال: أخممبرني يخبر عطاء قال: سمعت جريج ابن
عليه الله صلى النبي مع قال: غزوت أبيه عن أمية، بن يعلى

أوثممق الغممزوة يقممول: تلممك يعلممى قممال: كممان العسممرة، وسمملم
لممي يعلى: فكممان صفوان: قال عطاء: فقال عندي. قال أعمالي

عطمماء: قممال الخر، يد على أحدهما فعض إنسانا فقاتل أجير،
قممال: فممانتزع فنسمميته، الخممر عض صفوان: أيهما أخبرني فلقد

فأتيمما ثنيممتيه، إحممدى فممانتزع العمماض، فممي مممن يده المعضوض
عطمماء: وحسممبت ثنيته. قال فأهدر وسلم عليه الله صلى النبي

لم: (أفيمدع عليمه اللمه صلى النبي قال: قال أنه فمي يمده وس
يقضمها). فحل في في كأنها تقضمها، فيك

]2146[



 75       : عز -  الله وقول مالك، بن كعب حديث باب
 : / { التوبة: {    خلفوا الذين الثلثة وعلى /.118وجل

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4156
بممن كعممب بممن اللممه عبممد بممن الرحمممن عبممد عممن شهاب، ابن

مممن كعممب قائاممد وكان مالك، بن كعب بن الله عبد مالك: أن
حيممن يحممدث مالممك بممن كعممب قممال: سمممعت عمممي، حين بنيه

كعب: قال تبوك، قصة عن تخلف
غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أتخلف لم 

بممدر، فممي تخلفممت كنممت أنممي غيممر تبوك، غزوة في ال غزاها
الله صلى الله رسول خرج إنما عنها، تخلف أحدا يعاتب ولم
وبيممن بينهممم اللممه جمممع حممتى قريممش، عيممر يريممد وسلم عليه

صمملى اللممه رسممول مممع شهدت ولقد ميعاد، غير على عدوهم
ومما السملم، علمى تواثقنما حين العقبة، ليلة وسلم عليه الله

النمماس فممي أذكر بدر كانت وإن بدر، مشهد بها لي أن أحب
حيممن أيسممر ول أقمموى قط أكن لم خبري: أني من كان منها،

قبلممه عنممدي اجتمعممت ممما واللممه الغممزاة، تلك في عنه تخلفت
رسول يكن ولم الغزوة، تلك في جمعتهما حتى قط، راحلتان

حممتى بغيرهمما، ورى إل غممزوة يريد وسلم عليه الله صلى الله
لم عليمه اللمه صملى الله رسول غزاها الغزوة، تلك كانت وس

كممثيرا، وعممدوا ومفممازا بعيممدا، سممفرا واسممتقبل شديد، حر في
بوجهه فأخبرهم غزوهم، أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلمين فجلى
وسلم عليه الله صلى الله رسول مع والمسلمون يريد، الذي
كعممب: فممما الديوان. قممال يريد حافظ، كتاب يجمعهم ول كثير،
فيه ينزل لم ما له، سيخفى أن ظن إل يتغيب أن يريد رجل
تلممك وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وغممزا اللممه، وحي

صمملى اللممه رسممول وتجهز والظلل، الثمار طابت حين الغزوة
أتجهممز لكممي أغدو فطفقت معه، والمسلمون وسلم عليه الله

قممادر نفسممي: أنمما فممي فممأقول شيئا، أقضى ولم فأرجع معهم،
فأصممبح الجممد، بالنمماس اشممتد حتى بي يتمادى يزل فلم عليه،

أقممض ولممم معممه، والمسمملمون وسمملم عليممه الله صلى رسول
ثممم يممومين أو بيمموم بعممده أتجهممز فقلممت شمميئا، جهممازي مممن

أقممض ولممم فرجعممت لتجهممز، فصمملوا أن بعد فغدوت ألحقهم،
بممي يممزل فلممم شمميئا، أقمض ولممم رجعت ثم غدوت، ثم شيئا،
فممأدركهم، أرتحممل أن وهممممت الغممزو، وتفممارط أسممرعوا حممتى



فممي خرجممت إذا فكنممت ذلممك، لممي يقممدر فلممم فعلممت، وليتني
فطفممت وسمملم عليممه الله صلى الله رسول خروج بعد الناس
أو النفمماق، عليممه مغموصمما رجل إل أرى ل أني أحزنني فيهم،
اللمه رسممول يممذكرني ولمم الضممعفاء، من الله عذر ممن رجل
فممي جالس وهو فقال، تبوك، بلغ حتى وسلم عليه الله صلى
سمملمة: يمما بنممي مممن رجممل كعب). فقال فعل بتبوك:(ما القوم

بممن معمماذ عطفيه. فقال في ونظره برداه، حبسه الله، رسول
ال عليممه علمنمما ممما اللممه رسممول يا والله قلت، ما جبل: بئس

كعممب وسمملم. قممال عليممه اللممه صلى الله رسول خيرا. فسكت
وطفقممت همممي، حضرني قافل توجه أنه بلغني مالك: فلما بن

واسممتعنت غممدا، سممخطه مممن أخرج وأقول: بماذا الكذب أتذكر
اللممه رسول قيل: إن فلما أهلي، من رأي ذي بكل ذلك على

الباطممل، عنممي زاح قادممما أظممل قممد وسمملم عليممه اللمه صملى
فممأجمعت كممذب، فيممه بشمميء أبممدا منه أخرج لن أني وعرفت
وكان قادما، وسلم عليه الله صلى الله رسول وأصبح صدقه،

جلس ثم ركعتين، فيه فيركع بالمسجد، بدأ سفر من قدم إذا
إليه يعتذرون فطفقوا المخلفون، جاءه ذلك فعل قلما للناس،

رسممول منهممم فقبممل رجل، وثمممانين بضعة وكانوا له، ويحلفون
لهممم، واسممتغفر وبممايعهم علنيتهممم، وسلم عليه الله صلى الله

تبسممم عليممه سمملمت فلممما فجئتممه، اللممه، إلى سرائارهم ووكل
جلسممت حممتى أمشممي قال: (تعال). فجئممت ثم المغضب، تبسم
ظهممرك). ابتعممت قممد تكممن ألممم خلفممك، لممي: (ممما فقممال يديه،

غيرك عند جلست - لو الله رسول - يا والله إني فقلت: بلى،
ولقممد بعممذر، سمخطه ممن سمأخرج أن لرأيممت الدنيا، أهل من

اليمموم حممدثتك لئممن علمممت لقممد واللممه، ولكنممي جممدل، أعطيت
علممي، يسخطك أن الله ليوشكن عني، به ترضى كذب حديث
عفممو فيه لرجو إني فيه، علي تجد صدق حديث حدثتك ولئن
أقوى قط كنت ما والله عذر، من لي كان ما والله، ل الله،

اللممه صلى الله رسول عنك. فقال تخلفت حين مني أيسر ول
فيك). الله يقضي حتى فقم صدق، فقد هذا وسلم: (أما عليه

لممي: واللممه فقالوا فاتبعوني، سلمة بني من رجال وثار فقمت
ل أن عجممزت ولقممد هممذا، قبممل ذنبمما أذنبممت كنممت علمناك ما

بممما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى اعتذرت تكون
رسممول اسممتغفار ذنبممك كافيممك كان قد المتخلفون، إليه اعتذر



حممتى يؤنبونني زالوا ما لك. فوالله وسلم عليه الله صلى الله
هممذا لقممي لهممم: هممل قلممت ثم نفسي، فأكذب أرجع أن أردت
لهممما فقيممل قلممت، ممما مثل قال رجلن قالوا: نعم، أحد؟ معي
الربيممع بممن قممالوا: مممرارة هممما؟ فقلممت: مممن لك، قيل ما مثل

صممالحين، رجلين لي فذكروا الواقفي، أمية بن وهلل العمري
ونهى لي، ذكروهما حين فمضيت أسوة، فيهما بدرا، شهدا قد

أيهمما كلمنمما عممن المسلمين وسلم عليه الله صلى الله رسول
لنمما، وتغيممروا النمماس فاجتنبنمما عنممه، تخلف من بين من الثلثة
فلبثنمما أعممرف، الممتي هممي فما الرض نفسي في تنكرت حتى
فممي وقعممدا فاسممتكانا صمماحباي فأممما ليلممة، خمسين ذلك على

فكنممت وأجلممدهم، القمموم أشممب فكنت أنا وأما يبكيان، بيوتهما
ول السممواق في وأطوف المسلمين، مع الصلة فأشهد أخرج

فأسمملم وسمملم عليه الله صلى الله رسول وآتي أحد، يكلمني
نفسممي: هممل فممي فممأقول الصمملة، بعممد مجلسه في وهو عليه
منممه، قريبمما أصمملي ثممم ل؟ أم علممي السلم برد شفتيه حرك

وإذا إلممي، أقبممل صمملتي علممى أقبلممت فممإذا النظممر، فأسممارقه
جفمموة من ذلك علي طال إذا حتى عني، أعرض نحوه التفت

ابممن وهو قتادة، أبي حائاط جدار تسورت حتى مشيت الناس،
علممي رد ممما فمموالله عليممه، فسمملمت إلي، الناس وأحب عمي

أحممب تعلمنممي هممل بممالله أنشممدك قتادة، أبا فقلت: يا السلم،
لممه فعممدت فسكت، فنشدته له فعدت فسكت، ورسوله؟ الله

وتمموليت عينماي ففاضمت أعلممم، ورسمموله فقمال: اللمه فنشدته،
الجدار. تسورت حتى

أهممل أنباط من نبطي إذا المدينة، بسوق أمشي أنا قال: فبينا
على يدل يقول: من بالمدينة، يبيعه بالطعام قدم ممن الشأم،

جمماءني إذا حممتى لممه، يشمميرون الناس فطفق مالك، بن كعب
قممد فممإنه بعممد، فيممه: أممما فإذا غسان، ملك من كتابا إلي دفع

ول هموان بمدار اللمه يجعلك ولم جفاك، قد صاحبك أن بلغني
مممن أيضمما قرأتهمما: وهممذا لما نواسك. فقلت بنا فالحق مضيعة،

مضممت إذا حممتى بهمما، فسممجرته التنممور بهمما فممتيممت البلء،
اللممه صمملى الله رسول رسول إذا الخمسين، من ليلة أربعون

لم عليمه لى اللمه رسمول فقمال: إن يمأتيني وس ه ص عليمه الل
أفعل؟ ماذا أم فقلت: أطلقها امرأتك، تعتزل أن يأمرك وسلم

ذلممك، مثل صاحبي إلى تقربها. وأرسل ول اعتزلها بل قال: ل،



الله يقضي حتى عندهم فتكوني بأهلك، لمرأتي: الحقي فقلت
المر. هذا في
الله صلى الله رسول أمية بن هلل امرأة كعب: فجاءت قال
شمميخ أميممة بممن هلل إن اللممه، رسممول فقالت: يمما وسلم عليه
ل ولكن قال: (ل، أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس ضائاع

زال ما والله شيء، إلى حركة به ما والله يقربك). قالت: إنه
لممي هممذا. فقممال يممومه إلممى كممان ما أمره من كان منذ يبكي
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول استأذنت أهلي: لو بعض
تخممدمه؟ أن أميممه بممن هلل لمممرأة أذن كممما امرأتممك، فممي

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فيهمما أسممتأذن ل فقلممت: واللممه
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يقممول ممما يممدريني وما وسلم،
ذلممك بعممد فلبثممت شمماب؟ رجممل وأنمما فيها، استأذنته إذا وسلم
نهمى حيمن ممن ليلمة خمسممون لنما كملمت حممتى ليمال، عشمر
صممليت فلممما كلمنمما، عممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول
مممن بيممت ظهممر علممى وأنمما ليلممة، خمسممين صممبح الفجر صلة

ضمماقت قممد الله، ذكر التي الحال على جالس أنا فبينا بيوتنا،
صمموت سمممعت رحبممت، بما الرض علي وضاقت نفسي، علي

مالممك بن كعب صوته: يا بأعلى سلع، جبل على أوفى صارخ،
وآذن فممرج، جمماء قممد أن وعرفت ساجدا، قال: فخررت أبشر،
صمملى حين علينا الله بتوبة وسلم عليه الله صلى الله رسول
صمماحبي قبممل وذهممب يبشممروننا، النمماس فممذهب الفجممر، صمملة

أسمملم، مممن سمماع وسممعى فرسمما، رجل إلي وركض مبشرون،
فلممما الفممرس، مممن أسممرع الصمموت وكان الجبل، على فأوفى
فكسمموته ثمموبي، له نزعت يبشرني صوته سمعت الذي جاءني
ثمموبين واستعرت يومئذ، غيرهما أملك ما والله ببشراه، إياهما

وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول إلى وانطلقت فلبستهما،
توبة يقولون: لتهنك بالتوبة يهونني فوجا، فوجا الناس فيتلقاني

اللممه رسممول فإذا المسجد، دخلت كعب: حتى قال عليك، الله
طلحممة إلممى فقممام الناس، حوله جالس وسلم عليه الله صلى

إلي قام ما والله وهنأني، صافحني حتى يهرول الله عبيد بن
كعب: فلما قال لطلحة، أنساها ول غيره، المهاجرين من رجل

رسممول قممال وسمملم، عليه الله صلى الله رسول على سلمت
السممرور: مممن وجهممه يممبرق وهممو وسمملم، عليه الله صلى الله

أمك). قممال: قلممت: أمممن ولدتك منذ عليك مر يوم بخير (أبشر



عند من بل قال: (ل، الله؟ عند من أم الله، رسول يا عندك
اسممتنار سر إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول الله). وكان

فلممما منممه، ذلممك نعممرف وكنمما قمممر، قطعممة كممأنه حممتى وجهه
أنخلع أن توبتي من إن الله، رسول قلت: يا يديه بين جلست

اللممه رسول قال الله، رسول وإلى الله إلى صدقة مالي من
خيممر فهممو مالممك بعممض عليممك وسلم: (أمسممك عليه الله صلى

رسممول فقلممت: يمما بخيبر، الذي سهمي أمسك لك). قلت: فإني
ل أن توبممتي مممن وإن بالصممدق، نجمماني إنممما اللممه إن اللممه،
المسمملمين مممن أحدا أعلم ما مالقيت. فوالله صدقا إل أحدث

اللممه لرسممول ذلممك ذكممرت منممذ الحممديث صدق في الله أبله
منممذ تعمممدت ممما أبلنممي، مممما أحسممن وسمملم عليه الله صلى

يممومي إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله لرسول ذلك ذكرت
الله بقيت. وأنزل فيما الله يحفظني أن لرجو وإني كذبا، هذا

النبي على الله تاب وسلم: {لقد عليه الله صلى رسوله على
الصممادقين}. مممع - وكونمموا قمموله - إلممى والنصممار والمهمماجرين

هممداني أن بعممد قممط، نعمممة مممن علممي اللممه أنعممم ممما فوالله
الله صلى الله لرسول صدقي من نفسي في أعظم للسلم،

كممذبوا، الذين هلك كما فأهلك كذبته أكون ل أن وسلم، عليه
قممال ممما - شر الوحي أنزل - حين كذبوا للذين قال الله فإن

- انقلبتممم إذا لكم بالله وتعالى: {سيحلفون تبارك فقال لحد،
الفاسقين}. القوم عن يرضى ل الله - فإن قوله إلى
قبممل الممذين أولئممك أمر عن الثلثة أيها تخلفنا كعب: وكنا قال

لممه، حلفمموا حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول منهم
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول وأرجممأ لهمم، واسمتغفر فبايعهم

اللممه: {وعلممى قممال فبممذلك فيممه، الله قضى حتى أمرنا وسلم
عممن خلفنمما مممما اللممه ذكممر الممذي خلفوا}. وليس الذين الثلثة
لممه حلممف عمممن أمرنمما، وإرجمماؤه إيانمما، تخليفه هو إنما الغزو،
منه. فقبل إليه واعتذر

]2606[

76.        : الحجر -  وسلم عليه الله صلى النبي نزول باب
عبممد الجعفممي: حممدثنا محمممد بن الله عبد  - حدثنا4157/4158
عمممر ابممن عممن سالم، عن الزهري، عن معمر، الرزاق: أخبرنا

وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي مر قال: لما عنهما الله رضي
أن أنفسممهم، ظلممموا الممذين مسمماكن تممدخلوا قممال: (ل بممالحجر



رأسممه قنممع بمماكين). ثممم تكونمموا أن إل أصممابهم، ممما يصمميبكم
الوادي. أجاز حتى السير، وأسرع

اللممه عبممد عممن مالممك، بكير: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا4158( 
رسممول قممال: قممال عنهممما اللممه رضي عمر ابن عن دينار، بن

علممى تممدخلوا الحجممر: (ل لصممحاب وسلم عليه الله صلى الله
ممما مثممل يصمميبكم أن بمماكين، تكونمموا أن ال المعممذبين هممؤلء

أصابهم).
]423[

بممن العزيز عبد عن الليث، عن بكير، بن يحيى  - حدثنا4159
عممن جممبير، بممن نممافع عممن إبراهيممم، بن سعد عن سلمة، أبي

قممال: ذهممب شممعبة بممن المغيممرة أبيممه عممن المغيرة، بن عروة
أسممكب فقمممت حمماجته، لبعممض وسمملم عليممه اللممه صلى النبي
وجهه، - فغسل تبوك غزوة قال: في إل أعلمه - ل الماء عليه

مممن فأخرجهممما الجبممة، كما عليه فضاق ذراعيه، يغسل وذهب
خفيه. على مسح ثم فغسلهما، جبته تحت

]180[
عمرو قال: حدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا4160

قال: حميد أبي عن سعد، بن سهل بن عباس عن يحيى، بن
حممتى تبمموك، غزوة من وسلم عليه الله صلى النبي مع أقبلنا

جبممل أحممد، وهممذا طابممة، قممال: (هممذه المدينة على أشرفنا إذا
ونحبه). يحبنا

]1411[
حميممد اللممه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا4161

اللممه رسممول عنممه: أن الله رضي مالك بن أنس عن الطويل،
مممن فممدنا بتمموك، غممزوة مممن رجممع وسمملم عليممه اللممه صمملى

ول مسمميرا، سممرتم ممما أقواممما، بالمدينممة فقممال: (إن المدينممة،
وهممم اللممه، رسممول معكممم). قممالوا: يمما كممانوا إل واديمما قطعتممم

العذر). حبسهم بالمدينة، قال: (وهم بالمدينة؟
]2684[

إلى       :باب -  77  وسلم عليه الله صلى النبي كتاب
. وقيصر  كسرى

أبممي، إبراهيممم: حممدثنا بممن يعقمموب إسحاق: حدثنا  - حدثنا4162
عبممد بممن اللممه عبيممد قال: أخممبرني شهاب ابن عن صالح، عن

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أخممبره: أن عباس ابن الله: أن



حذافممة ابممن اللممه عبممد مممع كسممرى، إلممى بكتممابه بعممث وسلم
عظيممم فدفعه البحرين، عظيم إلى يدفعه أن فأمره السهمي،
ابممن أن فحسممبت مزقممه، قممرأه فلممما كسممرى، إلممى البحريممن
وسمملم: عليه الله صلى الله رسول عليهم قال: فدعا المسيب

ممزق. كل يمزقوا أن
]64[

عن الحسن، عن عوف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - حدثنا4163
الله رسول من سمعتها بكلمة الله نفعني قال: لقد بكرة أبي

ألحممق أن كممدت ممما بعممد الجمممل، أيام وسلم عليه الله صلى
صمملى الله رسول بلغ قال: لما معهم، فأقاتل الجمل بأصحاب

كسرى، بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل أن وسلم عليه الله
امرأة). أمرهم ولوا قوم يفلح قال: (لن

]6686[
قممال: سمممعت سممفيان اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4164

مممع خرجممت أنممي يقممول: أذكممر يزيممد بن السائاب عن الزهري،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول نتلقى الوداع، ثنية إلى الغلمان
وسلم.

الصبيان. مرة: مع سفيان وقال
عممن الزهممري، عممن سممفيان، محمممد: حممدثنا بن الله عبد حدثنا

اللممه صلى النبي نتلقى الصبيان مع خرجت أني السائاب: أذكر
تبوك. غزوة مقدمة الوداع، ثنية إلى وسلم عليه

]2917[

 78      : وسلم -  عليه الله صلى النبي مرض باب
ووفاته.

القيامممة يمموم إنكممم ميتون. ثممم وإنهم ميت تعالى: {إنك وقوله
/.31 - 30تختصمون} /الزمر:  ربكم عند

عائاشممة عممروة: قممالت الزهممري: قممال عن يونس،  - وقال4165
فممي يقممول وسمملم عليه الله صلى النبي عنها: كان الله رضي
الطعممام ألممم أجممد أزال ممما عائاشة، فيه: (يا مات الذي مرضه
ذلممك مممن أبهممري إنقطاع وجدت أوان فهذا بخيبر، أكلت الذي

السم).
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4166

بممن اللممه عبممد عممن اللممه، عبممد بن الله عبيد عن شهاب، ابن
قالت: الحارث بنت الفضل أم عن عنهما، الله رضي عباس



المغممرب فممي يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت 
الله. قبضه حتى بعدها لنا صلى ما ثم عرفا، بالمرسلت

]729[
بشممر، أبممي عممن شعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا4167

بممن عمممر قممال: كممان عبمماس ابممن عممن جممبير، ابممن سعيد عن
عبممد لممه فقممال عبمماس، ابممن يممدني عنممه اللممه رضممي الخطاب
حيممث مممن فقممال: إنممه مثلممه، أبنمماء لنمما عمموف: إن بن الرحمن

نصرالله جاء اليه: {إذا هذه عن عباس ابن عمر تعلم: فسأل
أعلممه وسملم عليممه الله صلى الله رسول والفتح} فقال: أجل

تعلم. ما إل منها أعلم فقال: ما إياه،
]3428[

عممن الحممول، سممليمان عن سفيان، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4168
يمموم وممما الخميممس، عباس: يوم ابن قال: قال جبير بن سعيد

وجعممه، وسمملم عليممه اللممه صمملى الله برسول الخميس؟! اشتد
أبممدا). فتنممازعوا، بعممده تضلوا لن كتابا لكم أكتب فقال:(ائاتوني

اسممتفهموه؟ أهجر، شأنه، فقالوا: ما تنازع، نبي عند ينبغي ول
مممما خيممر فيممه أنمما فالذي فقال: (دعوني، عليه، يردون فذهبوا

مممن المشممركين قال: (أخرجمموا بثلث، إليه). وأوصاهم تدعونني
أجيزهم). وسمكت كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا العرب، الجزيرة

قال: فنسيتها. أو الثالثة، عن
]114[

الممرزاق: أخبرنمما عبممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا4169
عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري، عن معمر،

صمملى الله رسول حضر قال: لما عنهما الله رضي عباس ابن
اللممه صمملى النممبي فقممال رجممال، الممبيت وفي وسلم عليه الله
). فقممال بعممده تضمملون ل كتابمما لكم أكتب وسلم: (هلموا عليه

الوجع، غلبه قد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعضهم: إن
الممبيت أهممل اللممه. فمماختلف كتمماب حسممبنا القممرآن، وعنممدكم

تضمملون ل كتابا لكم يكتب يقول: قربوا من فمنهم واختصموا،
اللغممو أكممثروا فلممما ذلممك، غيممر يقممول مممن ومنهممم بعممده،

وسمملم: (قوممموا). عليممه اللممه صلى الله رسول قال والختلف،
ممما الرزيممة، كممل الرزيممة عبمماس: إن ابممن الله: فكان عبيد قال
يكتممب أن وبيممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول بين حال
ولغطهم. لختلفهم الكتاب، ذلك لهم



]114[
اللخمممي: حممدثنا جميممل بممن صممفوان بممن يسممرة  - حممدثنا4170

الله رضي عائاشة عن عروة، عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم
عليهمما فاطمممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قالت: دعا عنها

ثم فبكت، بشيء فسارها فيه، قبض الذي شكواه في السلم
فقممالت ذلممك، عممن فسممألناها فضممحكت، بشمميء فسارها دعاها

الذي وجعه في يقبض سلم: أنه عليه الله صلى النبي سارني
بيتمه أهمل أول أنمي فممأخبرني سمارني ثمم فبكيت، فيه، توفي
فضحكت. يتبعه،

]3426[
4171 / غنممدر: حممدثني بشار: حممدثنا بن محمد  - حدثني4173 
أسمممع قممالت: كنممت عائاشممة عن عروة، عن سعد، عن شعبة،
فسمممعت والخممرة، الممدنيا بيممن يخيممر حممتى نممبي يموت أنه: ل
فيه، مات الذي مرضه في يقول وسلم عليه الله صلى النبي

}). اليممة، عليهممم اللممه أنعممم الممذين يقول: ({مممع بحة، وأخذته
خير. أنه فظننت

عممروة، عممن سممعد، عن شعبة، مسلم: حدثنا ) - حدثنا4172( 
قالت: عائاشة عن
مممات الممذي المرض وسلم عليه الله صلى النبي مرض لما 

العلى). الرفيق يقول: (في جعل فيه،
الزهممري: عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو ) - حممدثنا4173( 

اللممه رسممول قممالت: كممان عائاشة الزبير: أن ابن عروة أخبرني
نممبي يقبممض لممم يقول: (إنه صحيح وهو وسلم عليه الله صلى
يخيممر). فلممما أو يحيمما، ثممم الجنممة، فممي مقعممده يرى حتى قط

عليه، غشي عائاشة فخذ على ورأسه القبض، وحضره اشتكى
في قال: (اللهم ثم البيت سقف نحو بصره شخص أفاق فلما

الممذي حديثه أنه فعرفت يجاورنا، ل العلى). فقلت: إذا الرفيق
صحيح. وهو يحدثنا كان

]850وانظر:  ،6144 ،5988 ،5350 ،4310 ،4194 ،4176[
عممن جويريممة، بن صخر عن عفان، محمد: حدثنا  - حدثنا4174

عبممد عائاشممة: دخممل عممن أبيممه، عممن القاسممم، بن الرحمن عبد
وأنمما وسمملم عليممه اللمه صلى النبي على بكر أبي بن الرحمن
يسممتن رطممب سممواك الرحمممن عبممد ومع صدري، إلى مسندته

فأخممذت بصممره، وسمملم عليه الله صلى الله رسول فأبده به،



صمملى النممبي إلى دفعته ثم وطيبته، ونفضته فقضمته، السواك
اللممه صلى الله رسول رأيت فما به، فاستن وسلم عليه الله
فممرغ أن عممدا فما منه، أحسن قط استنانا استن وسلم عليه

ثممم إصممبعه أو يممده رفممع وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول
تقممول: مممات وكانت قضى، ثم العلى). ثلثا، الرفيق قال: (في

وذاقنتي. حاقنتي بين
]4171وانظر:  ،850[

ابممن عممن يممونس، الله: أخبرنا عبد حبان: أخبرنا  - حدثني4175
أخممبرته: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن قال: أخبرني شهاب

نفممث اشممتكى إذا كممان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
وجعممه اشممتكى فلممما يبده، عنه ومسح بالمعوذات، نفسه على
الممتي بممالمعوذات نفسممه علممى إنفممث طفقت فيه، توفي الذي
عنه. وسلم عليه الله صلى النبي بيد وأمسح ينفث، كان

]4728، 4729، 5403، 5416، 5419، 5960[
مختممار: بممن العزيممز عبممد أسممد: حممدثنا بن معلى  - حدثنا4176
الزبيممر: أن بممن الله عبد بن عباد عن عروة، ابن هشام حدثنا

ة لى النمبي سممعت أخمبرته: أنهما عائاش ه ص وسملم، عليمه الل
يقمول: ظهممره إلمى مسممند وهمو يمموت، أن قبل إليه وأصغت

العلى). بالرفيق وألحقني وارحمني لي اغفر (اللهم
]4171[

هلل عممن عوانممة، أو محمممد: حممدثنا بممن الصلت  - حدثنا4177
ة عمن الزبيمر، بمن عروة عن الوزان، ه رضمي عائاش عنهما الل

لممم الممذي مرضممه في وسلم عليه الله صلى النبي قالت: قال
مسماجد). أنبيمائاهم قبمور اتخمذوا اليهمود، اللمه منمه: (لعمن يقم

مسجدا. يتخذ أن خشي قبره، لبرز ذلك عائاشة: لول قالت
]425[

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4178
اللممه عبممد بممن اللممه عبيممد قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل،

عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عائاشممة مسعود: أن بن عتبة بن
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ثقممل قالت: لممما وسلم
لممه، فممأذن بيتي، في يمرض أن أزواجه استأذن وجعه، واشتد
عبمماس بيممن الرض، فممي رجله تخط الرجلين بين وهو فخرج

آخر. رجل وبين المطلب عبد بن
فقممال عائاشممة، قممالت بالممذي الله عبد الله: فأخبرت عبيد قال



لمم الممذي الخر الرجل من تدري عباس: هل بن الله عبد لي
أبممي بن علي عباس: هو ابن قال قال: قلت: ل، عائاشة؟ تسم

طالب.
تحممدث: أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي زوج عائاشة وكانت
بممه واشممتد بيممتي دخممل لما وسلم عليه الله صلى الله رسول
أوكيتهممن، تحلممل لممم قممرب، سبع من علي قال: (هريقوا وجعه
زوج لحفصممة مخضممب فممي الناس). فأجلسممناه إلى أعهد لعلي
تلممك مممن عليه نصب طفقنا ثم وسلم، عليه الله صلى النبي

فعلتن). قالت: ثممم قد بيده: (أن إلينا يشير طفق حتى القرب،
وخطبهم. بهم فصلى الناس إلى خرج

]195[
عائاشممة عتبممة: أن بممن الله عبد بن الله عبيد  - وأخبرني4179

برسممول نممزل قممال: لممما عنهم الله رضي عباس بن الله وعبد
علممى لممه خميصممة يطممرح طفممق وسمملم، عليممه الله صلى الله

يقمول: (لعنمة كمذلك وهممو وجهمه، عن كشفها اغتم فإذا وجهه،
مسمماجد). أنبيممائاهم قبممور اتخممذوا والنصممارى، اليهممود علممى الله

صنعوا. ما يحذر
]425[

قالت: عائاشة الله: أن عبيد  - أخبرني4180
ذلممك، فممي وسمملم عليممه اللمه صلى الله رسول راجعت لقد 

قلممبي: أن فممي يقع لم أنه ال مراجعته كثرة على حملني وما
لممن أنه أرى كنت ول أبدا، مقامه قام رجل بعده الناس يحب
ذلممك يعممدل أن فأردت به، الناس تشاءم إل مقامه أحد يقوم

بكر. أبي عن وسلم عليه الله صلى الله رسول
عن عنهم، الله رضي عباس وابن موسى وأبو عمر ابن رواه
وسلم. عليه الله صلى النبي

]195، 646، 650، 655[
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4181

عائاشة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد عن الهاد، ابن
حمماقنتي لممبين وانممه وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قالت: مات

الله صلى النبي بعد أبدا لحد الموت شدة أكره فل وذاقنتي،
وسلم. عليه

]850[
حمممزة أبي بن شعيب بن بشر إسحاق: أخبرنا  - حدثني4182



كعممب بن الله عبد قال: أخبرني الزهري عن أبي، قال: حدثني
الممذين الثلثممة أحممد مالممك بممن كعب وكان النصاري، مالك بن

أبممي بممن علممي أخممبره: أن عباس بن الله عبد عليهم: أن تيب
اللممه صمملى اللممه رسممول عند من خرج عنه الله رضي طالب
أبمما النمماس: يمما فقممال فيممه، توفي الذي وجعه في وسلم عليه

وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أصممبح كيممف الحسممن،
عبممد بممن عبمماس بيممده فأخممذ بارئامما، اللممه بحمممد فقممال: أصممبح

وأانممي العصمما، عبممد ثلث بعممد واللممه لممه: أنممت فقممال المطلب
يتمموفى سمموف وسمملم عليممه الله صلى الله رسول لرى والله

عنممد المطلممب عبممد بنممي وجمموه لعممرف إنممي هممذا، وجعه من
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى بنا اذهب الموت،
كممان وإن ذلممك، علمنمما فينا كان إن المر، هذا فيمن فلنسأله

لئممن واللممه علممي: إنمما بنمما. فقممال فأوصممى علمنمماه، غيرنمما فممي
ل فمنعناهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سممألناها
صمملى اللممه رسول أسألها ل والله واين بعده، الناس يعطيناها

وسلم. عليه الله
]5911[

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4183
اللممه رضي مالك بن أنس قال: حدثني شهاب ابن عن عقيل،

الثنين، يوم من الفجر الصلة في هم بينا المسلمين عنه: أن
اللممه صمملى اللممه ورسول إل يفجأهم لم لهم، يصلي بكر وأبو
وهممم إليهممم فنظممر عائاشة، حجرة ستر كشف قد وسلم عليه
علممى بكممر أبممو فنكممص يضحك، تبسم ثم الصلة، صفوف في

عليممه اللمه صملى اللممه رسممول أن وظممن الصف، ليصل عقبيه
المسمملمون أنس: وهم الصلة. فقال إلى يخرج أن يريد وسلم

عليممه اللممه صمملى اللممه برسممول فرحمما صلتهم، في يفتتنوا أن
وسمملم: عليممه الله صلى الله رسول بيده إليهم فأشار وسلم،

الستر. وأرخى الحجرة، دخل صلتكم). ثم أتموا (أن
]648[

يونس، بن عيسى عبيد: حدثنا بن محمد  - حدثني4184/4186
أبمما مليكممة: أن أبممي ابممن قممال: أخممبرني سممعيد ابممن عمممر عن

تقول: إن كانت عائاشة أخبره: أن عائاشة مولى ذكوان، عمرو،
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممي: أن الله نعم من

اللممه وأن ونحممري، سممحري وبين يومي، وفي بيتي، في توفي



الرحمممن، عبممد علممي ممموته: دخممل عنممد وريقممه ريقي بين جمع
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مسممندة وأنمما السممواك، وبيممده
فقلممت: السممواك، يحممب أنه وعرفت إليه، ينظر فرأيته وسلم،

عليممه، فاشممتد نعممم). فتنمماولته، برأسممه: (أن فأشممار لممك؟ آخذه
وبيممن فأمره، نعم). فلينته، برأسه: (أن فأشار لك؟ وقلت: الينه

يديه يدخل فجعل ماء، - فيها عمر - يشك علبة أو ركوة يديه
إن اللممه، ال إلممه يقممول: (ل وجهممه، بهممما فيمسممح الممماء فممي

فممي يقممول: (اللهممم فجعممل يممده، نصممب سممكرات). ثممم للممموت
يده. ومالت قبض العلى). حتى الرفيق

بلل: حدثنا بن سليمان قال: حدثني إسماعيل ) - حدثنا4185( 
عنهما: أن الله رضي عائاشة عن أبي، عروة: أخبرني بن هشام
مرضممه فممي يسممأل كممان وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول

يمموم غممدا). يريممد أنمما أيممن غدا، أنا يقول: (أين فيه، مات الذي
بيممت فممي فكممان شماء، حيممث يكممون أزواجممه له فأذن عائاشة،
الممذي اليوم في عائاشة: فمات قالت عندها، مات حتى عائاشة

نحممري لممبين رأسه وإن الله فقبضه بيتي، في فيه علي يدور
بممن الرحمممن عبد قالت: دخل ريقي. ثم ريقه وخالط وسحري،

صلى الله رسول إليه فنظر به، يستن سواك ومعه بكر، أبي
عبممد يمما السممواك هممذا لممه: أعطنممي فقلممت وسمملم، عليممه اللممه

الله رسول فأعطيته مضغته، ثم فقضمته، فأعطانيه، الرحمن،
صدري. إلى مستند وهو به، فاستن وسلم عليه الله صلى

عممن زيممد، بممن حممماد حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا4186(
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مليكة، أبي ابن عن أيوب،
يممومي، وفمي بيممتي فمي وسملم عليمه اللمه صملى النبي توفي
مممرض، إذا بممدعاء تعمموذه إحممدانا وكانت ونحري، سحري وبين

الرفيممق وقممال: (فممي السممماء إلممى رأسه فرفع أعوذه، فذهبت
بكممر، أبممي بممن الرحمن عبد العلى). ومر الرفيق في العلى،

عليممه اللممه صمملى النممبي اليممه فنظممر رطبممة، جريممدة يده وفي
رأسمها، فمضممغت فأخممذتها، حاجمة، بهمما لمه أن فظننت وسلم،

ثممم مستنا، كان ما كأحسن بها فاستن إليه، فدفعنها ونفضتها،
بيممن اللممه فجمممع يده، من أو: سقطت يده، فسقطت ناولنيها،

الخرة. من يوم وأول الدنيا من يوم آخر في وريقه ريقي
]850[



عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4187
أبمما أخممبرته: أن عائاشممة سلمة: أن أبو قال: أخبرني شهاب ابن
بالسممنح، مسممكنه مممن فممرس علممى أقبممل عنه الله رضي بكر

علممى دخممل حممتى الناس يكلم فلم المسجد، فدخل نزل حتى
مغشي وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول فتيمم عائاشة،

وبكممى، فقبلممه عليممه أكممب ثممم وجهه عن فكشف جبرة، بتوب
موتممتين، عليممك اللمه يجمممع ل واللممه وأمي، أنت قال: بأبي ثم
متها. فقد عليك كتبت التي الموتة أما

عبمماس: أن بممن اللممه عبممد عن سلمة، أبو الزهري: حدثني قال
يمما فقال: اجلس الناس، يكلم الخطاب بن وعمر خرج بكر أبا

عمممر، وتركمموا إليممه الناس فأقبل يجلس، أن عمر فأبى عمر،
صمملى محمممدا يعبممد منكممم كممان فمممن بعد، بكر: أما أبو فقال
يعبممد منكممم كممان ومن مات، قد محمدا فإن وسلم عليه الله
رسممول إل محمممد الله: {وما يموت. قال ل حي الله فإن الله
- الشمماكرين}. وقممال: قمموله - إلممى الرسممل قبلممه من خلت قد

حممتى اليممة هممذه أنممزل اللمه أن يعلممموا لم الناس لكأن والله
مممن بشممرا أسمع فما كلهم، الناس منه فتلقاها بكر، أبو تلها

يتلوها. إل الناس
أن إل هو ما قال: والله عمر المسيب: أن بن سعيد فأخبرني
وحممتى رجلي، تقلنممي ممما حممتى فعقرت، تلها بكر أبا سمعت
صمملى النممبي أن علمت تلها، سمعته حين الرض إلى أهويت

مات. قد وسلم عليه الله
]1184[

سممعيد، بن يحيى شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثني4188
بممن اللممه عبيممد عن عائاشة، أبي ابن موسى عن سفيان، عن
رضممي بكر أبا عباس: أن وابن عائاشة عن عتبة، بن الله عبد
موته. بعد وسلم عليه الله صلى النبي قبل عنه الله

]5382[
في عائاشة: لددناه وزاد: قالت يحيى، علي: حدثنا  - حدثنا4189
المريض فقلنا: كراهية تلدوني، ل إلينا: أن يشير فجعل مرضه،
تلممدوني: ل الينمما: أن يشير أنهكم قال: (ألم أفاق فلما للدواء،

ان أنهكممم قال: (ألممم أفاق فلما للدواء، المريض فقلنا: كراهية
فممي أحد يبقى فقال: (ل للدواء، المريض تلدوني). قلنا: كراهية

يشهدكم). لم فإنه العباس، إل أنظر وأنا لد إل البيت



عممن عائاشممة، عممن أبيه، عن هشام، عن الزناد، أبي ابن رواه
وسلم. عليه الله صلى النبي

]5382، 6492، 6501[
ابممن أزهممر: أخبرنمما محمممد: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا4190
عائاشممة: أن عنممد قممال: ذكممر السممود عممن إبراهيممم، عممن عون،
فقممالت: مممن علممي، إلممى أوصممى وسمملم عليه الله صلى النبي
لمسممندته وإنممي وسمملم عليممه الله صلى النبي رأيت لقد قاله،
شممعرت، فممما فمممات، فممانحنث، بالطسممت، فممدعا صدري، إلى

علي؟ إلى أوصى فكيف
]2590[

طلحممة عممن مغممول، بممن مالممك نعيممم: حممدثنا أبو  - حدثنا4191
عنهممما: أوصممى الله رضي أوفى أبي ابن الله عبد قال: سألت

على كتب فقلت: كيف فقال: ل، وسلم؟ عليه الله صلى النبي
الله. بكتاب قال: أوصى بها؟ أمروا أو وصية، الناس

]2589[
عممن إسحاق، أبي عن الحوص، أبو قتيبة: حدثنا  - حدثنا4192
قال: الحارث بن عمرو

ول درهممما، ول دينممارا، وسلم عليه الله صلى النبي ترك ما 
وسمملحه، يركبهمما، كممان الممتي البيضمماء بغلته إل أمة، ول عبدا،

صدقة. السبيل لبن جعلها وأرضا
]2588[

عممن ثممابت، عممن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4193
يتغشاه، جعل وسلم عليه الله صلى النبي ثقل قال: لما أنس

لهما: (ليممس فقممال أبمماه، السمملم: واكممرب عليهمما فاطمة فقالت
أجمماب أبتمماه، قممالت: يمما مات اليوم). فلما بعد كرب أبيك على

إلممى أبتمماه، يمما مممأواه، الفممردوس جنممة من أبتاه، يا دعاه، ربا
أنممس، السمملم: يمما عليهمما فاطمة قالت دفن ننعاه. فلما جبريل
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول على تحثوا أن أنفسكم أطابت
التراب. وسلم

 79        : عليه -  الله صلى النبي به تكلم ما آخر باب
وسلم.

يونس: قممال الله: قال عبد محمد: حدثنا بن بشر  - حدثنا4194
العلم: أهل من رجال في المسيب بن سعيد الزهري: أخبرني

وهممو يقول وسلم عليه الله صلى النبي قالت: كان عائاشة أن



ثممم الجنممة، مممن مقعممده يممرى حتى نبي يقبض لم صحيح: (إنه
ثمم عليمه، غشمي فخمذي، علمى ورأسمه بمه، نمزل يخير). فلما

قممال: (اللهممم ثممم الممبيت، سممقف إلممى بصممره فأشممخص أفمماق
الحممديث أنممه وعرفممت يختارنمما، ل العلممى). فقلممت: إذا الرفيممق

تكلممم كلمممة آخممر قالت: فكممانت صحيح، وهو يحدثنا كان الذي
العلى). الرفيق بها: (اللهم

]4171[

 80.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي وفاة باب
أبممي عممن يحيممى، عممن شمميبان، نعيممم: حممدثنا أو  - حممدثنا4195
النممبي عنهممم: أن اللممه رضممي عبمماس وابممن عائاشة عن سلمة،
عليممه ينممزل سممنين عشممر بمكممة لبممث وسمملم عليممه الله صلى

عشرا. وبالمدينة القرآن،
]4694[

عقيممل، عممن الليممث، يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4196
اللممه رضي عائاشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب، ابن عن

ثلث ابممن وهو توفي وسلم عليه الله صلى الرسول عنها: أن
وستين.

مثله. المسيب بن سعيد شهاب: وأخبرني ابن قال
]3343[

عممن العمممش، عممن سممفيان، قبيصممة: حممدثنا  - حممدثنا4197
قالت: تمموفي عنها الله رضي عائاشة عن السود، عن إبراهيم،

يهممودي عنممد مرهونممة ودرعممه وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
شعير. من صاعا بثلثين. يعني

]1962[

 81       : أسامة -  وسلم عليه الله صلى النبي بعث باب
توفي         الذي مرضه في عنهما الله رضي زيد بن

فيه.
عممن مخلممد، بممن الضممحاك عاصممم أبممو  - حممدثنا4198/4199

عممن سممالم، عممن عقبة، بن موسى سليمان: حدثنا بن الفضيل
فيه، فقالوا أسامة، وسلم عليه الله صلى النبي أبيه: استعمل

فممي قلتممم أنكم بلغني وسلم: (قد عليه الله صلى النبي فقال
إلي). الناس أحب وإنه أسامة،

دينار، بن الله عبد عن مالك، إسماعيل: حدثنا ) - حدثنا4199(



صلى الله رسول عنهما: أن الله رضي عمر بن الله عبد عن
زيممد، بممن أسممامة عليهممم وأمممر بعثمما، بعممث وسمملم عليممه اللممه

وسملم عليممه اللمه صلى النبي فقام إمارته، في الناس فطعن
إمممارة فممي تطعنممون كنتممم فقممد إمارته في تطعنوا فقال: (إن

ه وايمم قبمل، من أبيه ان وإن للممارة، لخليفما كمان إن الل ك
بعده). إلي الناس أحب لمن هذا وإن لي، الناس أحب لمن

]3542[
عمرو قال: أخبرني وهب ابن قال: أخبرني أصبغ  - حدثنا4200

عممن الخيممر، أبممي عممن حممبيب، أبممي ابممن عممن الحممارث، بممن
اليمممن مممن قممال: خرجنمما هاجرت؟ له: متى قال أنه الصنابحي

لممه: الخممبر؟ فقلممت راكممب فأقبممل الجحفممة، فقممدمنا مهمماجرين،
قلت: هممل خمس، منذ وسلم عليه الله صلى النبي فقال: دفنا

مممؤذن بلل أخممبرني قممال: نعممم، شيئا؟ القدر ليلة في سمعت
العشممر فممي السبع في سمع وسلم: أنه عليه الله صلى النبي

الواخر.

82.        : وسلم -  عليه الله صلى النبي غزا كم باب
أبممي عممن إسممرائايل، رجمماء: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا4201
غممزوت عنممه: كممم الله رضي أرقم بن زيد قال: سألت إسحاق

عشممرة، قمال: سمبع وسملم؟ عليممه اللمه صملى الله رسول مع
عشرة. قال: تسع وسلم؟ عليه الله صلى النبي غزا قلت: كم

]3733[
أبممي عممن إسممرائايل، رجمماء: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا4202

ه رضمي البراء إسحاق: حدثنا النمبي ممع قمال: غمزوت عنمه الل
عشرة. خمس وسلم عليه الله صلى

بممن محمممد بممن أحمممد الحسن: حممدثنا بن أحمد  - حدثني4203
عممن كهمممس، عممن سممليمان، بممن معتمر هلل: حدثنا بن حنبل

عليممه الله صلى الله رسول مع قال: غزا أبيه عن بريدة، ابن
غزوة. عشرة ست وسلم

التفسير.  - كتاب68
بمعنى والراحم الرحيم الرحمة، من الرحيم} اسمان {الرحمن

والعالم. كالعليم واحد،

 1.     : الكتاب -  فاتحة في ماجاء باب
ويبممدأ المصمماحف، فممي بكتابتهمما يبممدأ أنممه الكتمماب أم وسممميت



كممما والشممر، الخيممر فممي الصمملة. والممدين: الجممزاء في بقراءتها
ندان. تدين
/: بالحسماب.9/النفطمار:  /،1مجاهد: {بالدين} /الماعون:  وقال

/: محاسبين.86{مدينين} /الواقعة: 
قممال: حممدثني شممعبة عممن يحيممى، مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا4204
سممعيد أبي عن عاصم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب

الله رسول فدعاني المسجد، في أصلي قال: كنت المعلى بن
إنممي اللممه، رسممول فقلت: يا أجبه، فلم وسلم عليه الله صلى
إذا وللرسول لله الله: {استجيبوا يقل فقال: (ألم أصلي، كنت

أعظممم هي سورة لي: (لعلمنك قال يحييكم}). ثم لما دعاكم
أخممذ المسممجد). ثممم مممن تخممرج أن قبممل القممرآن، فممي السور
سممورة تقل: (لعلمنك له: ألم قلت يخرج، أن أراد فلما بيدي،
رب للممه القممرآن). قممال: ({الحمممد فممي سممورة أعظممم هممي

أوتيته). الذي العظيم والقرآن المثاني، السبع العالمين}: هي
]4370، 4426، 4720[

 2.{     } : الضالين -  ول عليهم المغضوب غير باب
سممي، عمن مالممك، يوسف: أخبرنما بن الله عبد  - حدثنا4205

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن
المام: قال قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وافممق فمن آمين، الضالين}. فقالوا ول عليهم المغضوب {غير
ذنبه). من تقدم ما له غفر الملئاكة قول قوله

]747[
البقرة. سورة

 3/ {    } :   : كلها -  السماء آدم وعلم الله قول /.31باب
قتمادة، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا4206

وسمملم. عليممه اللممه صلى النبي عن عنه، الله رضي أنس عن
قتممادة، عممن سعيد، زريع: حدثنا ابن يزيد خليفة: حدثنا لي قال
وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن عنه، الله رضي أنس عن

إلى استشفعنا فيقولون: لو القيامة يوم المؤمنون قال: (يجتمع
بيممده، اللممه خلقممك النمماس، أبو فيقولون: أنت آدم فيأتون ربنا،

عنممد لنا فاشفع شيء، كل أسماء وعلمك ملئاكته، لك وأسجد
ويممذكر هنمماكم، هذا. فيقول: لسممت مكاننا من يريحنا حتى ربك
إلممى اللممه بعثممه رسممول أول فممإنه نوحمما، ائاتونا فيستحي، ذنبه



ممما ربه سؤاله ويذكر هناكم، فيقول: لست الرض. فيأتون أهل
الرحمن. فيأتونه خليل فيقول: ائاتوا فيستحي، علم به ليه ليس

وأعطمماه اللممه كلمممه عبممدا موسممى، ائاتمموا هناكم، فيقول: لست
بغيممر النفممس قتممل ويذكر هناكم، فيقول: لست التوراة. فيأتونه

اللممه عبممد عيسممى فيقممول: ائاتمموا ربممه مممن فيسممتحي نفممس،
محمممد ائاتمموا هناكم، وروحه. فيقول: لست الله وكلمة ورسوله،

ذنبممه مممن تقممدم ما له الله غفر عبدا وسلم، عليه الله صلى
فيممؤذن ربممي علممى أسممتأذن حتى فأنطلق فيأتونني، تأخر، وما
ثممم اللممه، شمماء ما فيدعني ساجدا، وقت ربي رأيت فإذا لي،

تشممفع. واشممفع يسمممع، وقممل تعطممه، وسل رأسك، يقال: ارفع
لممي فيحممد أشممفع، ثممم يعلمنيممه، بتحميد فأحمده رأسي، فأرفع

ثممم مثلممه، ربي، رأيت فإذا إليه، أعود ثم الجنة، فأدخلهم حدا
فممأقول: الرابعممة أعود ثم الجنة، فأدخلهم حدا لي فيحد أشفع

الخلود). عليه ووجب القرآن، حبسه من إل النار في بقي ما
اللممه قممول يعنممي القممرآن، حبسممه مممن اللممه: إل عبممد أبممو قال

فيها}. تعالى: {خالدين
]3182وانظر:  ،7078 ،7002 ،6975 ،6197[

4: باب - 
المنممافقين مممن /: أصممحابهم14شممياطينهم} / مجاهد: {إلممى قال

جممامعهم. {صممبغة} / /: الله19بالكافرين} / والمشركين. {محيط
حقمما. قممال المممؤمنين /: على45الخاشعين} / /: دين. {على138

فيه. بما /: يعمل63مجاهد: {بقوة} /
/: عبرة66خلفها} / /: شك. {وما10العالية: {مرض} / أبو وقال
بياض. /: ل71شية} / بقي. {ل لمن

- - مفتوحممة /: يولممونكم. الوليممة49غيممره: {يسممومونكم} / وقال
المارة. فهي الواو كسرت وإذا الربوبية، الولء، مصدر
فوم. كلها تؤكل التي بعضهم: الحبوب وقال
/: فانقلبوا.90قتادة: {فباؤوا} / وقال
/:102/: يستنصممرون. {شممروا} /89غيممره: {يسممتفتحون} / وقممال

يحمقمموا أن أرادوا إذا الرعونممة، /: مممن104بمماعوا. {راعنمما} /
/: لتغني. {خطوات} /123 ،48تجزي} / قالوا: راعنا. {ل إنسانا
/: اختبر.124والمعني: آثاره. {ابتلى} / الخطو، /: من168



5    } :   : وأنتم -  أندادا لله تجعلوا فل تعالى قوله باب
/.22تعلمون} /

منصور، عن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثني4207
قممال: اللممه عبممد عممن شممرحبيل، بن عمرو عن وائال، أبي عن

عنممد أعظممم الممذنب وسمملم: أي عليممه اللمه صملى النبي سألت
ذلمك خلقمك). قلمت: إن وهمو نمدا للمه تجعممل قممال: ( أن الله؟

يطعممم أن تخاف ولدك تقتل قال: (وأن أي؟ قلت: ثم لعظيم،
جارك). حليلة تزاني قال: (أن أي؟ معك). قلت: ثم

]4483، 5655، 6426، 6468، 7082، 7094[

 6  } :   : الغمام -  عليكم وظللنا تعالى وقوله باب
ما        طيبات من كلوا والسلوى المن عليكم وأنزلنا

أنفسهم      كانوا ولكن ظلمونا وما رزقناكم
/57يظلمون} /

الطير. والسلوى صمغة، مجاهد: المن وقال
عممن الملممك، عبممد عممن سممفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4208
قال: قال عنه الله رضي زيد بن سعيد عن حريث، بن عمرو

وماؤهمما المممن، من وسلم: (الكمأة عليه الله صلى الله رسول
للعين). شفاء

]4363، 5381[

7      } : منها -  فكلوا القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ باب
حطة        وقولوا سجدا الباب وادخلوا رغدا شئتم حيث

/ { المحسنين     وسنزيد خطاياكم لكم /58نغفر
كثيرا. رغدا: واسعا

ابممن عممن مهدي، بن الرحمن عبد محمد: حدثنا  - حدثني4209
هريممرة أبممي عممن منبممه، بممن همممام عممن معمممر، عن المبارك،

قممال: (قيممل وسمملم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي
حطممة}. فممدخلوا وقولمموا سممجدا البمماب إسرائايل: {ادخلمموا لبني

فممي حبممة وقممالوا: حطممة، فبممدلوا، أسممتاههم، علممى يزحفممون
شعرة).

]3222[



8.{    } :  : لجبريل -  عدوا كان من قوله باب
إيل: الله. وسراف: عبد، وميك عكرمة: جبر وقال

بكر: حدثنا بن الله عبد منير: سمع بن الله عبد  - حدثنا4210
قال: أنس عن حميد،

عليممه الله صلى الله رسول بقدوم سلم بن الله عبد سمع 
عليممه اللممه صمملى النممبي فممأتى يحممترف، أرض في وهو وسلم
نممبي: فممما إل يعلمهممن ل ثلث عممن سمائالك فقمال: إنمي وسلم

ينممزع وممما الجنممة، أهممل طعممام أول وممما السمماعة، شرط أول
آنفمما). قممال: جبريممل قال: (أخبرني أمه؟ إلى أو أبيه إلى الولد

فقممرأ الملئاكممة، مممن اليهود عدو قال: (نعم). قال: ذاك جبريل؟
بإذن قلبك على نزله فإنه لجبريل عدوا كان الية: ({من هذه

مممن النمماس تحشممر فنممار السمماعة أشممراط أول اللممه}. أممما
كبممد فزيادة الجنة أهل طعام أول وأما المغرب، إلى المشرق

سبق وإذا الولد، نزع المرأة ماء الرجل ماء سبق وإذا حوت،
أنممك وأشهد الله، إل إله ل أن نزعت). قال: أشهد المرأة ماء

إن وإنهممم بهممت، قمموم اليهممود أن الله، رسول يا الله، رسول
اليهممود، فجمماءت يبهتمموني، تسممألهم أن قبممل بإسمملمي يعلممموا

فيكم). الله عبد رجل وسلم: (أي عليه الله صلى النبي فقال
إن سمميدنا. قممال: (أرأيتممم وابن وسيدنا خيرنا، وابن قالوا: خيرنا

فخممرج ذلممك، من الله سلم). فقالوا: أعاذه بن الله عبد أسلم
رسممول محممدا وأن اللمه، إل إلمه ل أن فقال: أشهد الله عبد

كنممت الذي قال: فهذا وانتقصوه، شرنا، وابن الله. فقالوا: شرنا
الله. رسول يا أخاف

]3151[

9       } :  : بخير -  نأت ننسها أو آية من ننسخ ما قوله باب
/.106منها} /

عممن سممفيان، يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4211
عمممر قممال: قممال عبمماس ابممن عن جبير، بن سعيد عن حبيب،
قممول من لندع وإنا علي، وأقضانا أبي، عنه: أقرؤنا الله رضي
اللممه رسول من سمعته شيئا أدع يقول: ل أبيا أن وذاك أبي،
مممن ننسممخ تعممالى: {ممما الله قال وقد وسلم، عليه الله صلى

ننسها}. أو آية
]4719[



10/ {     } : سبحانه -  ولدا الله اتخذ وقالوا /.116باب
أبي بن الله عبد عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4212

عنهما، الله رضي عباس ابن عن جبير، بن نافع حسين: حدثنا
ابممن اللممه: كممذبني قال: (قال وسلم عليه الله صلى النبي عن
فأممما ذلممك، لممه يكممن ولممم وشممتمني ذلممك، لممه يكممن ولم آدم

وأممما كممان، كممما أعيممده أن أقممدر ل أنممي فزعممم إيمماي تكذبيه
أو صمماحبة أتخممذ أن فسممبحاني ولممد، لممي فقمموله أيمماي شممتمه
ولدا).

11{     } :  : مصلى -  إبراهيم مقام من واتخذوا قوله باب
/125./

عممن حميممد، عممن سممعيد، بممن يحيى عن مسدد،  - حدثنا4213
عمر: قال: قال أنس

قلممت: يمما ثلث، فممي ربي وافقني أو ثلث، في الله وافقت 
وقلممت: يمما مصمملى، إبراهيممم مقممام من اتخذت لو الله، رسول
أمهممات أمممرت فلممو والفمماجر، الممبر عليممك يممدخل اللممه، رسول

قممال: وبلغنممي الحجمماب، آيممة اللممه فممأنزل بالحجمماب، المممؤمنين
فممدخلت نسممائاه، بعممض وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي معاتبة

اللممه صمملى رسمموله اللممه ليبممدلن أو انتهيتممن قلممت: إن عليهن،
قممالت: يمما نسممائاه، إحممدى أتيممت حممتى منكن، خيرا وسلم عليه
يعممظ ممما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول في أما عمر،

إن ربممه اللممه: {عسممى فممأنزل أنممت؟ تعظهممن حممتى نسمماءه،
مسلمات}. الية. منكن خيرا أزواجا يبدله أن طلقكن

حميممد: أيمموب: حممدثني بممن يحيممى مريممم: أخبرنمما أبي ابن وقال
عمر. عن أنسا، سمعت

]393[

 12   } :   : القواعد -  إبراهيم يرفع وإذ تعالى قوله باب
سميع         أنت إنك منا تقبل ربنا وإسماعيل البيت من

/.127العليم} /
النساء} /النور: من قاعدة. {والقواعد واحدتها القواعد: أساسه،

قاعد. /: واحدها60
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا4214

بكممر: أبممي بن محمد بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم عن



زوج عنهمما، اللممه رضممي عائاشممة عممن عمممر، بن الله عبد أخبر
عليممه اللمه صملى الله رسول وسلم: أن عليه الله صلى النبي
عممن واقتصممروا الكعبممة بنمموا قومممك أن تممري قال: (ألم وسلم
قواعممد علممى تردهمما أل اللممه، رسول إبراهيم). فقلت: يا قواعد

بالكفر). قومك حدثان قال: (لول إبراهيم؟
مممن هممذا سمممعت عائاشممة كممانت عمر: لئن بن الله عبد فقال

صمملى الله رسول أرى ما وسلم، عليه الله صلى الله رسول
إل الحجممر يليممان اللذين الركنين استلم ترك وسلم عليه الله
إبراهيم. قواعد على يتمم لم البيت أن
]126[

 13/ {      } : إلينا -  أنزل وما بالله آمنا قولوا /.136باب
عمممر: أخبرنمما بممن عثمممان بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4215

سمملمة، أبممي عممن كممثير، أبي بن يحيى عن المبارك، بن علي
يقرؤون الكتاب أهل قال: كان عنه الله رضي هريرة أبي عن

فقممال السمملم، لهممل بالعربيممة ويفسممرونها بالعبرانيممة، التمموراة
الكتمماب أهممل تصممدقوا وسمملم: (ل عليممه الله صلى الله رسول

إلينا} الية). أنزل وما بالله وقولوا: {آمنا تكذبوهم، ول
]6928، 7103[

 14     } : ولهم -  ما الناس من السفهاء سيقول باب
المشرق        لله قل عليها كانوا التي قبلتهم عن

/ { مستقيم       صراط إلى يشاء من يهدي والمغرب
142./

عممن إسممحاق، أبممي عممن زهيممرا، نعيم: سمممع أبو  - حدثنا4216
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عنه: أن الله رضي البراء
عشممر سممبعة أو شممهرا، عشممر سممتة المقممدس بيت إلى صلى

أو صمملى، وأنه البيت، قبل قبلته تكون أن يعجبه وكان شهرا،
كممان ممممن رجل فخرج قوم، معه وصلى العصر صلة صلها،
قممال: أشممهد راكعممون، وهم المسجد أهل على فمر معه صلى
مكممة، قبممل وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت لقد بالله،

قبممل القبلة على مات الذي وكان البيت، قبل هم كما فداروا
فيهممم، نقممول ممما نممدر لممم قتلمموا، رجممال البيت قبل تحول أن

بالنمماس اللممه إن إيمممانكم ليضمميع اللممه كممان الله: {وممما فأنزل
رحيم}. لرؤوف



]40[

 15    } : لتكونوا -  وسطا أمة جعلناكم وكذلك باب
عليكم      الرسول ويكون الناس على شهداء

].143شهيدا} /
راشد: حممدثنا بن يوسف راشد: حدثنا بن يوسف  - حدثنا4217
امة، وأبمو جرير أبمي عمن العممش، عمن لجريمر، واللفمظ أس

سممعيد أبممي عممن صممالح، أبممو أسممامة: حممدثنا أبممو صممالح. وقممال
وسمملم: (يممدعى عليممه الله صلى الله رسول قال: قال الخدري

فيقممول: هممل رب، يمما وسممعديك فيقول: لبيك القيامة، يوم نوح
أتانما فيقولون: ما بلغكم؟ لمته: هل فيقال فيقول: نعم، بلغت؟

وأمتممه، فيقممول: محمممد لممك؟ يشممهد فيقممول: مممن نممذير، مممن
شممهيدا}. فممذلك عليكم الرسول بلغ: {ويكون قد أنه فيشهدون

شممهداء لتكونمموا وسممطا أمة جعلناكم ذكره: {وكذلك جل قوله
العدل. شهيدا}). والوسط عليكم الرسول ويكون الناس على

]3161[

16     } :  : عليها -  كنت التي القبلة جعلنا وما قوله باب
عقبيه         على ينقلب ممن الرسول يتبع من لنعلم إل

كان          وما الله هدى الذين على إل لكبيرة كانت وإن
/ { رحيم        لرؤوف بالناس الله إن إيمانكم ليضيع الله

143./

اللممه عبممد عممن سفيان، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4218
يصمملون النمماس عنهما: بينمما الله رضي عمر ابن عن دينار، بن

علممى اللممه فقممال: أنممزل جمماء جمماء إذ قباء، مسجد في الصبح
الكعبممة يسممتقبل قرآنمما: أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

الكعبة. إلى فتوجهوا فاستقبلوها،
]395[

 17     } : السماء -  في وجهك تقلب نرى قد باب
المسجد       شطر وجهك فول ترضاها قبلة فلنولينك

الحرام}.
/.144تعملون} / إلى: {عما

عممن أبيممه، عن معتمر، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4219



غيري. القبلتين صلى ممن يبق قال: لم عنه الله رضي أنس

 18      } : آية -  بكل الكتاب أوتوا الذين أتيت ولئن باب
.{ قبلتك   تبعوا ما

/.145الظالمين} / لمن إذا قوله: {إنك إلى
اللممه عبممد سليمان: حممدثني مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا4220

فممي النماس عنهمما: بينمما اللمه رضمي عمر ابن عن دينار، بن
اللمه صملى اللمه رسممول فقمال: إن رجمل جاءهم بقباء، الصبح
يسممتقبل أن وأمممر قممرآن، الليلممة عليممه أنممزل قممد وسلم عليه

الشممأم، إلممى النمماس وجممه وكممان فاسممتقبلوها، أل الكعبممة،
الكعبة. إلى بوجوههم فاستداروا

]395[

 19    } : كما -  يعرفونه الكتاب آتيناهم الذين باب
الحق       - ليكتمون منهم فريقا وإن أبناءهم يعرفون

/ { الممترين  -     من تكونن فل قوله /147، 146إلى
بممن اللممه عبد عن مالك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4221
قال: عمر ابن عن دينار،

آت جاءهم إذ الصبح، صلة في بقباء الصبح في الناس بينا 
الليلممة عليممه أنممزل قممد وسلم عليه الله صلى النبي فقال: إن

وكممانت فاسممتقبلوها، أل الكعبممة، يسممتقبل أن أمممر وقممد قرآن،
الكعبة. إلى فاستداروا الشأم، إلى الناس وجوههم

]395[

 20    } : فاستبقوا -  موليها هو وجهة ولكل باب
الله         إن جميعا الله بكم يأت تكونوا أينما الخيرات

/ { قدير    شيء كل /.148على
سممفيان: عممن يحيممى، المثنى: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4222 

قممال: عنممه اللممه رضممي البراء قال: سمعت إسحاق أبو حدثني
المقممدس بيممت نحممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع صلينا
القبلة. نحو صرفة ثم شهرا، عشر سبعة أو عشر، ستة

]40[



 21     } : شطر -  وجهك فول خرجت حيث ومن باب
بغافل         الله وما ربك من للحق وإنه الحرام المسجد

/ { تعملون  /.149عما
شطره: تلقاؤه.

بممن العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا4223
رضمي عممر ابمن قال: سمعت دينار بن الله عبد مسلم: حدثنا

يقول: عنهما الله
فقممال: أنممزل رجممل جمماءهم إذ بقبمماء، الصممبح في الناس بينا 

فاسممتداروا فاسممتقبلوها، الكعبممة يستقبل أن فأمر قرآن، الليلة
الشأم. إلى الناس وجه وكان الكعبة، إلى فتوجهوا كهيئتهم،

]395[

 22     } : شطر -  وجهك فول خرجت حيث ومن باب
وجوهكم      فولوا كنتم وحيثما الحرام المسجد

/ { تهتدون -   -   ولعلكم قوله إلى /.150شطره

بممن اللممه عبممد عممن مالممك، سعيد: عن بن قتيبة  - حدثنا4224
قال: عمر ابن عن دينار،

فقال: إن آت جاءهم إذ بقباء، الصبح صلة في الناس بينما 
وقممد الليلممة، عليه أنزل قد وسلم عليه الله صلى الله رسول

النمماس وجمموههم وكممانت فاسممتقبلوها، الكعبة، يستقبل أن أمر
القبلة: الكعبة. إلى فاستداروا الشأم، إلى

]395[

 23     } :  : الله -  شعائر من والمروة الصفا إن قوله باب
يطوف          أن عليه جناح فل اعتمر أو البيت حج فمن

/ { عليم        شاكر الله فإن خيرا تطوع ومن /.158بهما
عبمماس: الصممفوان ابممن شمعيرة. وقممال واحممدتها شعائار: علمات،

والواحممدة شمميئا، تنبممت الممتي الملممس ويقممال: الحجممارة الحجر،
للجميع. والصفا الصفا، بمعنى صفوانة،

هشممام عممن مالممك، يوسف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا4225
قال: أنه أبيه عن عروة، بن
لم، عليه الله صلى النبي زوج لعائاشة قلت  يومئمذ وأنما وس



الصممفا وتعممالى: {ن تبممارك اللممه قممول السممن: أرأيممت حممديث
جنمماح فل اعتمممر أو الممبيت حج فمن الله شعائار من والمروة

يطمموف ل أن شيئا أحد على أرى بهما}. فما يطوف أن عليه
جنمماح كانت: فل تقول، كما كانت لو عائاشة: كل، فقالت بهما؟
النصممار، فممي اليممة هممذه أنزلت إنما بهما، يطوف ل أن عليه
يتحرجممون وكممانوا قديممد، حممذو منمماة وكانت لمناة، يهلون كانوا

سممألوا السمملم جمماء فلممما والمممروة، الصممفا بيممن يطوفمموا أن
اللممه: {إن فأنزل ذلك، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول
فل اعتمممر أو الممبيت حج فمن الله شعائار من والمروة الصفا
بهما}. يطوف أن عليه جناح

]1561[
بممن عاصم عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4226

الصفا عن عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سألت سليمان
كممان فلممما الجاهليممة، أمممر مممن أنهما نرى فقال: كنا والمروة،
والمممروة الصفا تعالى: {إن الله فأنزل عنهما، أمسكنا السلم

أن عليممه جنمماح فل اعتمممر أو البيت حج فمن الله شعائار من
بهما}. يطوف

]1565[

 24     } :  : دون -  من يتخذ من الناس ومن قوله باب
/ { الله     كحب يحبونهم أندادا /.165الله

ند. واحدها أضدادا، يعني
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا4227
كلمممة، وسلم عليه الله صلى النبي الله: قال عبد عن شقيق،
مممات وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النبي قال أخرى، وقلت

مممات أنمما: مممن النار). وقلت دخل ندا الله دون من يدعو وهو
الجنة. دخل ندا لله يدعو ل وهو

]1181[

 25      } : القصاص -  عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا باب
/ { أليم    -   -   عذاب قوله إلى بالحر الحر القتلى في

178./
/: ترك.178{عفي} /

قال: سمعت عمرو سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4228
يقممول: كممان عنهممما الله رضي عباس ابن قال: سمعت مجاهدا



اللممه فقممال الديممة، فيهممم تكن ولم القصاص إسرائايل بني في
الحممر القتلممى فممي القصمماص عليكممم المة: {كتممب لهذه تعالى
ه عفمي فممن بمالنثى والنثى بالعبد والعبد بالحر أخيمه ممن ل

بممالمعروف {فاتبمماع العمممد فممي الديممة يقبل أن شيء} فالعفو
{ذلممك بإحسممان ويممؤدي بممالمعروف بإحسممان} يتبممع إليممه وأداء

قبلكممم كممان مممن علممى كتممب ورحمممة} مممما ربكم من تخفيف
الدية. قبول بعد أليم} قتل عذاب فله ذلك بعد اعتدى {فمن

]6487[

النصمماري: حممدثنا اللممه عبممد بممن محمممد  - حممدثنا4229/4230
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن حدثهم، أنسا حميد: أن

القصاص). الله (كتاب
بكممر بممن اللممه عبممد منير: سمممع بن الله عبد ) - حدثني4230(

ثنيممة كسممرت عمته الربيع أنس: أن عن حميد، السهمي: حدثنا
فممأتوا فممأبوا، الرش فعرضمموا فأبوا، العفو إليها فطلبوا جارية،
لم عليمه الله صلى الله رسول فمأمر القصماص، إل وأبموا وس
بممن أنممس فقال بالقصاص، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بعثممك والممذي ل الربيممع؟ ثنيممة أتكسممر اللممه، رسممول النضر: يمما
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال ثنيتهمما، تكسممر ل بالحق

فعفمموا، القمموم القصمماص) فرضممي اللممه كتاب أنس، وسلم: ( يا
اللممه عبمماد مممن وسمملم: (إن عليه الله صلى الله رسول فقال

لبره). الله على أقسم لو من
]2556[

 26     } : الصيام -  عليكم كتب آمنوا الذين ياأيها باب
/ { تتقون        لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما

183./

قال: أخممبرني الله عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4231
عاشمموراء قممال: كممانت عنهممما اللمه رضممي عمممر ابن عن نافع،

شمماء قممال: (مممن رمضممان، نممزل فلممما الجاهليممة، أهممل يصممومه
يصمه). لم شاء ومن صامه،

]1793[

عممن عيينممة، ابممن محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا4232



عنهمما: كممان اللممه رضممي عائاشممة عممن عممروة، عممن الزهممري،
قممال: (مممن رمضممان نممزل فلممما رمضممان، قبممل يصام عاشوراء

أفطر). شاء ومن صام شاء
]1515[

عممن إسممرائايل، عممن اللممه، عبيممد محمود: أخبرنا  - حدثني4233
قممال: دخممل اللممه عبيممد عممن علقمة، عن إبراهيم، عن منصور،
يصممام فقممال: كممان عاشوراء؟ فقال: اليوم يطعم، وهو الشعث

فكل. فادن ترك، رمضان نزل فلما رمضان، ينزل أن قبل
هشممام يحيممى: حممدثنا المثنممى: حممدثنا بممن محمد  - حدثني4234

يمموم قالت: كان عنها الله رضي عائاشة عن أبي، قال: أخبرني
اللممه صمملى النبي وكان الجاهلية، في قريش تصومه عاشوراء

بصمميامه، وأمممر صمامه المدينممة قممدم فلما يصومه، وسلم عليه
ان رمضمان نمزل فلمما عاشموراء، وتمرك الفريضمه، رمضمان ك
يصمه. لم شاء ومن صامه شاء من فكان

]1515[

 27    } :  : منكم -  كان فمن معدودات أياما قوله باب
وعلى         أخر أيام من فعدة سفر على أو مريضا

تطوع       فمن مسكين طعام فدية يطيقونه الذين
خيرا

/.184تعلمون} / كنتم إن لكم خير تصوموا وأن له خير فهو
تعالى. الله قال كما كله، المرض من عطاء: يفطر وقال
علممى خافتمما والحامممل: إذا المرضممع في وإبراهيم الحسن وقال

الكممبير الشمميخ وأممما تقضمميان، ثم تفطران ولدهما أو أنفسهما
أو عاممما كممبر ممما بعممد أنممس أطعم فقد الصيام، يطق لم إذا

وأفطر. ولحما، خبزا مسكينا، يوم كل عامين،
أكثر. {يطيقونه} وهو العامة قراءة
إسممحاق: بممن زكرياء روح: حدثنا إسحاق: أخبرنا  - حدثني4235
يقممرأ: عبمماس ابممن عطمماء: سمممع عممن دينممار، بممن عمممرو حدثنا

عباس: ابن مسكين}. قال طعام فدية يطوقونه الذين {وعلى
ل الكممبيرة، والمممرأة الكممبير، الشمميخ هممو بمنسمموخة، ليسممت

مسكينا. يوم كل مكان فيطعمان يصوما، أن يستطيعان

 28/ {     } : فليصمه -  الشهر منكم شهد فمن /.185باب
عبيممد العلى: حممدثنا عبد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا4236



قممرأ: أنممه عنهممما اللممه رضممي عمممر ابممن عممن نممافع، عن الله،
منسوخة. مساكين}. قال: هي طعام {فدية

]1848[
بممن عمممرو عممن مضممر، بممن بكممر قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا4237

بممن سمملمة مممولى يزيممد، عن الله، عبد بن بكير عن الحارث،
يطيقممونه الممذين نزلممت: {وعلممى قممال: لممما سمملمة عن الكواع،

حممتى ويفتممدي، يفطممر أن أراد مممن مسكين}. كان طعام فدية
فنسختها. بعدها التي الية نزلت
يزيد. قبل بكير الله: مات عبد أبو قال

 29     } : إلى -  الرفث الصيام ليلة لكم أحل باب
الله         علم لهن لباس وأنتم لكم لباس هن نسائكم

فالن       عليكم فتاب أنفسكم تختانون كنتم أنكم
/ { لكم      الله كتب ما وابتغوا /.187باشروهن

عممن إسممحاق، أبي عن إسرائايل، عن الله، عبيد  - حدثنا4238
قممال: مسمملمة بممن شريح عثمان: حدثنا بن أحمد البراء. وحدثنا

قممال: إسممحاق أبممي عممن أبيه، عن يوسف، بن إبراهيم حدثني
ل كانوا رمضان، صوم نزل عنه: لما الله رضي البراء سمعت
اء يقربون أنفسمهم، يخونمون رجمال وكمان كلمه، رمضمان النس
فتماب أنفسممكم تختممانون كنتمم أنكمم اللمه اللمه: {علمم فمأنزل
عنكم}. وعفا عليكم

]1816[

 30     } : الخيط -  لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا باب
أتموا        ثم الفجر من السود الخيط من البيض
عاكفون       وأنتم تباشروهن ول الليل إلى الصيام

.{ المساجد  في
/: المقيم.25/. "العاكف" /الحج: 187قوله: {يتقون} / إلى

عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا4239/4240
عقممال عممدي قممال: أخممذ عممدي عممن الشممعبي، عن حصين، عن

يسممتبينا، فلممم نظر، الليل بعض كان حتى أسود، وعقال أبيض
قال: (إن وسادي، تحت جعلت الله، رسول قال: يا أصبح فلما

تحممت والسممود البيممض الخيممط كممان لعريممض: أن إذا وسممادك



وسادتك).
مطممرف، عممن جريمر، سعيد: حممدثنا بن قتيبة ) - حدثنا4240( 

يا قال: قلت عنه الله رضي حاتم بن عدي عن الشعبي، عن
أهممما السممود، الخيممط مممن البيممض الخيممط ممما اللممه، رسممول

الخيطيممن). ثممم أبصممرت إن القفمما لعريممض قال: (إنممك خيطان؟
النهار). وبياض الليل سواد هو بل قال: (ل،

]1817[
بممن محمممد غسممان، أبممو مريممم: حممدثنا أبممي ابممن  - حدثنا4241

قممال: وأنزلممت: سممعد بممن سهل عن حازم، أبو مطرف: حدثني
الخيممط مممن البيممض الخيممط لكممم يتممبين حتى واشربوا {وكلوا

الصوم أرادوا إذا رجال الفجر} وكان {من ينزل السود}. ولم
ول السممود، والخيممط البيممض الخيممط رجليممه فممي أحدهم ربط
بعممده: {مممن اللمه فممأنزل رؤيتهممما، لمه يتمبين حمتى يأكل يزال

النهار. من الليل يعني أنما الفجر} فعلموا
]1818[

 31      } : من -  البيوت تأتوا بأن البر من ليس باب
من        البيوت وأتوا اتقى من البر ولكن ظهورها

/ { تفلحون     لعلكم الله واتقوا /.189أبوابها

أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا4242
قال: البراء عن إسحاق،

فممأنزل ظهره، من البيت أتوا الجاهلية في أحرموا إذا كانوا 
الممبر ولكممن ظهورهمما مممن الممبيوت تممأتوا بأن البر الله: {وليس

أبوابها}. من البيوت وأتوا اتقى من
]1709[

 32     } : ويكون -  فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم باب
{ الظالمين         على إل عدوان فل انتهوا فإن لله الدين

/193./

عبيممد الوهمماب: حممدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4243
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
وأنت ضيعوا الناس فقال: إن الزبير ابن فتنة في رجلن أتاه 

يمنعممك فممما وسمملم، عليه الله صلى النبي وصاحب عمر، ابن



فقممال: ألممم أخممي، دم حممرم اللممه أن فقال: يمنعني تخرج؟ أن
لم حتى فتنة}. فقال: قاتلنا تكون ل حتى الله: {وقاتلوهم يقل
حممتى تقمماتلوا أن تريمدون وأنتممم للمه، المدين وكممان فتنة، تكن

الله. لغير الدين ويكون فتنة، تكون
فلن، قممال: أخممبرني وهممب ابممن عممن صممالح، بممن عثمممان وزاد

بممن بكيممر المعممافري: أن عمرو بن بكر عن شريح، بن وحيوة
أبمما فقال: يمما عمر ابن أتى رجل نافع: أن عن حدثه، الله عبد
وتممترك عاممما، وتعتمممر تحممج أن علممى حملممك ما الرحمن، عبد

اللممه رغممب ممما علمممت فممد وجممل، عممز الله سبيل في الجهاد
بممالله خمس: إيمممان على السلم بني أخي، ابن قال: يا فيه؟

وحممج الزكاة، وأداء رمضان، وصيام الخمس، والصلة ورسوله،
فممي اللممه ذكممر ممما تسمممع أل الرحمممن، عبد أبا البيت. قال: يا

فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائافتان كتابه: {وإن
إلممى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى على إحداهما بغت
علممى فتنممة}. قممال: فعلنمما تكممون ل حتى }. {قاتلوهم الله أمر
قليل، السمملم وكممان وسمملم عليممه الله صلى الله رسول عهد

كثر حتى يعذبونه، وإما قتلوه دينه: إما في يفتن الرجل فكان
وعثممان؟ علممي فمي قولمك قمال: فمما فتنة، تكن فلم السلم

أن فكرهتممم أنتممم وأممما عنممه، عفمما الله فكأن عثمان قال: أما
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عممم فابن علي عنه. أما تعفوا
ترون. حيث بيته فقال: هذا بيده، وأشار وختنه، وسلم

]8وانظر:  ،6682 ،4374 ،4373[

 33     } : تلقوا -  ول الله سبيل في وأنفقوا باب
يحب       الله إن وأحسنوا التهلكة إلى بأيديكم

/.195المحسنين} /
واحد. والهلك التهلكة
سممليمان عن شعبة، النضر: حدثنا إسحاق: أخبرنا  - حدثنا4244

ول سممبيل فممي حذيفممة: {وأنفقمموا عممن وائاممل، أبا قال: سمعت
النفقة. في التهلكة}. قال: نزلت إلى بأيديكم تلقوا

 34       } : من -  أذى به أو مريضا منكم كان فمن باب
/.196رأسه} /

بمممن الرحممممن عبمممد عمممن شمممعبة، آدم: حمممدثنا  - حمممدثنا4245



قال: معقل بن الله عبد قال: سمعت الصبهاني
مسممجد - يعني المسجد هذا في عجزة بن كعب إلى قعدت 

إلممى صمميام}. فقممال: حملممت مممن {فديممة عن - فسألته الكوفة
فقال: وجهي، على يتناثر والقمل وسلم عليه الله صلى النبي

شاة). قلت: تجد أما هذا، بك بلغ قد الجهد أن أرى كنت (ما
مسممكين لكل مساكين ستة أطعم أو أيام، ثلثة قال: (صم ل،

رأسك). واحلق طعام، من صاع نصف
عامة. لكم وهي خاصة، في فنزلت

]1721[

 35: / {     } : البقرة -  الحج إلى بالعمرة تمتع فمن باب
196./

بكمر: حمدثنا أبي عمران عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4246
قال: عنهما الله رضي حصين بن عمران عن رجاء، أبو
اللممه رسممول مممع ففعلناها الله، كتاب في المتعة آية أنزلت 

عنهمما ينه ولم يحرمه، قرآن ينزل ولم وسلم، عليه الله صلى
شاء. ما برأيه رجل قال مات، حتى

]1496[

 36      } : من -  فضل تبتغوا أن جناح عليكم ليس باب
/.198ربكم} /

عن عمرو، عن عيينة، ابن قال: أخبرني محمد  - حدثني4247
قال: عنهما الله رضي عباس ابن
فتأثموا الجاهلية، في أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ كانت 

تبتغوا أن جناح عليكم فنزلت: {ليس المواسم، في يتجروا أن
الحج. مواسم ربكم}. في من فضل

]1681[

 37/ {      } : الناس -  أفاض حيث من أفيضوا ثم باب
199./

حممازم: حممدثنا بن محمد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4248
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

وكممانوا بالمزدلفممة، يقفممون دينهمما دان ومممن قريممش كممانت 



جاء فلما بعرفات، يقفون العرب سائار وكان الحمس، يسمون
يممأتي أن وسمملم عليممه اللممه صمملى نممبيه اللممه أمممر السمملم،
تعالى: {ثممم قوله فذلك منها، يفيض ثم بها، يقف ثم عرفات،
الناس} أفاض حيث من أفيضوا

]1582[
سممليمان: بممن فضيل بكر: حدثنا أبي بن محمد  - حدثني4249
قمال: عبماس ابمن عن كريب، عقبة: أخبرني ابن موسى حدثنا

فممإذا بالحممج، يهممل حممتى حلل كممان ممما بممالبيت الرجل يطوف
أو البقممر أو البممل مممن هديممة له تيسر فمن عرفة إلى ركب

لممم إن أنممه غيممر شمماء، ذلك أي ذلك، من له تيسر ما الغنم،
عرفممة، يمموم قبممل وذلممك الحج، في أيام ثلثة فعليه له يتيسر

عليه، جناح فل عرفة يوم الثلثة اليام من يوم آخر كان فإن
يكون أن إلى العصر صلة من بعرفات يقف حتى لينطلق ثم

يبلغموا حمتى منهما أفاضموا إذا عرفات من ليدفعوا ثم الظلم،
التكبير أكثروا أو كثيرا، الله ليذكروا ثم فيه، يتبرر الذي جمعا

كممانوا النمماس فممإن أفيضمموا ثممم تصممبحوا، أن قبممل والتهليممل
أفمماض حيممث مممن أفيضمموا تعممالى: {ثممم اللممه وقممال يفيضممون،

ترممموا رحيممم}. حممتى غفممور اللممه إن اللممه واسممتغفروا النمماس
الجمرة.

 38: باب - 
الخممرة وفممي حسممنة الممدنيا فممي آتنمما ربنمما يقممول من {ومنهم

/.201النار} / عذاب وقنا حسنة
العزيممز، عبممد عممن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا4250

قال: أنس عن
فممي آتنا ربنا يقول: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي كان 

النار). عذاب وقنا حسنة، الخرة وفي حسنة، الدنيا
]6026[

 39/ {   } : الخصام -  ألد وهو /.204باب
الحيوان. عطاء: النسل وقال

ابممن عممن جريممر، ابن عن سفيان، قبيضة: حدثنا  - حدثنا4251
قال: ترفعه عائاشة عن مليكة، أبي
الخصم). اللد الله إلى الرجال (أبغض 

أبممي ابممن عن جريج، ابن سفيان: حدثني الله: حدثنا عبد وقال



عليه الله صلى النبي عن عنها، الله رضي عائاشة عن مليكة،
وسلم.

]2325[

 40      } : يأتكم -  ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم باب
البأساء       مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل

آمنوا       والذين الرسول يقول حتى وزلزلوا والضراء
/ { قريب         الله نصر إن أل الله نصر متى /.214معه

جرير ابن عن هشام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا4252
اللممه رضي عباس ابن يقول: قال مليكة أبي ابن قال: سمعت

عنهما:
كممذبوا}. خفيفممة، قممد أنهم وظنوا الرسل استيأس إذا {حتى 

معممه آمنمموا والممذين الرسول يقول وتل: {حتى هناك، بها ذهب
بممن عممروة قريممب}. فلقيممت اللممه نصممر إن أل اللممه نصر متى

واللممه اللممه، عائاشة: معمماذ فقال: قالت ذلك، له فذكرت الزبير
أن قبل كائان أنه علم إل قط شيء من رسوله الله وعد ما

يكممون أن خممافوا حممتى بالرسممل، البلء يممزل لم ولكن يموت،
كممذبوا}. قممد أنهممم تقرؤها: {وظنوا يكذبونهم. فكانت معهم من

مثقلة.
]3209[

 41     } : أنى -  حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم باب
/  .{ الية   لنفسكم وقدموا /223شئتم

ابممن شممميل: أخبرنمما بممن النضممر إسحاق: أخبرنا  - حدثني4253
قال: نافع عن عون،

يتكلممم لممم القممرآن قممرأ إذا عنهما الله رضي عمر ابن كان 
حممتى البقممرة، سورة فقرأ يوما، عليه فأخذت منه، يفرغ حتى

قال: أنزلممت قلت: ل، أنزلت؟ فيم قال: تدري مكان إلى انتهى
مضى. ثم وكذا، كذا في

ابن عن نافع، عن أيوب، أبي: حدثني الصمد: حدثني عبد وعن
في. يأتيها شئتم}. قال أنى حرثكم عمر: {فأتوا

عن الله، عبيد عن أبيه، عن سعيد، بن يحيى بن محمد وراه
عمر. ابن عن نافع،

المنكمدر: سمممعت عمن سمفيان، نعيممم: حمدثنا أبو  - حدثنا4254



مممن جامعهمما تقول: إذا اليهود قال: كانت عنه الله رضي جابرا
فممأتوا لكممم حممرث فنزلممت: {نسمماؤكم أحممول، الولد جاء ورائاها

شئتم}] أنى حرثكم

 42     } : فل -  أجلهن فبلغن النساء طلقتم واذا باب
/ { أزواجهن    ينكحن أن /.232تعضلوهن

العقممدي: عممامر أبممو سممعيد: حممدثنا بن الله عبيد  - حدثنا4255
بممن معقممل قممال: حممدثني الحسممن راشممد: حممدثنا بن عباد حدثنا
قال: يسار

إلي. تخطب أخت لي كانت 
بممن معقممل الحسممن: حممدثني عممن يممونس، عممن إبراهيممم، وقال
يسار.
الحسممن: عن يونس، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو حدثنا

انقضمت حمتى فتركهما زوجها، طلقها يسار بن معقل أخت أن
ينكحن أن تعضلوهن فنزلت: {فل معقل، فأبى فخطبها، عدتها

أزواجهن}.
]4837، 5020، 5021[

 43    } : أزواجا -  ويذرون منكم يتوفون والذين باب
بلغن       فإذا وعشرا أشهر أربعة بأنفسهن يتربصن

أنفسهن        في فعلن فيما عليكم جناح فل أجلهن
/ { خبير     تعملون بما والله /.234بالمعروف

/: يهبن.237{يعفون} /
عممن زريممع، بممن يزيممد بسممطام: حممدثنا بن أمية  - حدثني4256
بمن لعثممان الزبيمر: قلمت ابن مليكة: قال أبي ابن عن حبيب،

نسختها أزواجا}. قال: قد ويذرون منكم يتوفون عفان: {والذين
أغير ل أخي ابن قال: يا أو: تدعها؟ تكتبها؟ فلم الخرى، الية
مكانه. من منه شيئا

]4262[
أبممي ابممن عممن شممبل، روح: حممدثنا إسحاق: حدثنا  - حدثنا4257
مجاهد: عن نجيح،

هممذه أزواجمما}. قممال: كممانت ويممذرون منكممم يتوفممون {والذين 
اللممه: {والممذين فممأنزل واجممب، زوجهمما أهممل عنممد تعتممد العممدة،
الحول إلى متاعا لزواجهم وصية أزواجا ويذرون منكم يتوفون



فممي فعلممن فيممما عليكممم جنمماح فل خرجممن فممإن إخممراج غيممر
سممبعة السممنة تمممام لها الله معروف}. قال: جعل من أنفسهن

وصمميتها، فممي سممكنت شمماءت إن وصممية، ليلة وعشرين أشهر
فممإن أخممراج تعممالى: {غيممر الله قول وهو خرجت، شاءت وإن

عليهمما. زعممم واجممب هممي كما عليكم}. فالعدة جناح فل خرجن
مجاهد. ذلك

عنممد عممدتها اليممة هممذه عبمماس: نسممخت ابممن عطاء: قال وقال
تعممالى: {غيممر اللممه قممول وهممو شمماءت، حيممث فتعتممد أهلهمما،

فممي وسممكنت أهله عند اعتدت شاءت عطاء: إن إخراج}. قال
جنمماح تعممالى: {فل اللممه لقممول خرجممت، شمماءت وإن وصمميتها،
فنسممخ الميممراث، جمماء عطمماء: ثممم فعلممن}. قممال فيممما عليكممم

لها. سكنى ول شاءت، حيث فتعتد السكنى،
عممن نجيممح، أبي ابن عن ورقاء، يوسف: حدثنا بن محمد وعن

مجاهد: بهذا.
قممال: نسممخت عباس ابن عن عطاء، عن نجيح، أبي ابن وعن
اللممه: لقممول شمماءت، حيممث فتعتممد أهلها، في عدتها الية هذه

إخراج}. نحوه. {غير
]5029[

عممون، بن الله عبد الله: أخبرنا عبد حبان: حدثنا  - حدثنا4258
قال: سيرين بن محمد عن
عبممد وفيهممم النصممار، مممن عظممم فيممه مجلممس إلممى جلست 

فممي عتبممة بن الله عبد حديث فذكرت ليلى، أبي بن الرحمن
كان عمه الرحمن: ولكن عبد فقال الحارث، بنت سبيعة شأن

فممي رجممل علممى كممذبت إن لجريممء فقلممت: إنممي ذلممك، يقممول
بممن مالممك فلقيت خرجت قال: ثم صوته، ورفع الكوفة، جانب
مسممعود ابممن قممول كان قلت: كيف عوف، بن مالك أو عامر،

مسعود: ابن فقال: قال حامل؟ وهي زوجها عنها المتوفى في
أنزلممت الرخصممة؟ لهمما تجعلممون ول التغليممظ، عليهمما أتجعلممون

الطولى. بعد القصرى النساء سورة
عامر. بن مالك عطية أبا محمد: لقيت عن أيوب، وقال

 مكرر]4626[



44   } : والصلة -  الصلوات على حافظوا باب
/.238الوسطى} /

هشممام، يزيممد: أخبرنمما محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4259
النممبي عنممه: قممال الله رضي علي عن عبيدة، عن محمد، عن

وسلم. عليه الله صلى
قممال: هشممام سعيد: حدثنا بن يحيى الرحمن: حدثنا عبد حدثني
عنه: الله رضي علي عن عبيدة، عن محمد، حدثنا

الخنممدق: (حبسممونا يوم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
قبممورهم اللممه مل الشمممس، غممابت حتى الوسطى الصلة عن

- نارا). يحيى - شك أو: أجوافهم وبيوتهم،
]2773[

45/ {   } : قانتين -  لله وقوموا .238باب مطيعين/: 

خالد، أبي بن إسماعيل عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4260
بممن زيد عن الشيباني، عمرو أبي عن شبيل، بن الحارث عن

قال: أرقم
حممتى حمماجته، فممي أخمماه أحممدنا يكلم الصلة، في نتكلم كنا 

الوسممطى والصمملة الصمملوات علممى الية: {حممافظوا هذه نزلت
بالسكوت. قانتين} فأمرنا لله وقوموا

]1142[

 46      } : أمنتم -  فإذا ركبانا أو فرجال خفتم فإن باب
كما   الله فاذكروا

/.239تعلمون} / تكونوا لم ما علمكم

/:247/: علمه. يقال: {بسطة} /255جبير: {كرسيه} / ابن وقال
/: ل255يممؤوده} / /: أنممزل. {ول250وفضممل. {أفممرغ} / زيممادة
القمموة. السممنة: نعمماس. {لممم واليممد والد أثقلنممي، آدنممي يثقلممه،

حجته. {خاويممة} / /: ذهبت258يتغير. (فبهت)/ /: لم259يتسنه}/
/: أبنيتهمما. {ننشممرها} /259فيهمما. {عروشممها} / أنيممس /: ل295
الرض مممن تهممب عاصف /: ريح266/: نخرجها. {إعصار} /259
نار. فيه كعمود السماء، إلى

شيء. عليه /: ليس264عباس: {صلدا} / ابن وقال



شديد. الطل: الندى، /: مطر265/ و/264عكرمة: {وابل} / وقال
/. يتغير.259المؤمن. {يتسنه} / عمل مثل وهو

نممافع: أن عممن مالك، يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4261
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد
وطائافممة المممام قال: يتقدم الخوف، صلة عن سئل إذا كان 

منهممم طائافممة وتكممون ركعممة، المممام بهممم فيصمملي الناس، من
ركعممة معممه الممذين صمملى فممإذا يصمملوا، لممم العممدو وبني بينهم

الممذين ويتقممدم يسمملمون، ول يصلوا، لم الذين مكان استأخروا
صمملى وقممد المممام ينصممرف ثم ركعة، معه فيصلون يصلوا لم

لنفسممهم فيصمملون الطممائافتين مممن واحممد كممل فيقمموم ركعتين،
الطممائافتين من واحد كل فيكون المام، ينصرف أن بعد ركعة

صمملوا ذلممك، مممن أشممد هممو خوف كان فإن ركعتين، صلى قد
غيممر أو القبلممة مستقبلي ركبانا، أو أقدامهم على وقياما رجال

مستقبليها.
إل ذلمك ذكمر عمممر بمن الله عبد أرى نافع: ل مالك: قال قال
وسلم. عليه الله صلى الله رسول عن

]900[

 47/ {     } : أزواجا -  ويذرون منكم يتوفون والذين باب
240./

بممن حميممد السممود: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبممد  - حممدثني2462
ابممن عممن الشهيد، بن حبيب قال: حدثنا زريع بن ويزيد السود

الممتي اليممة هممذه لعثمان الزبير: قلت ابن قال: قال مليكة أبي
قمموله - إلممى أزواجا ويذرون منكم يتوفون البقرة: {والذين في

قممال: تكتبهمما؟ فلممم الخممرى، اليممة نسممختها إخراج}. قممد - غير
مكانه. من منه شيئا أغير ل أخي، ابن يا تدعها

هذا. نحو حميد: أو قال
]4256[

 48      } : تحيي -  كيف أرني رب إبراهيم قال وإذ باب
/.260الموتى} /
/: قطعهن.260{فصرهن} /

يونس، وهب: أخبرني ابن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4263
لمة أبمي عمن شمهاب، ابمن عن عيد، س هريمرة أبمي عمن وس



قال: عنه الله رضي
بالشممك أحممق وسلم: (نحممن عليه الله صلى الله رسول قال 

أو قممال الممموتى تحيممي كيممف أرني قال: {رب إذ إبراهيم من
قلبي}). ليطمئن ولكن بلى قال تؤمن لم
]3192[

 49      } :  : من -  جنة له تكون أن أحدكم أيود قوله باب
{ وأعناب  نخيل

/.266تتفكرون} / قوله: {لعلكم إلى
تجممري وأعنمماب نخيممل قمموله) وتتمتهمما: {مممن (جنة) بستان. (إلى

ولممه الكممبر وأصمابه الثمرات كل من فيها له النهار تحتها من
يممبين كممذلك فمماحترقت نمار فيه إعصمار فأصمابها ضعفماء ذرية
ة) نسمل لعلكمم اليمات لكم الله بنيمن ممن تتفكمرون}..). (ذري

شديدة.) وبنات. (إعصار) ريح
جريممج: سمممعت ابممن عممن هشام، إبراهيم: أخبرنا  - حدثنا4264

سمممعت قممال، عباس ابن عن يحدث، مليكة أبي بن الله عبد
قال: عمير بن عبيد عن يحدث، مليكة أبي بن بكر أبا أخاه
اللممه صمملى النممبي لصممحاب يوممما عنه الله رضي عمر قال 

أن أحممدكم نزلممت: {أيممود اليممة هممذه تممرون وسمملم: فيممم عليه
فقمال: قولموا: عممر، فغضب أعلم، قالوا: الله جنة}؟ له تكون
يمما شمميء منهمما نفسي عباس: في ابن فقال نعلم، ل أو نعلم
قممال نفسممك، تحقممر ول قل أخي عمر: يا قال المؤمنين، أمير
ابممن قممال عمل؟ عمر: أي قال لعمل، مثل عباس: ضربت ابن

ه بطاعمة يعلمم غنمي عممر: لرجمل قمال عباس: لعمل، عمز الل
أغرق حتى بالمعاصي فعمل الشيطان، له الله بعث ثم وجل،

أعماله.

 50/ {    } : إلحافا -  الناس يسألون ل /.273باب
بالمسممألة. {فيحفكممم} وأحفمماني علممي، وألح علي، يقال: ألحف

/: يجهدكم.37/محمد: 
قممال: جعفممر بممن محمممد مريممم: حممدثنا أبممي ابن  - حدثنا4265
الرحمممن وعبد يسار بن عطاء نمر: أن أبي ابن شريك حدثني

عنه الله رضي هريرة أبا قال: سمعنا النصاري عمرة أبي بن
يقول:

ترده الذي المسكين وسلم: ليس عليه الله صلى النبي قال 



المسممكين إنممما اللقمتممان، ول اللقمممة ول والتمرتممان، التمممرة
يسممألون قمموله: {ل شممئتم). يعنممي إن يتعفممف. واقممرؤوا الممذي
إلحافا} الناس

]1406[

 51/ {     } : الربا -  وحرم البيع الله وأحل /.275باب
المس: الجنون.

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4266
اللممه رضممي عائاشممة عممن مسروق، عن مسلم، العمش: حدثنا

قالت: عنها
قرأهمما الربمما، فممي البقممرة سممورة آخر من اليات نزلت لما 

حممرم ثممم النمماس، علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
الخمر. في التجارة

]447[

 52/ {   } : الربا -  الله يمحق .276باب يذهبه/: 
عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: أخبرنمما بممن بشر  - حدثنا4267
مسممروق، عممن يحممدث الضحى أبا سليمان: سمعت عن شعبة،

قالت: أنها عائاشة عن
رسممول خممرج البقممرة، سممورة مممن الواخر اليات أنزلت لما 

التجارة فحرم المسجد، في فتلهن سلم عليه الله صلى الله
الخمر. في

]447[

 53/ {  } : بحرب -  فأذنوا .279باب فاعلموا/: 
عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4268

قالت: عائاشة عن مسروق، عن الضحى، أبي عن منصور،
صمملى النبي قرأهن البقر، سورة آخر من اليات أنزلت لما 

الخمر. في التجارة وحرم المسجد، في وسلم عليه الله
]447[

 54: باب - 
خيممر تصممدقوا وأن ميسممرة إلممى فنظرة عسرة ذو كان {وان
/.280تعلمون} / كنتم إن لكم

منصممور عممن سممفيان، عن يوسف بن محمد لنا  - وقال4269
قالت: عائاشة عن مسروق، عن الضحى، أبي عن والعمش،



اللممه رسممول قممام البقممرة، سورة آخر من اليات أنزلت لما 
فممي التجممارة حممرم ثممم علينمما، فقرأهن وسلم عليه الله صلى

الخمر.
]447[

 55/ {      } : الله -  إلى فيه ترجعون يوما واتقوا باب
281./

عممن عاصم، عن سفيان، عقبة: حدثنا بن قبيضة  - حدثنا4270
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن الشعبي،

الربا. آية وسلم عليه الله صلى النبي على نزلت آية آخر 

 56      } : تخفوه -  أو أنفسكم في ما تبدوا وإن باب
يشاء         من ويعذب يشاء لمن فيغفر الله به يحاسبكم

/ { قدير     شيء كل على /.284والله

شممعبة، عن مسكين، النفيلي: حدثنا محمد: حدثنا  - حدثنا4271
أصمحاب ممن رجمل عن الصفر، مروان عن الحذاء، خالد عن

عمر: ابن وهو وسلم، عليه الله صلى النبي
أوتخفوه}. الية. أنفسكم في ما تبدوا نسخت: {وإن قد أنها 
]4272[

 57/ {       } : ربه -  من إليه أنزل بما الرسول آمن باب
285./
/: عهممدا. ويقممال: {غفرانممك} /286عبمماس: {إصممرا} / ابممن وقال
لنا. فاغفر /: مغفرتك،285

شممعبة، روح: أخبرنمما منصور: أخبرنمما بن إسحاق  - حدثني4272
أصمحاب ممن رجمل عن الصفر، مروان عن الحذاء، خالد عن

عمممر: ابممن قممال: أحسممبه وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول
التي الية تخفوه}. قال: نسختها أو أنفسكم في ما تبدوا {إن

بعدها.
]4271[

58.     : عمران -  آل سورة تفسير باب
/:103حفممرة} / /: بممرد. {شممفا117واحممدة. {صممر} / وتقية تقاة



معسممكرا. /: تتخممذ121حرفها. {تبمموئ} / وهو الركية، شفا مثل
كممان. بممما أو بصمموفة أو بعلمممة سمميماء لممه المسمموم: الممذي

/:152ربممي. {تحسممونهم} / واحممدها /: الجممموع،146{ربيممون} /
/.181غاز. {سممنكتب} / /. واحدها156قتل. {غزا} / تستأصلونهم

اللممه، عنممد مممن ويجمموز: ومنممزل /: ثوابمما،198سنحفظ. {نممزل} /
كقولك: أنزلته.

الحسان. /: المطهمة14المسومة} / مجاهد: {والخيل وقال
أبممزى: بممن الرحمممن عبممد بممن الله وعبد جبير بن سعيد وقال

الرعية
: المسومة.

النساء. يأتي /: ل39جبير: {وحصورا} / ابن وقال
بدر. يوم غضبهم /: من125فورهم} / عكرمة: {من وقال
ميتممة، تخممرج الميممت: النطفممة مممن الحممي مجاهممد: يخممرج وقال

/:41{والعشمي} / الفجر، /: أو41الحي. {البكار} / منها ويخرج
تغرب. أن - إلى - أراه الشمس ميل

59/ {   } : محكمات -  أيات منه /.7باب
/: يصممدق7متشمابهات} / والحمرام. {وأخممر مجاهممد: الحلل وقال

الفاسممقين} إل بممه يضممل تعممالى: {وممما كقمموله بعضمما، بعضممه
ل الذين على الرجس ذكره: {ويجعل جل /. وكقوله26/البقرة:

هممدى زادهممم اهتممدوا /. وكقمموله: {والممذين100يعقلون} /يونس: 
الفتنممة} /. {زيممغ} شممك.. {ابتغمماء17تقممواهم} /محمممد:  وآتمماهم

آمنمما {يقولممون العلممم}. يعلمممون في المشتبهات.. {والراسخون
/.7به} /

إبراهيممم بممن يزيممد مسمملمة: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثنا4273
عممن محمممد، بممن القاسممم عممن مليكة، أبي ابن عن التستري،

قال: عنها الله رضي عائاشة
الممذي الية: {هو هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول تل 

وأخممر الكتمماب أم هممن محكمممات آيات منه الكتاب عليك أنزل
منممه تشممابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات

والراسخون الله إل تأويله يعلم وما تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء
أولو إل يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في

وسمملم: (فممإذا عليه الله صلى الله رسول اللباب}. قالت: قال
اللممه، سمممى الذين فأولئك منه، تشابه ما يتبعون الذين رأيت

فاحذروهم).



60     } : الشيطان -  من وذريتها بك أعيذها واني باب
/.36الرجيم} /

الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني4274
هريممرة أبممي عن المسيب، بن سعيد عن الزهري، عن معمر،
عنه: الله رضي

إل يولد مولود من قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي أن 
مممس مممن صممارخا فيسممتهل يولممد، حيممن يمسممه والشمميطان

هريممرة: واقممرؤوا أبممو يقول وابنها). ثم مريم إل إياه، الشيطان
الرجيم}. الشيطان من وذريتها بك أعيذها شئتم: {وإني إن
]3112[

 61     } : وأيمانهم -  الله بعهد يشترون الذين إن باب
/ { لهم      خلق ل أولئك قليل /:77ثمنا

مفعل. موضع في وهو اللم، من موجع، /: مؤلم77{أليم} /
العمش، عن عوانة، أبو منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4275

قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن وائال، أبي عن
يميممن حلممف وسمملم: (مممن عليممه الله صلى الله رسول قال 

عليممه وهمو اللمه لقمي مسملم، اممرئ مممال بهما ليتقطممع صبر،
بعهممد يشممترون الممذين لممذلك: {إن تصديق الله غضبان). فأنزل

الخممرة}. إلممى في لهم خلق ل أولئك قليل ثمنا وأيمانهم الله
أبممو يحدثكم وقال: ما قيس بن الشعث الية. قال: فدخل آخر
بئممر لممي كممانت أنزلت، قال: في وكذا، قلنا: كذا الرحمن؟ عبد
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي قممال لي، عم ابن أرض في

النمبي فقمال اللمه، رسمول يا يحلف أويمينه). فقلت: إذا (بينتك
بهمما يقتطع صبر، يمين على حلف وسلم: (من عليه الله صلى
عليممه وهممو اللممه لقممي فمماجر، فيهمما وهممو مسمملم، امممرئ مممال

غضبان).
]2229[

هشمميما: أخبرنمما سمممع هاشم، أبي ابن هو علي،  - حدثنا4276
عبممد عممن الرحمممن، عبممد بممن إبراهيم عن حوشب، بن العوام

عنهما: الله رضي أوفى أبي بن الله
بها أعطى فيها: لقد فحلف السوق، في سلعة أقام رجل أن 
لمين، ممن رجل فيهما ليوقمع يعطمه، لم ما فنزلمت: {إن المس



الية. آخر قليل}. إلى ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين
]1982[

بممن اللممه عبممد نصممر: حممدثنا بممن علممي بممن نصر  - حدثنا4277
مليكة: أبي ابن عن جريج، ابن عن داود،

فخرجممت الحجممرة، فممي أو بيممت، تخممرزان كانتمما امرأتيممن أن
الخممرى، علممى فممادعت كفهمما، فممي بإشممفى أنفذ وقد إحداهما

فقال عباس، ابن إلى أمرهما فرفع
يعطى وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول عباس: قال ابن

بممالله، وأممموالهم). ذكروهمما قمموم دممماء لممذهب بدعواهم، الناس
اللممه}. فممذكروها بعهممد يشممترون الممذين عليهمما: {إن واقممرؤوا

وسلم: عليه الله صلى النبي عباس: قال ابن فقال فاعترفت،
عليه). المدعى على (اليمين

]2379[

 62      } : كلمة -  إلى تعالوا الكتاب أهل يا قل باب
/ { الله        إل نعبد ل أن وبينكم بيننا /.64سواء

سواء: قصد.
معمممر. عممن هشممام، عممن موسممى، بن إبراهيم  - حدثني4278
معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمد: حممدثنا بن الله عبد حدثني

عتبممة بممن اللممه عبممد بممن اللممه عبيممد قال: أخبرني الزهري عن
إلممى فيممه مممن سفيان أبو قال: حدثني عباس ابن قال: حدثني

قال: في
صمملى الله رسول وبين بيني كانت التي المدة في انطلقت 

مممن بكتمماب جيممئ إذ بالشممأم، أنمما قال: فينمما وسلم، عليه الله
دحيممة قممال: وكممان هرقممل، إلممى وسمملم عليممه الله صلى النبي

فدفعه بصرى، عظيم إلى فدفعه به، جاء الكلبي
قمموم مممن أحممد هنمما هرقل: هل قال هرقل، إلى بصرى عظيم

قممال: فممدعيت فقممالوا: نعممم، نممبي؟ أنممه يزعم الذي الرجل هذا
يممديه، بيممن فاجلسممنا هرقل، على فدخلنا قريش، من نفر في

نممبي؟ أنممه يزعم الذي الرجل هذا من نسبا أقرب فقال: أيكم
وأجلسمموا يممديه، بيممن فأجلسمموني سفيان: فقلت: أنمما، أبو فقال

سممائال إنممي لهممم فقال: قممل بترجمانه، دعا ثم خلفي، أصحابي
فكممذبوه، كذبني فإن نبي، أنه يزعم الذي الرجل هذا عن هذا

الكممذب علممي يممؤثروا أن لممول اللممه، سممفيان: وايممم أبممو قممال



قال: قلممت: فيكم؟ حسبه كيف لترجمانه: سله قال ثم لكذبت،
قال: قلممت: ملك؟ آبائاه من كان قال: فهل حسب، ذو فينا هو
قممال؟ ممما يقممول أن قبممل بالكممذب تتهمونه كنتم قال: فهل ل،

قال: قلممت: ضعفاؤهم؟ أم الناس أشراف قال: أيتبعه قلت: ل،
بممل قممال: قلممت: ل ينقصممون؟ أو قممال: يزيممدون ضممعفاؤهم، بل

فيممه يدخل أن بعد دينه عن منهم أحد يرتد قال: هل يزيدون،
ت: قماتلتموه؟ قمال: فهمل قمال: قلمت: ل، له؟ سخطة قمال: قل

الحممرب قممال: قلممت: تكممون إياه؟ قتالكم كان قال: فكيف نعم،
يغممدر؟ قممال: فهممل منممه، ونصمميب منمما يصيب سجال، وبينه بينا

صانع هو ما ندري ل المدة هذه في منه ونحن قال: قلت: ل،
ة ممن أمكنني ما قال: والله فيها، غيمر شميئا فيهما أدخمل كلم
قممال ثممم قلممت: ل، قبله؟ أحد القول هذا قال قال: فهل هذه،

أنممه فزعمممت فيكممم، حسممبه عن سألتك له: إني لترجمانه: قل
قومهمما، أحسمماب فممي تبعممث الرسممل وكممذلك حسب، ذو فيكم

فقلممت: لممو ل، أن فزعمممت ملممك، آبممائاه في كان هل وسألتك
عن وسألتك آبائاه، ملك يطلب رجل قلت ملك، آبائاه من كان

أتبمماع وهم ضعفاؤهم، قلت: بل أشرافهم، أم أتباعه: أضعفاؤهم
مما يقمول أن قبمل بالكذب تتهمونه كنتم وسألتك: هل الرسل،

علممى الكممذب ليممدع يكن لم أنه فعرفت ل، أن فزعمت قال،
أحممد يرتممد وسممألتك: هممل اللممه، على فيكذب يذهب ثم الناس،

ل، أن فزعمممت له، سخطة فيه يدخل أن بعد دينه عن منهم
يزيدون هل وسألتك القلوب، بشاشة خالط إذا اليمان وكذلك

يتممم، حممتى اليمان وكذلك يزيدون، أنهم فزعمت ينقصون، أم
الحممرب فتكون قاتلتموه، أنكم فزعمت قاتلتمون، هل وسألتك

الرسممل وكممذلك منممه، وتنممالون منكممم ينال سجال، وبينه بينكم
أنممه فزعمممت يغممدر هل وسألتك العاقبة، لهم تكون ثم تبتلى،

هممذا أحممد قممال هممل وسألتك تغدر، ل الرسل وكذلك يغدر، ل
القممول هممذا قممال كممان فقلت: لممو ل، أن فزعمت قبله، القول

قممال: بممم قال: ثممم قبله، قيل بقول ائاتم رجل قلت قبله، أحد
والعفاف، والصلة، والزكاة، بالصلة، قال: قلت: يأمرنا يأمركم؟
أنممه أعلم كنت وقد نبي؟ فإنه حقا فيه تقول ما يك قال: إن

أك ولم خارج،
ولو لقاءه، لحببت إليه أخلص أني أعلم أني ولو منكم، أظنه
قدمي، تحت ما ملكه ولبيلغن قدميه، عن لغسلت عنده كنت



فقممرأه، وسلم عليه الله صلى الله رسول بكتاب دعا قال: ثم
اللممه رسممول محمممد من الرحيم، الرحمن الله فيه: (بسم فإذا
بعد: أما الهدى، اتبع من على سلم الروم، عظيم هرقل إلى

اللممه يؤتممك وأسمملم تسلم، أسلم السلم، بدعاية أدعوك فاني
و: {يمما الريسمميين، اثممم عليممك فممان توليت فإن مرتين، أجرك

إل نعبد ل أن وبينكم بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل
مممن فممرغ مسمملمون}). فلممما بأنمما - اشممهدوا قمموله - إلممى الله

بنمما وأمممر اللغممط، وكممثر عنممد الصوات ارتفعت الكتاب، قراءة
أبممي ابممن أمممر خرجنا: لقد حين لصحابي قال: فقلت فأخرجنا،

بممأمر موقنمما زلممت فممما الصممفر، بنممي ملك ليخافه إنه كبشة،
أدخممل حممتى سمميظهر أنممه وسمملم عليممه الله صلى الله رسول

السلم. علي الله
له، دار في فجمعهم الروم، عظماء هرقل الزهري: فدعا قال

البد، آخر والرشد الفلح في لكم هل الروم، معشر فقال: يا
إلى الوحش حمر حيصة قال: فحاصوا ملككم؟ لكم يثبت وأن

فقممال: بهم فدعا بهم، فقال: علي غلقت، قد فوجدها البواب،
الممذي منكمم رأيممت فقد دينكم، على شدتكم اختبرت إنما إني

عنه. ورضوا له فسجدوا أحببت،
]7[
- بمه - إلمى تحبمون ممما تنفقموا حمتى المبر تنالوا  - {لن63 

/.92عليم} /

بممن إسممحاق عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا4279
اللممه رضممي مالممك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد
يقول: عنه
أحممب وكممان نخل، بالمدينممة أنصمماري أكممثر طلحممة أبممو كممان 

رسممول وكممان المسممجد، مسممتقبلة وكممانت بيرحمماء، إليه أمواله
فيهمما ممماء مممن ويشممرب يممدخلها وسمملم عليممه اللممه صلى الله

تحبممون}. مممما تنفقمموا حتى البر تنالوا نزلت: {لن فلما طيب،
يقممول: {لممن اللممه إن اللممه، رسممول فقممال: يمما طلحممة، أبو قام

إلممي أممموالي أحممب تحبممون}. وإن مممما تنفقوا حتى البر تنالوا
فضممعها الله، عند وذخرها برها أرجو لله، صدقة وإنها بيرحاء،

اللممه صمملى اللممه رسممول قممال الله، أراك حيث الله رسول يا
سمممعت وقد رايح، مال ذلك رايح، مال ذلك وسلم: (بخ، عليه



طلحممة: أبممو القربين). قال في تجعلها أن أرى وإني قلت، ما
وبنممي أقمماربه فممي طلحممة أبممو فقسمممها اللممه، رسول يا أفعل
عمه.
رابح). مال عبادة: (ذلك بن وروح يوسف بن الله عبد قال

رايح). مالك: (مال على قال: قرأت يحيى بن يحيى حدثني
أبممي، قممال: حممدثني النصمماري الله: حممدثنا عبد بن محمد حدثنا

ه رضمي أنمس عن ثمامة، عن لحسمان قمال: فجعلهما عنمه الل
شيئا. منها لي يجعل ولم إليه، أقرب وأنا وأبي،

]1392[

 64     } : كنتم -  إن فاتلوها بالتوارة فأتوا قل باب
/.93صادقين} /

ضمممرة: حممدثنا أبممو المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حدثني4280
الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن عقبة، بن موسى
عنهما:

برجممل وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي إلى جاؤوا اليهود أن 
زنممى بمممن تفعلممون لهممم: (كيممف فقممال زنيا، وقد وامرأة منهم

التمموراة في تجدون فقال: (ل ونضربهما، منكم). قالوا: نحممهما
بممن اللممه عبممد لهممم فقممال شمميئا، فيهمما نجممد الرجم). فقالوا: ل

فوضممع صممادقين، كنتممم إن فاتلوها بالتوراة فأتوا سلم: كذبتم،
يممده فنممزع الرجم، آية على كفه منهم يدرسها الذي مدراسها

الرجم، آية عن
الرجممم، آيممة يقممرأ ول وراءهمما، وممما يممده دون ما يقرأ فطفق

قالوا: ذلك رأوا فلما هذه؟ فقال: ما الرجم آية عن يده فنزع
موضممع حيممث مممن قريبمما فرجممما بهممما فممأمر الرجممم، آية هي

يقيهمما عليهمما، يجنممأ صمماحبها فرأيممت المسممجد، عنممد الجنممائاز
الحجارة.

]1264[

 65/ {     } : للناس -  أخرجت أمة خير كنتم /.110باب
ميسممرة، عممن سممفيان، عممن يوسممف، بممن محمد  - حدثنا4281

عنه: الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن
للنمماس، النمماس للناس}. قممال: خيممر أخرجت أمة خير {كنتم 

فممي يممدخلوا حممتى أعنمماقهم، فممي السلسممل فممي بهممم تممأتون
السلم.



 66/ {      } : تفشل -  أن منكم طائفتان همت اذ /.122باب
قممال: قممال سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا4282

يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عمرو: سمعت
واللممه تفشممل أن منكممم طائافتممان همممت نزلممت: {إذ فينمما 

- نحب وما سلمة، وبنو حارثة طائافتان: بنو نحن وليهما}. قال
اللممه: لقممول تنممزل، لممم - أنهمما يسممرني مرة: وما سفيان وقال

وليهما}. {والله
]3825[

67/ {     } : شيء -  المر من لك ليس /.128باب
معمممر، الله: أخبرنا عبد موسى: أخبرنا بن حبان  - حدثنا4283

أبيه: عن سالم، قال: حدثني الزهري عن
ه رفمع وسلم: إذا عليه الله صلى الله رسول سمع أنه  رأس

العممن يقممول: (اللهممم الفجر من الخرة الركعة في الركوع من
ربنمما حمممده، لمن الله يقول: (سمع ما وفلنا). بعد وفلنا فلنا
- إلممى شمميء المممر مممن لممك الله: {ليممس الحمد). فأنزل ولك
ظالمون}. - فإنهم قوله
الزهري. عن راشد، بن إسحاق رواه

]3842[

سممعد: بممن إبراهيممم إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا4284
عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب، ابن حدثنا

عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن،
يدعو أن أراد إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

إذا قممال، فربممما الركمموع، بعممد قنت لحد، يدعو أو أحد، على
أنج اللهم الحمد، لك ربنا حمده): (اللهم لمن الله قال: (سمع

ربيعممة، أبممي ابممن وعياش هشام، بن وسلمة الوليد، بن الوليد
يوسف). كسني سنين واجعلها مضر، على وطأتك اشدد اللهم
الفجممر: صمملة فممي صمملته بعممض في يقول وكان بذلك، يجهر

اللممه: أنممزل حممتى العرب، من وفلنا). لحياء فلنا العن (اللهم
شيء}. الية. المر من لك {ليس

]961[

 68/ {    } : أخراكم -  في يدعوكم والرسول /:153باب
آخركم. تأنيث وهو



أو /: فتحمما52الحسممنيين} /التوبممة:  عبمماس: {احممدى ابممن وقممال
شهادة.

إسممحاق أبممو زهيممر: حممدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4285
قال: عنهما الله رضي عازب بن البراء قال: سمعت

أحممد يمموم الرجالممة علممى وسمملم عليه الله صلى النبي جعل 
يممدعوهم فممذاك: إذ منهزميممن، وأقبلمموا جممبير، بممن اللممه عبممد

عليممه اللممه صمملى النممبي مممع يبممق ولممم أخراهممم، في الرسول
رجل. عشر اثني غير وسلم

]2874[

 69/ {  } : نعاسا -  أمنة /.154باب

أبممو الرحمممن عبممد بممن إبراهيممم بممن إسممحاق  - حممدثنا4286
قتادة: حدثنا عن شيبان، محمد: حدثنا بن حسين يعقوب: حدثنا

قال: طلحة أبا أنس: أن
قممال: فجعممل أحممد، يمموم مصممافنا فممي ونحممن النعمماس غشينا 

وآخذه. ويسقط وآخذه، يدي من يسقط سيفي
]3841[

 70      } : ما -  بعد من والرسول لله استجابوا الذين باب
أجر       واتقوا منهم أحسنوا للذين القرح أصابهم

/.172عظيم} /
يستجيب: يجيب. واستجابوا: أجابوا، القرح: الجراح،

 71.{      } : فاخشوهم -  لكم جمعوا قد الناس إن باب
/.173الية /

بكر، أبو قال: حدثنا يونس: أراه بن أحمد  - حدثنا4287/4288
عباس: ابن عن الضحى، أبي عن حصين، أبي عن
حيممن السلم عليه إبراهيم الوكيل}. قالها ونعم الله {حسبنا 

حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد وقالهمما النار، في ألقي
إيمانمما فزادهممم فاخشمموهم لكممم جمعمموا قممد الناس قالوا: {إن

الوكيل}. ونعم الله حسبنا وقالوا
أبي عن إسرائايل، إسماعيل: حدثنا بن مالك ) - حدثنا4288( 

قال: عباس ابن عن الضحى، أبي عن حصين،



اللممه النممار: حسممبي فممي ألقممي حيممن إبراهيممم قول آخر كان 
الوكيل. ونعم

 72      } : الله -  آتاهم بما يبخلون الذين يحسبن ول باب
سيطوقون          لهم شر هو بل لهم خيرا هو فضله من

السماوات        ميراث ولله القيامة يوم به بخلوا ما
/ { خبير     تعملون بما والله /.180والرض

بطوق. طوقته سيطوقون: كقولك

عبممد النضممر: حممدثنا أبا منير: سمع بن الله عبد  - حدثني4289
صالح، أبي عن أبيه، عن دينار، بن الله عبد ابن هو الرحمن،

قال: هريرة أبي عن
مممال اللممه آتاه وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

يطمموقه زبيبتان، له أقرع، شجاعا ماله له مثل زكاته يؤد فلم
مالممك - يقممول: أنمما بشممدقيه - يعني بلهزمتيه يأخذ القيامة، يوم
بممما يبخلممون الممذين يحسممبن اليممة: {ول هذه تل كنزك). ثم أنا

الية. آخر فضله}. إلى من الله آتاهم
]1338[

 73     } : من -  الكتاب أتوا الذين من ولتسمعن باب
/ { كثيرا      أذى أشركوا الذين ومن /.186قبلكم

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4290
عنهممما اللممه رضي زيد بن أسامة الزبير: أن بن عروة أخبرني
أخبره:

حمممار، علممى ركممب وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 
سممعد يعممود وراءه، زيد بن أسامة وأردف فدكية، قطيفة على

بممدر. قممال: وقعممة قبل الخزرج، بن الحارث بني في عبادة بن
ه عبمد فيه بمجلس مر حتى ك سملول، ابمن أبمي بمن الل وذل
أخلط المجلممس فممي فمإذا أبممي، بمن اللمه عبد يسلم أن قبل
والمسمملمين، واليهممود الوثان، عبدة والمشركين المسلمين من

المجلممس غشمميت فلممما رواحممة، بممن اللممه عبممد المجلس وفي
قممال: ل ثم بردائاه، أنفه أبي بن الله عبد خمر الدابة، عجاجة
عليهممم وسلم عليه الله صلى الله رسول فسلم علينا، تغبروا

فقممال القممرآن، عليهم وقرأ الله، إلى فدعاهم فنزل وقف، ثم



مممما أحسممن ل إنممه المممرء، سلول: أيهمما ابن أبي بن الله عبد
إلممى ارجممع مجالسممنا، فممي بممه تؤذنمما فل حقمما، كممان إن تقول

رواحممة: ابممن الله عبد عليه. فقال فاقصص جاءك فمن رحلك،
ذلممك. نحممب فإنا مجالسنا، في به فاغشنا الله، رسول يا بلى

يتثمماورون، كممادوا حممتى واليهود والمشركون المسلمون فاستب
سممكنوا، حممتى يخفضهم وسلم عليه الله صلى النبي يزل فلم
دخممل حتى فسار دابته، وسلم عليه الله صلى النبي ركب ثم

وسمملم: عليممه الله صلى النبي له فقال عبادة، بن سعد على
بممن اللممه عبممد - يريممد حبمماب أبو قال ما تسمع ألم سعد، (يا

اللممه، رسممول عبممادة: يمما بممن سممعد وكذا). قممال - قال: كذا أبي
جمماء لقممد الكتاب، عليك أنزل فوالذي عنه، واصفح عنه، اعف
البحيممرة هممذه أهممل اصطلح ولقد عليك أنزل الذي بالحق الله
بالحق ذلك الله أبي فلما بالعصابة، فيعصبوه يتوجوه أن على
رأيممت. فعفمما ما به فعل فذلك بذلك، شرق الله أعطاك الذي
صمملى النممبي وكممان وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول عنه
الكتمماب وأهل المشركين عن يعفون وأصحابه وسلم عليه الله
وجممل: عممز اللممه قممال الذى، علممى ويصبرون الله، أمرهم كما

الممذين ومممن قبلكممم مممن الكتمماب أوتمموا الذين من {ولتسمعن
أهممل مممن كممثير اللممه: {ود وقممال كممثيرا}. اليممة، أذى أشممركوا
عنممد مممن حسممدا كفممارا إيمممانكم بعممد من يردونكم لو الكتاب

وسملم عليممه اللممه صمملى النبي وكان الية، آخر أنفسهم}. إلى
غممزا فلممما فيهم، الله أذن حتى به، الله أمره ما العفو يتأول

صممناديد به الله فقتل بدرا، وسلم عليه الله صلى الله رسول
المشممركين مممن معممه ومممن سلول أبي ابن قال قريش، كفار

اللممه صمملى الرسممول فيايعوا توجه، قد أمر الوثان: هذا وعبدة
فأسلموا. السلم على وسلم عليه

]2825[

74/ {      } : أتوا -  بما يفرحون الذين تحسبن ول باب
188./

جعفممر بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبممي بن سعيد  - حدثنا4291
أبممي عممن يسممار، بممن عطمماء عممن أسمملم، بن زيد قال: حدثني

عنه: الله رضي الخدري سعيد
اللممه صمملى اللممه رسممول عهممد على المنافقين من رجال أن 

وسمملم عليه الله صلى الله رسول خرج إذا كان وسلم، عليه



اللممه رسممول خلف بمقعممدهم وفرحمموا عنه، تخلفوا الغزو إلى
عليممه الله صلى الله رسول قدم فإذا وسلم، عليه الله صلى
يفعلمموا، ل بممما يحمممدوا أن وأحبوا وحلفوا، إليه اعتذروا وسلم

أن ويحبممون أتمموا بممما يفرحممون الممذين تحسممبن فنزلممت: {ل
يفعلوا}. الية. لم بما يحمدوا
جريج ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني4292

أخبره: وقاص بن علقمة مليكة: أن أبي ابن عن أخبرهم،
فقممل: عبمماس ابن إلى رافع يا لبوابة: اذهب قال مروان أن 

ل بممما يحمممد أن وأحممب أوتممي، بممما فرح امرئ كل كان لئن
لكممم عبمماس: وممما ابممن أجمعممون. فقممال لنعممذبن معممذبا يفعممل،
فسممألهم يهممود وسمملم عليممه اللممه صلى النبي دعا إنما ولهذه،

قممد أن فممأروه بغيممره، وأخممبروه إيمماه، فكتممموه شمميء عممن
أتمموا بممما وفرحوا سألهم، فيما عنه أخبروه بما إليه استحمدوا

الممذين ميثمماق اللممه أخذ عباس: {وإذ ابن قرأ ثم كتمانهم، من
أن ويحبون أتوا بما - يفرحون قوله حتى - كذلك، الكتاب أتوا

يفعلوا}. لم بما يحمدوا
جريج. ابن عن الرزاق، عبد تابعه

أبممي ابممن جريممج: أخممبرني عممن الحجمماج، مقاتممل: أخبرنمما حممدثنا
أخممبره: أن أنممه عمموف بممن الرحمممن عبد بن حميد عن مليكة،

مروان: بهذا.

75    } : والرض -  السماوات خلق في إن باب
/ { اللباب      لولي ليات والنهار الليل /.190واختلف

جعفممر بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبممي بن سعيد  - حدثنا4293
كريممب، عممن نمممر، أبمي بممن اللمه عبد بن شريك قال: أخبرني

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
عليه الله صلى الله رسول فتحدث ميمونة، خالتي عند بت 

الخممر الليممل ثلممث كممان فلممما رقممد، ثم ساعة أهله مع وسلم
المسمماوات خلممق فممي فقممال: {إن السممماء إلممى فنظممر قعممد،

قممام اللبمماب}. ثممم لولي ليات والنهار الليل واختلف والرض
بلل أذن ثممم ركعممة، عشممرة إحممدى فصمملى واسممتن، فتوضممأ
الصبح. فصلى خرج ثم ركعتين، فصلى

]117[



76     } : وعلى -  وقعودا قياما الله يذكرون الذين باب
/ { والرض      السماوات خلق في ويتفكرون جنوبهم

191./

بممن الرحمممن عبممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا4294
عممن سممليمان، بممن مخرمممة عممن أنممس، ابن مالك عن مهدي،
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن كريب،

الله رسول صلة إلى لنظرن فقلت ميمونة، خالتي عند بت 
عليممه الله صلى الله لرسول فطرحت وسلم، عليه الله صلى
فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول فنام وسادة، وسلم

العشممر اليممات قممرأ ثم وجهه، عن النوم يمسح فجعل طولها،
فأخممذه معلقا، شنا أتى ثم ختم، حتى عمران آل من الواخر
جئت ثم صنع، ما مثل فصنعت فقمت يصلي، قام ثم فتوضأ،
بممأذني أخممذ ثممم رأسممي، علممى يممده فوضممع جنبممه، إلى فقمت
صمملى ثممم ركعممتين، صمملى ثم ركعتين، صلى ثم يفتلها، فجعل

صمملى ثممم ركعممتين، صمملى ثممم ركعممتين، صمملى ثممم ركعممتينن،
أوتر. ثم ركعتين،

]117[

 77       } : وما -  أخزيته فقد النار تدخل من إنك ربنا باب
/ { أنصار   من /.192للظالمين

عيسى: حممدثنا بن معن الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4295
بن الله عبد مولى كريب عن سليمان، بن مخرمة عن مالك،

أخبره: عباس بن الله عبد عباس: أن
وهي وسلم، عليه الله صلى النبي زوج ميمونة عند بات أنه 

رسممول واضممطجع الوسادة، عرض في قال: فاضطجعت خالته،
رسممول فنممام طولهمما، فممي وأهلممه وسمملم عليه الله صلى الله
بقليل، قبله أو الليل، انتصف حتى وسلم عليه الله صلى الله

وسلم عليه الله صلى الله رسول استيقظ ثم بقليل، بعده أو
اليمات العشمر قمرأ ثمم بيمديه، وجهمه عن النوم يمسح فجعل

معلقممة شممن إلممى قممام ثممم عمممران، آل سممورة مممن الخممواتم
ما مثل فصنعت يصلي، قام ثم وضوءه، فأحسن منها، فتوضأ
صمملى اللممه رسممول فوضممع جنبممه، إلى فقمت ذهبت ثم صنع،



اليمنممى بيممده وأخممذ رأسممي، على اليمنى يده وسلم عليه الله
ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، فصلى يفتلها،

حممتى اضممطجع ثممم أوتممر، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين،
فصمملى خممرج ثم خفيفتين، ركعتين فصلى فقام المؤذن، جاءه

الصبح.
]117[

78/ {      } : لليمان -  ينادي مناديا سمعنا إننا ربنا باب
193. الية/. 

بممن مخرمممة عممن مالممك، عممن سمعيد، بممن قتيبة  - حدثنا4296
رضممي عبمماس ابممن عبمماس: أن ابن مولى كريب عن سليمان،

اللممه صمملى النبي زوج ميمونة عند بات أخبره: أنه عنهما الله
عممرض فممي قممال: فاضممطجعت خممالته، وهممي وسمملم، عليممه

وأهلممه وسمملم عليممه الله صلى الله رسول واضطجع الوسادة،
إذ حممتى وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فنام طولها، في

رسممول اسممتيقظ بقليل، بعده أو بقليل، قبله أو الليل، انتصف
ه عمن النموم يمسمح فجلمس وسملم عليه الله صلى الله وجه

ثم عمران، آل سورة من الخواتم اليات العشر قرأ ثم بيده،
قممام ثممم وضمموءه، فأحسممن منهمما، فتوضأ معلقة شن إلى قام

ثمم صممنع، ممما مثمل فصممنعت عبماس: فقممت ابممن يصلي. قمال
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فوضع جنبه، إلى فقمت ذهبت
يفتلهما، اليمنمى بمأذني وأخمذ رأسمي، علمى اليمنمى يده وسلم

ثممم ركعممتين، ثممم ركعممتين، ثممم ركعممتين، ثممم ركعممتين، فصمملى
المممؤذن، جاءه حتى اضطجع ثم أوتر، ثم ركعتين، ثم ركعتين،

الصبح. فصلى خرج ثم خفيفتين، ركعتين فصلى فقام
]117[

 79.    : النساء -  سورة تفسير باب
من /: يستكبر. قواما: قوامكم172عباس: {يستنكف} / ابن قال

للبكر. والجلد للثيب الرجم /: يعني15سبيل} / معايشكم. {لهن
ول وأربعمما، وثلثمما اثنممتين /: يعني3وثلث} / غيره: {مثنى وقال
رباع. العرب تجاوز



80/ {       } : اليتامى -  في تقسطوا ل أن خفتم وان باب
3./

عممن هشممام، موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيم  - حدثنا4297/4298
عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام قال: أخبرني جريج ابن

عنها: الله رضي
وكممان عممذق، لهمما وكممان فنكحهمما، يتيمممة لممه كممانت رجل أن 

فيممه: فنزلممت شممي، نفسممه فممي لهمما يكممن ولم عليه، يمسكها
قممال: كممانت اليتممامى}. أحسممبه في تقسطوا ل أن خفتم {وإن

ماله. وفي العذق ذلك في شريكته
بممن إبراهيممم الله: حممدثنا عبد بن العزيز عبد ) - حدثنا4298( 

قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن كيسممان، بن صالح عن سعد،
تعالى: الله قول عن عائاشة سأل الزبير: أنه بن عروة

ابممن اليتممامى}. فقممالت: يمما فممي تقسممطوا ل أن خفتم {وإن 
ممماله، فممي تشممركه وليهمما، حجر في تكون اليتيمة هذه أختي،

يقسط أن بغير يتزوجها أن وليها فيريد وجمالها، مالها ويعجبه
أن عممن فنهمموا غيممره، يعطيهمما ممما مثممل فيعطيها صداقها، في

فممي سممنتهن أعلممى لهن ويبلغوا لهن يقسطوا أن إل ينكحوهن
سممواهن. النساء من لهم طاب ما ينكحوا أن فأمروا الصداق،

صمملى الله رسول استفتوا الناس عائاشة: وإن عروة: قال قال
فممي الله: {ويسممتفتونك فأنزل الية، هذه بعد وسلم عليه الله

أخممرى: آيممة فممي تعممالى اللممه عائاشممة: وقممول النسمماء}. قممالت
تكممون حين يتيمته، عن أحدكم تنكحوهن}. رغبة أن {وترغبون

رغبمموا - عمممن ينكحمموا - أن قالت: فنهوا والجمال، المال قليلة
أجممل مممن بالقسمط، إل النسماء يتمامى فممي وجممماله ماله في

والجمال. المال قليلت كن إذا عنهن رغبتهم
]2362[

 81     } : كان -  ومن فليستعفف غنيا كان ومن باب
إليهم      دفعتم فإذا بالمعروف فليأكل فقيرا

/ { حسيبا      بالله وكفى عليهم فأشهدوا /.6أموالهم
العتاد. من أفعلنا /: أعددنا،18/: مبادرة. {أعتدنا} /6{وبدارا} /

هشام، نمير: حدثنا بن الله عبد إسحاق: أخبرنا  - حدثني4299
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
فقيرا كان ومن فليستعفف غنيا كان تعالى: {ومن قوله في 



فقيرا: كان إذا اليتيم والي في نزلت بالمعروف}. أنها فليأكل
بمعروف. عليه قيامه مكان منه يأكل أنه

]2098[

 82    } : القربى -  أولو القسمة حضر وإذا باب
/ { والمساكين  .8واليتامى الية/. 

عممن الشجعي، الله عبيد حميد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا4300
الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن الشيباني، عن سفيان،

والمساكين}. واليتامى القربى أولو القسمة حضر عنهما: {وإذا
بمنسوخة. وليست محكمة، قال: هي

عباس. ابن عن سعيد، تابعه
]2608[

 83/ {    } : أولدكم -  في الله يوصيكم /.11باب

جريممج ابممن هشام: أن موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا4301
عنممه اللمه رضممي جممابر عممن منكممدر، ابن قال: أخبرني أخبرهم

قال:
سلمة بني في بكر وأبو وسلم عليه الله صلى النبي عادني 

ماشيين،
بممماء فممدعا أعقممل، ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي فوجدني

أصممنع أن تأمرني فقلت: ما فأفقت، علي رش ثم منه فتوضأ
أولدكم}. في الله فنزلت: {يوصيكم الله، رسول يا مالي في

]191[

 84/ {     } : أزواجكم -  ترك ما نصف ولكم /.12باب
أبممي ابممن عممن ورقمماء، عممن يوسممف، بممن محمد  - حدثنا4302
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن نجيح،

مممن اللممه فنسممخ للوالدين، الوصية وكانت للولد، المال كان 
لكممل للبمموين وجعل النثيين، مثل للذكر فجعل أحب، ما ذلك

والربممع، الثمممن للمممرأة وجعمل والثلممث، السممدس منهمما واحمد
والربع. الشطر وللزوج

]2596[



 85       } : ول -  كرها النساء ترثوا أن لكم يحل ل باب
/ { آتيتموهن     ما ببعض لتذهبوا .19تعضلوهن الية/. 

/:2تقهروهن. {حوبا} / تعضلوهن} ل عباس: {ل ابن عن ويذكر
المهر. /: النحلة4/: تميلوا. {نحلة} /3إثما. {تعولوا} /

محمد: حممدثنا بن أسباط مقاتل: حدثنا بن محمد  - حدثنا4303
الشمميباني: وذكممره قال عباس، ابن عن عكرمة، عن الشيباني،

عبمماس: {يمما ابممن عن إل ذكره أظنه ول السوائاي، الحسن أبو
ول كرهمما النسمماء ترثمموا أن لكممم يحممل ل آمنمموا الممذين أيهمما

مممات إذا آتيتممموهن}. قممال: كممانوا ممما ببعممض لتذهبوا تعضلوهن
تزوجهمما، بعضممهم شمماء إن بممامرأته، أحممق أوليمماؤه كان الرجل

من بها أحق فهم يزوجوها، شاؤوالم وإن زوجوها، شاؤوا وإن
ذلك. في الية هذه فنزلت أهلها

]6549[

86     } : الوالدان -  ترك مما موالي جعلنا ولكل باب
نصيبهم      فآتوهم أيمانكم عاقدت والذين والقربون

/ { شهيدا       شيء كل على كان الله /.33إن
أيمممانكم: هممو عاقممدت ورثممة، وأولياء موالي، معمر: أولياء وقال
والمممولى العم، ابن أيضا والمولى الحليف، وهو اليمين، مولى

والمممولى المليممك، والمممولى المعتممق، والمممولى المعتق، المنعم
الدين. في مولى

عممن أسممامة، أبممو محمممد: حممدثنا بممن الصمملت  - حممدثني4304
ابممن عن جبير، بن سعيد عن مصرف، بن طلحة عن إدريس،

عنهما: الله رضي عباس
أيمممانكم}: عاقدت موالي}. قال: ورثة. {والذين جعلنا {ولكل 

النصمماري المهمماجر يممرث المدينممة قممدموا لممما المهاجرون كان
عليممه اللممه صمملى النممبي آخممى الممتي للخمموة رحمه، ذوي دون

مموالي}. نسمخت. ثمم جعلنما نزلمت: {ولكمل فلما بينهم، وسلم
والنصيحة، والرفادة النصر أيمانكم}: من عاقدت قال: {والذين

له. ويوصي الميراث، ذهب وقد
طلحة. إدريس وسمع إدريس، أسامة أبو سمع

]2170[



 87/ {      } : ذرة -  مثقال يظلم ل الله إن /.40باب
ذرة. زنة يعني

حفممص عمممر أبممو العزيز: حممدثنا عبد بن محمد  - حدثني4305
أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن ميسرة، بن

عنه: الله رضي الخدري سعيد
قممالوا: يمما وسمملم عليممه اللممه صلى النبي زمن في أناسا أن 

اللممه صلى النبي قال القيامة؟ يوم ربنا نرى هل الله، رسول
بممالظهيرة، الشمممس رؤيممة في تضارون هل وسلم: (نعم، عليه
فممي تضممارون قممال: (وهممل سممحاب). قممالوا: ل، فيها ليس ضوء
قممال سحاب). قالوا: ل، فيها ليس ضوء البدر، ليلة القمر رؤية
عممز اللممه رؤيممة في تضارون وسلم: (ما عليه الله صلى النبي
كممان إذا أحممدهما، رؤية في تضارون كما إل القيامة يوم وجل
يبقممى فل تعبد، كانت ما أمة كل مؤذن: تتبع أذن القيامة يوم
يتسمماقطون إل والنصمماب الصممنام من الله غير يعبد كان من
أو بممر اللممه، يعبممد كممان مممن إل يبقممى لممم إذا النار. حتى في

لهممم: ممما فيقممال اليهممود، فيممدعى الكتمماب، أهل وغبرات فاجر،
لهممم: فيقممال اللممه، ابممن عزيممرا نعبممد قالوا: كنمما تعبدون؟ كنتم

تبغممون؟ فممماذا ولممد، ول صمماحبة مممن اللممه اتخممذ ممما كممذبتم،
إلممى فيحشرون تردون؟ فيشار: أل فاسقنا، ربنا فقالوا: عطشنا

النممار. في فيتساقطون بعضا، بعضها يحطم سراب كأنها النار،
قممالوا: كنمما تعبممدون؟ كنتممم لهممم: ممما فيقممال النصارى يدعى ثم

مممن اللممه اتخممذ ممما لهم: كذبتم، فيقال الله، ابن المسيح نعبد
الول. مثممل فكممذلك تبغممون؟ لهممم: ممما فيقممال ولد، ول صاحبة

فمماجر، أو بممر مممن اللممه، يعبممد كممان مممن إل يبق لم إذا حتى
فيهمما، رأوه الممتي مممن صممورة أدنممى فممي العممالمين رب أتمماهم

قممالوا: تعبممد، كممانت ممما أمممة كممل تتبممع تنتظممرون، فيقال: ماذا
نصمماحبهم، لم إليهم كنا ما أفقر على الدنيا في الناس فارقنا
فيقولممون: ل ربكم، فيقول: أنا نعبد، كنا الذي ربنا ننتظر ونحن

ثلثا. أو شيئا). مرتين بالله نشرك
]4635، 7001[



 88       } : وجئنا -  بشهيد أمة كل من جئنا إذا فكيف باب
/ { شهيدا    هؤلء على /.41بك

حتى /: نسويها47وجوها} / واحد. {نطمس والختال المختال
/: وقودا.55محاه. {سعيرا} / الكتاب طمس كأقفائاهم، تعود

سممليمان، عممن سفيان، عن يحيى، صدقة: أخبرنا  - حدثنا4306
يحيممى: بعمض اللمه. قممال عبممد عممن عبيممدة، عممن إبراهيممم، عممن

قال: مرة، بن عمرو عن الحديث
علي). قلت: آقرأ وسلم: (اقرأ عليه الله صلى النبي لي قال 

غيممري). فقممرأت من أسمعه أن أحب قال: (فإني أنزل؟ عليك
أمممة كل من جئنا إذا بلغت: {فكيف حتى النساء، سورة عليه

شهيدا}. هؤلء على بك وجئنا بشهيد
تذرفان. عيناه قال: (أمسك). فإذا

]4762، 4763، 4768، 4769[

 89       } : جاء -  أو سفر على أو مرضى كنتم وإن باب
/ { الغائط    من منكم /.43أحد

الرض. /: وجه43{صعيدا} /
جهينممة إليهمما: فممي يتحمماكمون التي الطواغيت جابر: كانت وقال
ينممزل كهممان واحممد، حممي كممل وفممي واحممد، أسمملم وفي واحد،
الشيطان. عليهم
الشيطان. والطاغوت السحر، عمر: الجبت وقال

والطمماغوت شمميطان، الحبشممة بلسممان عكرمممة: الجبممت وقممال
الكاهن.

عممن أبيممه، عممن هشام، عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا4307
قالت: عنها الله رضي عائاشة

في وسلم عليه الله صلى النبي فبعث لسماء، قلدة هلكت 
يجدوا ولم وضوء، على وليسوا الصلة، فحضرت رجال، طلبها
م فصملوا ماء، يعنمي: آيمة اللمه، فمأنزل وضموء، غيمر علمى وه

التيمم.
]327[



 90   } :  : الرسول -  وأطيعوا الله أطيعوا قوله باب
/ { منكم   المر /.59وأولي

عممن محمممد، بن حجاج الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا4308
ابن عن جبير، بن سعيد عن مسلم، بن يعلى عن جريج، ابن

عنهما: الله رضي عباس
منكممم}. قممال: المممر وأولممي الرسممول وأطيعوا الله {أطيعوا 

بعثممه إذ عممدي، بممن قيممس بممن حذافة بن الله عبد في نزلت
سرية. في وسلم عليه الله صلى النبي

 91      } : فيما -  يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فل باب
/ { بينهم  /.65شجر

جعفر: أخبرنا بن محمد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4309
مممن رجل الزبيممر قال:  خاصممم عروة عن الزهري، عن معمر،
لى النمبي فقمال الحمرة، من شريج في النصار ه ص عليمه الل

جممارك). فقممال إلممى الممماء أرسممل ثممم زبيممر، يمما وسلم: (اسممق
ثممم وجهه فتلون عمتك، ابن كان أن الله، رسول النصاري: يا
الجممدر، إلممى يرجممع حممتى الماء احبس ثم زبير، يا قال: (اسق

عليممه اللممه صمملى النبي جارك). واستوعى إلى الماء أرسل ثم
كممان النصمماري، أحفظممه حيممن الحكممم، صريح في حقه وسلم
هذه أحسب الزبير: فما سعة. قال فيه لهما بأمر عليهما أشار

يحكموك حتى يؤمنون ل وربك ذلك: {فل في نزلت إل اليات
بينهم}. شجر فيما

]2231[

 92      } : من -  عليهم الله أنعم الذين مع فأولئك باب
/.69النبيين} /

إبراهيممم حوشممب: حممدثنا بممن الله عبد بن محمد  - حدثنا4310
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عن عروة، عن أبيه، عن سعد، بن

قالت:
مممن يقممول: (ممما وسمملم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

شممكواه فممي والخممرة). وكممان الممدنيا بيممن خير إل يمرض نبي،
يقممول: ({مممع فسمممعته شممديدة، بحممة أخممذته فيممه، قبض الذي

والشممهداء والصممديقين النممبيين مممن عليهممم اللممه أنعممم الممذين
خير. أنه والصالحين}). فعلمت

]4171[



 93      } : الله -  سبيل في تقاتلون ل لكم وما باب
/  .{ الية    والنساء الرجال من /.75والمستضعفين

عممن سممفيان، محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني4311/4312
مممن وأمممي أنمما قممال: كنممت عبمماس ابن قال: سمعت الله عبيد

المستضعفين.
عممن زيممد، بممن حممماد حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا4312(

تل: {إل عبممماس ابمممن مليكمممة: أن أبمممي ابمممن عمممن أيممموب،
أنمما والولممدان}. قممال: كنممت والنسمماء الرجممال من المستضعفين

الله. عذر ممن وأمي
]1291[

/:135/: ضمماقت. {تلممووا} /90عبمماس: {حصممرت} / ابممن ويممذكر
بالشهادة. ألسنتكم

قومي. {موقوتا} راغمت: هاجرت المهاجر، غيره: المرغم وقال
عليهم. وقته /: موقتا103/

 94     } : والله -  فئتين المنافقين في لكم فما باب
/ { كسبوا   بما /.88أركسهم

فئة: جماعة. عباس: بددهم، ابن قال
الرحمممن وعبممد غنممدر بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حدثني4313

زيممد عممن يزيد، بن الله عبد عن عدي، عن شعبة، قال: حدثنا
فئممتين}. المنممافقين فممي لكممم عنه: {فممما الله رضي ثابت بن

أحممد، من وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ناس رجع
يقممول: وفريممق يقول: اقتلهم، فرقتين: فريق فيهم الناس وكان

فئتين}. المنافقين في لكم فنزلت: {فما ل،
الفضة). خبث النار تنفي كما الخبث، تنفي طيبة وقال: (إنها

]1785[

 95      } : الخوف -  أو المن من أمر جاءهم وإذا باب
/ { به  .83أذاعوا أفشوه/: 

/: كافيممما. {إل86/: يسمممتخرجونه. {حسممميبا} /83{يسمممتنبطونه} /
أشممبهه. وممما مممدرا، أو حجممرا الممموات، /: يعنممي117إناثمما} /

قطعه. {قيل} / /: بتكه119/: متمردا. {فليبتكن} /117{مريدا} /
/: ختم.155واحد. {طبع} / /: وقول122



96    } : فجزاؤه -  متعمدا مؤمنا يقتل ومن باب
/.93جهنم} /

بن مغيرة شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا4314
أهممل فيهمما اختلممف قممال: آيممة جممبير بممن قممال: سمممعت النعمان
فقممال: عنهمما، فسممألته عبمماس ابممن إلممى فيهمما فرحلت الكوفة،

جهنممم}. فجممزاؤه متعمممدا مؤمنمما يقتل الية: {ومن هذه نزلت
شيء. نسخها وما نزل، ما آخر هي

]3642[

 97     } : السلم -  إليكم ألقى لمن تقولوا ول باب
/ { مؤمنا  /.94لست

واحد. والسلم والسلم السلم

عمممرو، عممن سممفيان، الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثني4315
لمن تقولوا عنهما: {ول الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن

عبمماس: كممان ابممن مؤمنا}. قال: قممال لست السلم إليكم ألقى
عليكممم، فقممال: السمملم المسلمون، فلحقه له غنيمة في رجل

قمموله: إلممى ذلممك فممي اللممه فممأنزل غنيمتممه، وأخممذوا فقتلمموه
الغنيمة. الدنيا}: تلك الحياة عرض {تبتغون
عباس: السلم. ابن قال: قرأ

 98..     } : المؤمنين -  من القاعدون يستوي ل باب
/ { الله    سبيل في /.95والمجاهدون

بممن إبراهيممم قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا4316
قممال: حممدثني شممهاب ابممن عممن كيسممان، بممن صالح عن سعد،
فمي الحكمم بممن ممراون رأى السماعدي: أنمه سمعد بممن سمهل

بممن زيممد أن فأخبرنا جنبه، إلى جلست حتى فأقبلت المسجد،
أخبره: ثابت

عليممه: {ل أملممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
اللممه}. سبيل في والمجاهدون المؤمنين من القاعدون يستوي
اللممه، رسممول قممال: يمما علممي، يملها وهو مكتوم أم ابن فجاءه
اللممه فممأنزل أعمممى، لجاهممدت. وكممان الجهمماد أستطيع لو والله
فخممذي، علممى وفخممذه وسمملم، عليممه اللممه صمملى رسمموله على

عنممه، سممري ثممم فخممذي، تممرض أن خفممت حممتى علممي فثقلت



الضرر}. أولي الله: {غير فأنزل
]2677[

أبممي عممن شممعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا4318/ 4317
قال: عنه الله رضي البراء عن إسحاق،

رسممول المؤمنين}. دعا من القاعدون يستوي نزلت: {ل لما 
مكتمموم أم ابممن فجاء فكتبها، زيدا وسلم عليه الله صلى الله

الضرر}. أولي الله: {غير فأنزل ضرارته، فشكا
أبممي عممن إسممرائايل، عممن يوسممف، بممن محمممد ) - حدثنا4318(

مممن القاعممدون يستوي نزلت: {ل قال: لما البراء عن إسحاق،
فلنمما). وسمملم: (ادعمموا عليممه اللممه صلى النبي المؤمنين}. قال

فقممال: (اكتممب: {ل الكتممف، أو واللمموح، الممدواة ومعممه فجمماءه
الله}). سبيل في والمجاهدون المؤمنين من القاعدون يستوي
فقممال: يمما مكتمموم، أم ابن وسلم عليه الله صلى النبي وخلف
القاعممدون يسممتوي مكانهمما: {ل فنزلممت ضممرير، أنا الله رسول

الله}. سبيل في والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين من
]2676[

جريممج ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا4319
ابممن الممرزاق: أخبرنمما عبممد إسحاق: أخبرنمما (ح). وحدثني أخبرهم

بممن اللممه عبممد مممولى مقسممما الكريممم: أن عبممد جريح: أخبرني
أخممبره: {ل عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن أخبره: أن الحارث
إلممى والخممارجون بممدر، المممؤمنين}: عممن من القاعدون يستوي

بدر.
]3738[

 99    } : ظالمي -  الملئكة توفاهم الذين إن باب
في        مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم

فتهاجروا        واسعة الله أرض تكن ألم قالوا الرض
.97فيها} / الية/. 

وغيممره حيمموة المقممرئ: حممدثنا يزيد بن الله عبد  - حدثنا4320
علممى قال: قطممع السود أبو الرحمن عبد بن محمد قال: حدثنا

ابممن مممولى عكرمممة فلقيممت فيممه، فمماكتتبت بعث، المدينة أهل
قال: أخممبرني ثم النهي، أشد ذلك عن فنهاني فأخبرته، عباس

المشممركين، مممع كممانوا المسمملمين مممن ناسمما عبمماس: أن ابممن



اللممه صمملى اللممه رسممول عهممد علممى المشركين سواد يكثرون
فيقتلممه، أحممدهم فيصمميب به، فيرمى السهم يأتي وسلم، عليه

الملئاكممة توفمماهم الممذين اللممه: {إن فممأنزل فيقتممل، يضممرب أو
أنفسهم}. الية. ظالمي

السود. أبي عن الليث، رواه
]6674[

 100    } : والنساء -  الرجال من المستضعفين إل باب
ل  والولدان

/.98سبيل} / يهتدون ول حيلة يستطيعون

أبممي عممن أيمموب، عممن حممماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4321
المستضممعفين}. عنهممما: {إل الله رضي عباس ابن عن مليكة،

الله. عذر ممن أمي قال: كانت
]1291[

 101    } :  : يعفو -  أن الله عسى فأولئك قوله باب
/ { غفورا     عفوا الله وكان /.99عنهم

؟؟ نقص  - ؟؟4322

 102       } : من -  أذى بكم كان إن عليكم جناح ول باب
/ { أسلحتكم       تضعوا أن مرضى كنتم أو /.102مطر

عممن حجمماج الحسن: أخبرنا أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا4323
ابممن عممن جممبير، بممن سعيد عن يعلى، قال: أخبرني جريج ابن

عنهما: الله رضي عباس
مرضممى}. قممال: عبممد كنتممم أو مطممر من أذى بكم كان {إن 

جريحا. كان عوف بن الرحمن

 103    } : الله -  قل النساء في ويستفتونك باب
في        الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم

/ { النساء  /.127يتامى
أسممامة: حممدثنا أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا4324
عروة، بن هشام



عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
- قوله - إلى فيهن يفتيكم الله قل النساء في {ويستفتونك 

أن وترغبون
وليهمما هممو اليتيمممة، عنممده تكممون الرجممل تنكحوهن}. قالت: هممو

أن فيرغممب العممذق، فممي حممتى ممماله فممي فأشممركته ووارثهمما،
شمركته، بما ماله في فيشركه رجل، يزوجها أن ويكره ينكحها

الية. هذه فنزلت فيعضلها،
]2362[

 104      } : أو -  نشوزا بعلها من خافت امرأة وإن باب
/.128إعراضا} /

النفممس /: تفاسممد. {وأحضممرت35عبمماس: {شممقاق} / ابن وقال
عليممه. {كالمعلقممة} / يحممرص الشمميء فممي /: هواه128الشح} /

ول أيم هي /: ل129
زوج. {نشوزا}: بغضا. ذات

هشممام الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4325
عروة، بن
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
إعراضما}. قمالت: أو نشمموزا بعلهمما ممن خممافت اممرأة {وإن 

أن يريممد منهمما، بمسممتكثر ليممس المممرأة عنممده تكممون الرجممل
اليممة هممذه فنزلت حل، في شأني من فتقول: أجعلك يفارقها،

ذلك. في
]2318[

 105     } : من -  السفل الدرك في المنافقين إن باب
/.145النار} /

/: سربا.35النار. {نفقا} /النعام:  عباس: أسفل ابن وقال

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4326
اللممه، عبممد حلقممة فممي قممال: كنمما السممود عممن إبراهيم، حدثني

قال: ثم فسلم، علينا قام حتى حذيفة فجاء
السود: سممبحان قال منكم، خير قوم على النفاق أنزل لقد 

مممن السممفل الممدرك فممي المنممافقين يقول: {إن الله إن الله،
وجلس الله، عبد النار}. فتبسم



أصممحابه، فتفممرق اللممه عبممد فقممام المسممجد، ناحية في حذيفة
بالحصا، فرماني
قممالت، ممما عرف وقد ضحكه، من حذيفة: عجبت فقال فأتيته،

النفاق أنزل لقد
عليهم. الله فتاب تابوا، ثم منكم خيرا كانوا قوم على

106/ {       } : نوح -  إلى أوحينا كما إليك أوحينا إنا باب
163./

قممال: حممدثني سممفيان عممن يحيممى، مسدد: حممدثنا  - حدثنا4327
الله، عبد عن وائال، أبي عن العمش،

أن لحممد ينبغممي قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
متى). بن يونس من خير يقول: أنا

]3231[
عممن هلل، فليممح: حممدثنا سنان: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4328
عنه، الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء

من خير قال: أنا قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
كذب). فقد متى، بن يونس

]3234[ر: 

 107     } : الكللة -  في يفتيكم الله قل يستفتونك باب
له     ليس هلك امرؤ إن

لهمما يكممن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد
/.176ولد} /

تكللممه مممن مصممدر، وهممو ابممن، أو أب يرثممه لممم والكللة: مممن
النسب.
أبممي عممن شممعبة، حممرب: حممدثنا بممن سممليمان  - حممدثنا4329

قال: عنه الله رضي البراء إسحاق: سمعت
قممل نزلمت: {يسممتفتونك آيمة نزلت: [براءة]. وآخر سورة آخر 

يفتيكم الله
الكللة}. في

]4106[

 108.    : المائدة -  سورة تفسير باب
/: بنقضهم. {التي13نقضهم} / حرام. {فبما /: واحدها1{حرم} /

/:52/: تحمل. {دائارة} /29الله. {تبوء} / /: جعل21الله} / كتب



دولة.
/: مهورهن.5التسليط. {أجورهن} / غيره: الغراء وقال
علممى مممن: {لسممتم علممي أشد آية القرآن في سفيان: ما قال

مممن إليكممم أنممزل وممما والنجيممل التمموراة تقيممموا حممتى شمميء
/.68ربكم} /

الناس حيي بحق، إل قتلها حرم من /: يعني32أحياها} / {من
وسنة. /: سبيل48ومنهاجا} / جميعا. {شرعة منه

قبله. كتاب كل على أمين القرآن المهيمن: المين،

109/ {    } : دينكم -  لكم أكملت اليوم /.3باب
/: مجاعة.3عباس: {مخمصة} / ابن وقال

الرحمممن: حممدثنا عبممد بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثني4330
شهاب: بن طارق عن قيس، عن سفيان،

لتخذناها فينا نزلت لو آية، تقرؤون لعمر: إنكم اليهود قالت 
وأيممن أنزلممت، وأيممن أنزلممت، حيث لعلم عمر: إني عيدا. فقال

عرفممة، أنزلمت: يمموم حيمن وسملم عليمه الله صلى الله رسول
بعرفة. والله وإنا
أكملممت ل: {اليمموم أم الجمعممة يمموم كممان سممفيان: وأشممك قال
دينكم}. لكم

]45[

 110    ] :  : صعيدا -  فتيمموا ماء تجدوا فلم قوله باب
/.6طيبا} /

واحد. وتيممت أممت /: عامدين،2تيمموا: تعمدوا. {آمين} /
/6/ و/المائامممدة: 43عبممماس: {لمسمممتم} /النسممماء:  ابمممن وقمممال

/ و{اللتممي49/ و/الحممزاب: 237 ،236و{تمسمموهن} /البقممرة: 
/ والفضاء: النكاح.23بهن} /النساء:  دخلتم

عبممد عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا4331/4332
عنهمما، اللممه رضممي عائاشممة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن

قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج
بعممض فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول مع خرجنا 

عقممد انقطممع الجيممش، بممذات أو بالبيداء، كنا إذا حتى أسفاره،
التماسممه، علممى وسمملم عليه الله صلى الله رسول فأقام لي،

فممأتى ممماء، معهم وليس ماء، على وليسوا معه، الناس وأقام
صممنعت ممما تممرى فقممالوا: أل الصممديق بكممر أبممي إلممى النمماس



وبالنمماس، وسمملم عليممه الله صلى الله برسول أقامت عائاشة،
ورسممول بكممر، أبممو فجاء ماء؟ معهم وليس ماء، على وليسوا

نممام، قممد فخذي على رأسه واضع وسلم عليه الله صلى الله
والنمماس، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال: حبست

ة: فعماتبني ماء. قالت معهم وليس ماء على وليسوا أبمو عائاش
فممي بيممده يطعننممي وجعممل يقممول، أن الله شاء ما وقال بكر،

صمملى الله رسول مكان إل التحرك من يمنعني ول خاصرتي،
اللممه صمملى اللممه رسممول فقممام فخممذي، على وسلم عليه الله
الممتيمم، آية الله فأنزل ماء، غير على أصبح حين وسلم عليه
بكممر. أبممي آل يمما بركتكممم بأول هي حضير: ما بن أسيد فقال

تحته. العقد فإذا عليه كنت الذي البعير قالت: فبعثنا
قال: وهب ابن قال: حدثني سليمان بن يحيى ) - حدثنا4332(

أبيممه، عممن حممدثه القاسممم بممن الرحمن عبد عمرو: أن أخبرني
عنها: الله رضي عائاشة عن
فأنمماخ المدينممة، داخلممون ونحممن بالبيممداء، لممي قلدة سقطت 

حجممري فمي رأسمه فثنممى ونمزل، وسلم عليه الله صلى النبي
شممديدة. وقممال: حبسممت لكممزة فلكزنممي بكممر أبممو أقبممل راقممدا،
اللممه صمملى اللممه رسول لمكان الموت فبي قلدة، في الناس

وسلم عليه الله صلى النبي إن ثم أوجعني، وقد وسلم، عليه
فنزلممت: يوجممد، فلممم الماء فالتمس الصبح، وحضرت استيقظ،

أسمميد الصلة}. الية. فقممال إلى قمتم إذا آمنوا الذين أيها {يا
ممما بكمر، أبممي آل يما فيكمم للنمماس اللمه بارك حضير: لقد بن

لهم. بركة إل أنتم
]327[

 111     } : هاهنا -  إنا فقاتل وربك أنت فاذهب باب
/.24قاعدون} /

عممن مخممارق، عممن إسممرائايل، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا4333
قممال: عنممه اللممه رضممي مسعود ابن شهاب: سمعت بن طارق

أبممو عمممر: حممدثنا بممن حمدان (ح). وحدثني المقداد من شهدت
طممارق، عممن مخارق، عن سفيان، عن الشجعي، النضر: حدثنا

قال: الله عبد عن
كممما لممك نقممول ل إنمما الله، رسول بدر: يا يوم المقداد قال 

همما إنمما فقمماتل وربك أنت لموسى: {فاذهب إسرائايل بنو قالت



عممن سممري معممك. فكممأنه ونحممن امممض قاعممدون}. ولكممن هنمما
وسلم. عليه الله صلى الله رسول
المقممداد طارق: أن عن مخارق، عن سفيان، عن وكيع، ورواه

وسلم. عليه الله صلى للنبي ذلك قال
]3736[

 112     } : ورسوله -  الله يحاربون الذين جزاء إنما باب
يصلبوا        - أو يقتلوا أن فسادا الرض في ويسعون

/ { الرض  -     من ينفوا أو قوله /.33إلى
به. الكفر لله المحاربة

اللممه عبممد بممن محمممد اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4334
مممولى رجاء أبو سلمان قال: حدثني عون ابن النصاري: حدثنا

عبممد بممن عمر خلف جالسا كان قلبة: أنه أبي عن قلبة، أبي
الخلفمماء، بهمما أقممادت وقالوا: قد فقالوا وذكروا، فذكروا العزيز،
ظهره: فقال: خلف وهو قلبة، أبي إلي فالتفت

قلبة؟ أبا يا تقول قال: ما أو زيد، بن الله عبد يا تقول ما 
زنممى رجممل إل السمملم، فممي قتلهمما حل نفسا علمت قلت: ما

ورسمموله الله حارب أو نفس، بغير نفسا قتل أو إحصان، بعد
وكممذا؟ بكممذا أنممس عنبسة: حممدثنا وسلم. فقال عليه الله صلى

اللممه صمملى النممبي على قوم قال: قدم أنس، حدث قلت: إياي
فقممال: الرض، هممذه استوخمنا فقالوا: قد فكلموه، وسلم عليه

ألبانهمما مممن فاشممربوا فيهمما، فمماخرجوا تخممرج، لنمما نعممم (هممذه
واستصحوا، وألبانها، أبوالها من فشربوا فيها، وأبوالها). فخرجوا

مممن يسممتبطأ فممما النعم، واطردوا فقتلوه، الرعي على ومالوا
رسممول وخوفمموا ورسمموله، اللممه وحمماربوا النفس، قتلوا هؤلء؟

فقلت: تتهمني؟ الله، وسلم. فقال: سبحان عليه الله صلى الله
تزلمموا لممن إنكممم كذا، أهل أنس. قال: وقال: يا بهذا قال: حدثنا

هذا. ومثل فيكم، هذا أبقي ما بخير
]231[

 113/ {  } : قصاص -  والجروح /.45باب

حميممد، عممن الفممزاري، سمملم: أخبرنمما بن محمد  - حدثني4335
قال: عنه الله رضي أنس عن



مممن جاريممة ثنيممة مالممك، بن أنس عمة وهي الربيع، كسرت 
عليممه اللممه صمملى النبي فأتوا القصاص، القوم فطلب النصار،
فقمال بالقصماص، وسملم عليمه اللمه صملى النبي فأمر وسلم،

يا سنها تكسر ل والله مالك: ل بن أنس عم النضر، بن أنس
وسمملم: (يمما عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال الله، رسول
فقال الرش، وقبلوا القوم القصاص). فرضي الله كتاب أنس،

لممو مممن الله عباد من وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول
لبره). الله على أقسم

]2556[

 114       } : من -  إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا باب
/.67ربك} /
إسمماعيل، عمن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4336

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مسروق، عن الشعبي، عن
ممما شميئا كتم وسلم عليه الله صلى محمدا أن حدثك من 

ممما بلممغ الرسممول أيهمما يقول: {يمما والله كذب، فقد عليه أنزل
إليك}. الية. أنزل

]3062[

 115/ {      } : إيمانكم -  في باللغو الله يؤاخذكم ل باب
89./

سممعير: حممدثنا بممن مالممك سمملمة: حممدثنا بن علي  - حدثنا4337
ة عمن أبيمه، عن هشام، ه رضمي عائاش همذه عنهما: أنزلمت الل

الرجممل: قممول إيمانكم}. في في باللغو الله يؤاخذكم الية: {ل
والله. وبلى والله، ل
]6286[

هشممام عممن النضممر، رجمماء: حممدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا4338
عنها: الله رضي عائاشة عن أبي، قال: أخبرني

اليميممن، كفممارة الله أنزل حتى يمين، في يحنث ل أباها أن 
قبلممت إل منهمما خيممرا غيرهمما أرى يمينمما أرى بكممر: ل أبممو قال

خير. هو الذي وفعلت الله، رخصة
]6247[



 116     } :  : تحرموا -  ل آمنوا الذين أيها يا قوله باب
/ { لكم     الله أحل ما /.87طيبات

عممن إسماعيل، عن خالد، عون: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4339
قال: عنه الله رضي الله عبد عن قيس،

نساء، معنا وليس وسلم عليه الله صلى النبي مع نغزو كنا 
أن ذلممك بعممد لنمما فرخممص ذلك، عن فنهانا نختصي؟ فقلنا: أل

تحرممموا ل آمنمموا الذين أيها قرأ: {يا ثم بالثوب، المرأة نتزوج
لكم}. الله أحل ما طيبات

]4784 - 4787[

117   } :  : والنصاب -  والميسر الخمر إنما قوله باب
/ { الشيطان     عمل من رجس /.90والزلم

المممور، فممي بهمما يقتسمممون عبمماس: الزلم: القممداح ابممن وقال
عليها. يذبحون والنصب: أنصاب

الزلم، واحممد وهممو لممه، ريممش ل غيممره: الزلممم: القممدح وقممال
أمرتممه وإن انتهممى، نهتممه فممإن القممداح، يجيممل والستقسام: أن

بضمممروب أعلمممما، القمممداح أعلمممموا وقمممد تمممأمره، مممما فعمممل
المصدر. يجيل: والقسوم قسمت، منه وفعلت بها، يستقسمون

يدير.
بشر: حممدثنا بن محمد إبراهيم: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا4340

عممن نممافع، قممال: حممدثني العزيممز عبممد بن عمر بن العزيز عبد
قال: عنهما الله رضي عمر ابن
أشممربة، لخمسمة يومئمذ المدينة في وإن الخمر، تحريم نزل 
العنب. شراب فيها ما
]4343 - 5257 - 5259 - 5266 - 5267[

عبممد عليممة: حممدثنا ابن إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا4341
عنه: الله رضي مالك بن أنس قال: قال صهيب بن العزيز

الفضمميخ، تسمممونه الممذي هذا فضيخكم غير خمر لنا كان ما 
فقممال: رجل جاء إذ وفلنا وفلنا طلحة أبا أسقي لقائام فإني
الخمممر، قممال: حرمممت ذاك؟ فقممالوا: وممما الخممبر؟ بلغكممم وهممل

ول عنهمما سمألوا قممال: فممما أنممس، يما القلل هممذه قالوا: أهرق
الرجل. خبر بعد راجعوها

]2332[
عمممرو، عن عيينة، ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا4342



قال: جابر عن
جميعمما يممومهم مممن فقتلمموا الخمممر، أحممد صممباح أنمماس صبح 

تحريمها. قبل وذلك شهداء،
]2660[

وابن عيسى الحنظلي: أخبرنا إبراهيم بن إسحق  - حدثنا4343
قممال: عمممر ابممن عممن الشممعبي، عممن حيممان، أبي عن إدريس،
عليممه الله صلى النبي منبر على عنه الله رضي عمر سمعت
يقول: وسلم

مممن وهممي الخمممر، تحريممم نممزل إنممه النمماس أيهمما بعممد، أممما 
والخمممر والشممعير، والحنطة والعسل والتمر العنب خمسة: من

العقل. خامر ما
]4340[

 118    } : وعملوا -  آمنوا الذين على ليس باب
/  { الية    طعموا فيما جناح /.93الصالحات

ثممابت، زيممد: حممدثنا بممن حممماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4344
الفضيخ. أهريقت التي الخمر عنه: أن الله رضي أنس عن

قال: النعمان أبي عن محمد، وزادني
تحريممم فنممزل طلحممة، أبممي منممزل فممي القمموم سماقي كنممت 

ممما فممانظر طلحمة: اخممرج أبو فقال فنادى، مناديا فأمر الخمر،
إن ينممادي: أل منمماد فقلممت: هممذا قممال: فخرجممت الصمموت؟ هممذا

فممي قال: فجممرت فأهرقها، لي: اذهب فقال حرمت، قد الخمر
بعممض فقال الفضيخ، يومئذ خمرهم المدينة. قال: وكانت سكك

اللممه: {ليممس قممال: فممأنزل بطممونهم، في وهي قوم القوم: قتل
طعموا}. فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على

]2332[

 119      } : لكم -  تبد إن أشياء عن تسألوا ل باب
/.101تسؤكم} /

الجممارودي: الرحمممن عبممد بممن الوليممد بممن منممذر  - حدثنا4345
رضي أنس عن أنس، بن موسى عن شعبة، أبي: حدثنا حدثنا
قال: عنه الله
سمممعت ما خطبة وسلم عليه الله صلى الله رسول خطب 

ولبكيتممم قليل لضممحكتم أعلممم ممما تعلمممون قال: (لو قط مثلها
وسمملم عليه الله صلى الله رسول أصحاب فغطى كثيرا). قال



قال: (فلن). فنزلممت أبي؟ رجل: من فقال خنين، لهم وجوههم
تسؤكم}. لكم تبد إن أشياء عن تسألوا الية: {ل هذه
شعبة. عن عبادة، بن وروح النضر، رواه

]6001 - 93 وانظر: 0 6865 - 6121[
أبممو النضممر: حممدثنا أبممو سممهل: حممدثنا بن الفضل  - حدثنا4346

عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابن عن الجويرية، أبو خيثمة: حدثنا
قال:

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يسممألون قمموم كممان 
نمماقته: تضممل الرجممل ويقول أبي؟ الرجل: من فيقول استهزاء،

آمنمموا الممذين أيهمما الية: {يا هذه فيهم الله فأنزل ناقتي؟ أين
مممن فممرغ تسممؤكم}. حممتى لكممم تبممد إن أشممياء عن تسألوا ل

كلها. الية

 120       } : ول -  سائبة ول بحيرة من الله جعل ما باب
/ { حام   ول /.103وصيلة

صلة. هنا ها وإذ الله، /: يقول: قال116الله} / قال {وإذ
بائانمممة، وتطليقممه راضمممية، كعيشمممة مفعولممة، المائامممدة: أصممملها

يميدني. مادني يقال خير، من صاحبها بها والمعنى: ميد
/: مميتك.55عمران:  عباس: {متوفيك} /آل ابن وقال

سممعد، بممن إبراهيممم إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا4347
بممن سممعيد عممن شممهاب، ابممن عممن كيسممان، بممن صممالح عممن

يحلبهمما فل للطممواغيت، درهمما يمنع قال: البحيرة: التي المسيب
يحمممل ل للهتهممم يسمميبونها والسممائابة: كممانوا النمماس، مممن أحد

شيء. عليها
هريرة: أبو قال: وقال

بممن عمممرو وسمملم: (رأيممت عليممه الله صلى الله رسول قال 
سمميب مممن أول كممان النممار، فممي قصممبه يجممر الخزاعممي عامر

ثم البل، نتاج أول في تبكر البكر، الناقة السوائاب). والوصيلة
وصمملت إن لطممواغيتهم، يسمميبونها وكممانوا بممأنثى، بعممد تثنممي

يضممرب البممل والحام: فحل ذكر، بينهما ليس بالخرى إحداهما
وأعفوه للطواغيت ودعوه ضرابه قضى فإذا المعدود، الضراب

الحامي. وسموه شيء، عليه يحمل فلم الحمل، من
سممعيدا الزهممري: سمممعت عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو وقال

بهذا. قال: يخبره
لى النمبي هريرة: سمعت أبو قال: وقال ه ص وسملم: عليمه الل



نحوه.
هريممرة أبي عن سعيد، عن شهاب، ابن عن الهاد، ابن ورواه
وسلم. عليه الله صلى النبي عنه: سمعت الله رضي

]3332[
الكرممماني: الله عبد أبو يعقوب أبي بن محمد  - حدثني4348
عممن الزهممري، عممن يممونس، إبراهيممم: حممدثنا ابممن حسمان حدثنا

قالت: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن
يحطممم جهنم وسلم: (رأيت عليه الله صلى الله رسول قال 

سمميب مممن أول وهممو قصممبه، يجممر عمممرا ورأيت بعضا، بعضها
السوائاب).

]997[

 121     } : فيهم -  دمت ما شهيدا عليهم وكنت باب
على        وأنت عليهم الرقيب أنت كنت توفيتني فلما

/ { شهيد   شيء /.117كل
بممن المغيممرة شممعبة: أخبرنمما الوليممد: حممدثنا أبممو  - حممدثنا4349

رضممي عبمماس ابممن عممن جبير، بن سعيد قال: سمعت النعمان
قال: عنهما الله
أيهمما فقممال: (يمما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول خطب 

قممال: ثممم غممرل، عراة حفاة الله إلى محشورون إنكم الناس،
فمماعلين}. إلممى كنمما إنمما علينا وعدا نعيده خلق أول بدأنا {كما
القيامممة يمموم يكسممى الخلئاممق أول وإن قال: أل ثم الية، آخر

ذات بهممم فيؤخممذ أمممتي مممن برجممال يجمماء وإنممه أل إبراهيممم،
ممما تممدري ل فيقممال: إنممك أصمميحابي، رب فممأقول: يمما الشمال،

عليهمم الصمالح: {وكنمت العبممد قمال كمما فأقول بعدك، أحدثوا
عليهممم الرقيممب أنممت كنت توفيتني فلما فيهم دمت ما شهيدا
يزالمموا لممم هممؤلء شممهيد}. فيقممال: إن شمميء كممل علممى وأنممت

فارقتهم). منذ أعقابهم على مرتدين
]3171[

 122    } :  : وإن -  عبادك فإنهم تعذبهم إن قوله باب
/ { الحكيم      العزيز أنت فإنك لهم /.118تغفر

بممن المغيرة سفيان: حدثنا كثير: حدثنا بن محمد  - حدثنا4350
عباس، ابن عن جبير، بن سعيد قال: حدثني النعمان

وإن محشورون، قال: (إنكم وسلم عليه الله صلى النبي عن 



الصممالح: العبممد قممال كما فأقول الشمال، ذات بهم يؤخذ ناسا
- العزيممز قمموله - إلممى فيهممم دمممت ممما شممهيدا عليهممم {وكنت

الحكيم}).
]3171[

 123.    : النعام -  سورة تفسير باب
/: معممذرتهم.23فتنتهممم} / تكممن لممم عبمماس: {ثممم ابممن قممال

ذلممك. وغيممر الكممرم مممن يعممرش /: ممما141{معروشممات} /
/: لشممبهنا.9عليهمما. {وللبسممنا} / يحمممل /: ممما142{حمولممة} /

/:70/: تفضممح. {أبسمملوا} /70/: يتباعدون. {تبسل}/26{ينأون} /
الضرب. /: البسط93أيديهم} / أفضحوا. {باسطوا

مممن ذرأ كممثيرا. {مممما /: أضممللتم128النممس} / من {استكثرتم
نصمميبا، ومممالهم ثمراتهممم مممن للممه /: جعلمموا136الحممرث} /
-مم 143اشتملت} / نصيبا. {أما والوثان وللشيطان /: يعنممي144 

وتحلون بعضا تحرمون فلم أنثى، أو ذكر على إل تشتمل هل
/: أعرض.157/: مهراقا. {صدف} /145بعضا؟. {مسفوحا} /

/: أسمملموا. {سممرمدا} /القصممص:70و{أبسلوا} / أبلسوا: أويسوا،
-مم 71 /:2/: أضمملته. {تمممترون} /71/: دائاممما. {اسممتهوته} /72 

الحممممل. الممموقر: فمممإنه /: صممممما. وأمممما25تشمممكون. {وقمممرا} /
الترهمات. وهممي وإسمطارة، أسمطورة /: واحمدها25{أساطير} /
/:47البؤس. {جهرة} / من ويكون البأس، /: من42{البأساء} /

وسممور. سممورة كقمموله صممورة، /: جماعممة73معاينة. {الصممور} /
ويقممول: رحموت، من خير مثل: رهبوت /: ملك،75{ملكوت} /

يقبممل ل /: تقسط،70تعدل} / ترحم. {وإن أن من خيرا ترهب
/: عل.100/: أظلممم. {تعممالى} /76اليوم. {جممن} / ذلك في منها

/:96ويقممال: {حسممبانا} / حسممابه، أي حسممبانه اللممه يقال: على
/: فممي98/. {مسممتقر} /5للشياطين} /الملممك:  و{رجوما مرامي
والثنممان العممذق، الرحممم. القنممو /: فممي98{ومستودع} / الصلب
و{صممنوان} /الرعممد: صممنو مثممل قنمموان، أيضا والجماعة قنوان،

كنان. /: واحدها25/./ {أكنة} /4

124/ {       } : هو -  إل يعلمها ل الغيب مفاتح وعنده باب
59./

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا4351
أبيه: عن الله، عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن سعد،



الغيممب قممال: (مفاتممح وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
ممما ويعلممم الغيممث، وينممزل السمماعة، علم عنده الله خمس: إن

تممدري وممما غممدا، تكسممب ممماذا نفممس تممدري وما الرحام، في
خبير). عليم الله إن تموت أرض بأي نفس

]992[

 125      } : عليكم -  يبعث أن على القادر هو قل باب
/ { أرجلكم       تحت من أو فوقكم من /.65عذابا

/:82اللتبممماس. {يلبسممموا} / ممممن /: يخلطكمممم،65{يلبسمممكم} /
/: فرقا.65يخلطوا. {شيعا} /

بممن عمرو عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4352
قال: عنه الله رضي جابر عن دينار،

عليكممم يبعممث أن على القادر هو الية: {قل هذه نزلت لما 
وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول فوقكم}. قال من عذابا

أرجلكممم}. قممال: (أعمموذ تحممت مممن بوجهممك). قممال: {أو (أعمموذ
بعممض}. قممال بممأس بعضممكم ويذيق شيعا يلبسكم بوجهك). {أو

أيسر). أو: هذا أهون، وسلم: (هذا عليه الله صلى الله رسول
]6883 - 6971[

 126/ {    } : بظلم -  إيمانهم يلبسوا ولم /.82باب
عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني4353
اللممه عبممد عممن علقمة، عن إبراهيم، عن سليمان، عن شعبة،
قال: عنه الله رضي

لم أصحابه: وأينا بظلم}. قال إيمانهم يلبسوا نزلت: {ولم لما 
عظيم}. لظلم الشرك فنزلت: {إن يظلم؟

]32[

 127    } : على -  فضلنا وكل ولوطا ويونس باب
/.86العالمين} /

شممعبة، مهدي: حممدثنا ابن بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4354
يعنممي نممبيكم، عم ابن قال: حدثني العالية أبي عن قتادة، عن
عنهما، الله رضي عباس ابن
أن لعبممد ينبغممي قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

متى). بن يونس من خير يقول: أنا
]3067[



بممن سعد شعبة: أخبرنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا4355
عممن عمموف، بممن الرحمممن عبممد بن حميد قال: سمعت إبراهيم

عنه، الله رضي هريرة أبي
أن لعبممد ينبغممي قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

متى). بن يونس من خير يقول: أنا
]3234[

 128    } :  : فبهداهم -  الله هدى الذين أولئك قوله باب
/.90اقتده} /

جريج ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني4356
أخبره: مجاهدا الحول: أن سليمان قال: أخبرني أخبرهم

تل: ثم فقال: نعم، {ص} سجدة؟ عباس: أفي ابن سمأل أنه 
اقتممده}. ثممم - فبهداهم قوله - إلى ويعقوب إسحق له {ووهبنا
منهم. قال: هو

عن يوسف، بن وسهل عبيد، بن ومحمد هارون، بن يزيد زاد
اللممه صمملى فقال: نبيكم عباس، لبن مجاهد: قلت عن العوام،

بهم. يقتدي أن أمر ممن وسلم عليه
]3239[

 129      } : ظفر -  ذي كل حرمنا هادوا الذين وعلى باب
/  { الية      شحومهما عليهما حرمنا والغنم البقر ومن

146./
والنعامممة. {الحوايمما}/ ظفر}: البعير ذي عباس: {كل ابن وقال
/: المباعر.146
قوله: {هدنا} /العراف: يهودا. وأما غيره: {هادوا}: صاروا وقال
تائاب. هائاد /: تبنا،156

أبممي بممن يزيد عن الليث، خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4357
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عطاء: سمعت حبيب: قال

اليهود، الله قال: (قاتل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
فأكلوها). باعوها، ثم جملوها، شحومها عليهما الله حرم لما

إلممي يزيممد: كتممب الحميممد: حممدثنا عبممد عاصممم: حممدثنا أبممو وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن جابرا، عطاء: سمعت

]2121[



 130    } :  : ظهر -  ما الفواحش تقربوا ول قوله باب
/ { بطن   وما /.151منها

عمن عممرو، عمن شمعبة، عمر: حمدثنا بن حفص  - حدثنا4358
قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي
منهمما ظهر ما الفواحش حرم ولذلك الله، من أغير أحد (ل 

مممدح ولممذلك اللممه، مممن المدح إليه أحب شيء ول بطن، وما
قلممت: ورفعممه؟ قممال: نعممم، الله؟ عبد من نفسه). قلت: سمعته

قال: نعم.
]4361 - 4922 - 6968[

قبيممل، /: جمممع111بممه. {قبل} / ومحيممط /: حفيظ102{وكيل} /
قبيمل. {زخمرف منهما ضمرب كل للعذاب، ضروب والمعنى: أنه

فهممو باطممل، وهممو ووشمميته، حسنته شيء /: كحل112القول} /
حجممر فهممو ممنمموع وكممل /: حرام،138حجر} / زخرف. {وحرث

الخيل: حجمر، من للنثى ويقال بنيته، بناء كل والحجر محجور،
ومما ثممود، فموضمع الحجمر وأمما وحجمى، للعقل: حجمر ويقال

الممبيت حطيممم سمي ومنه حجر، فهو الرض من عليه حجرت
وأممما مقتممول، من مثل: قتيل محطوم، من مشتق كأنه حجرا،
منزل. فهو اليمامة حجر

131/ {  } : شهداءكم -  هلم /.150باب
والجميع. والثنين للواحد هلم الحجاز أهل لغة

 132/ {    } : إيمانها -  نفسا ينفع ل /.158باب
الواحممد: عبممد إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا4359/4360

اللممه رضممي هريممرة أبممو زرعممة: حممدثنا أبقو عمارة: حدثنا حدثنا
قال: عنه
السمماعة تقمموم وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

مممن آمممن النمماس رآهمما فممإذا مغربها، من الشمس تطلع حتى
مممن آمنممت تكممن لممم إيمانها نفسا ينفع حين: {ل فذاك عليها،

قبل}).

عن معمر، الرزاق: أخبرنا عبد إسحاق: أخبرنا ) - حدثني4360(
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن همام،

السمماعة تقمموم وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 



النمماس ورآهما طلعممت فممإذا مغربهمما، مممن الشمممس تطلع حتى
الية. قرأ إيمانها). ثم نفسا ينفع ل حين وذلك أجمعون، آمنوا

]6141[

133.    : العراف -  سورة تفسير باب
يحمممب ل /: الممممال. {أنمممه26عبممماس: {ورياشممما} / ابمممن قمممال

/: كممثروا95غيممره. {عفمموا} / وفممي الممدعاء /: في55المعتدين} /
بيننمما} / /: القاضممي. {افتممح26أموالهم. {الفتمماح} /سممبأ:  وكثرت

/:160/: رفعنمما. {انبجسممت} /171بيننمما. {نتقنمما} / /: اقممض89
/: أحمممزن.93/: خسمممران. {آسمممى} /139انفجمممرت. {متمممبر} /

ل أن منعك غيره: {ما /: تحزن. وقال68 - 26{تأس} /المائادة: 
/: أخذا22تسجد. {يخصفان} / أن منعك /: يقول: ما12تسجد} /
الممورق يخصممفان الممورق، يؤلفممان الجنممة، ورق مممن الخصمماف

فرجيهممما. {ومتمماع عن /: كناية20بعض. {سوآتهما} / إلى بعضه
العرب عند والحين القيامة، يوم إلى ههنا /: هو24حين} / إلى
عدده. يحصى ل ما إلى ساعة من

اللباس. من ظهر ما وهو واحد، والريش الرياش
/: اجتمعوا.38منهم. {اداركوا} / هو الذي /: جيله27{قبيلة} /

سممم، واحممدها سممموما، يسمممى كلهمما والدابممة النسان ومشاق
وإحليلممه. {غممواش} / ودبممره وأذنمماه وفمه ومنخراه وهي: عيناه

/: قليل.58/: متفرقممة. {نكممدا} /57بممه. {نشممرا} / غشوا /: ما41
/: حممق. {اسممترهبوهم} /105/: يعيشمموا. {حقيممق} /92{يغنمموا} /

/:131/: تلقممم. {طممائارهم} /117الرهبممة. {تلقممف} / /: مممن116
الطوفممان. الكممثير للممموت ويقممال السمميل، مممن حظهم. طوفان

وعريممش الحلممم. عممروش صغار يشبه /: الحمنان133{القمل} /
يممده. فممي سممقط فقممد نممدم مممن /: كممل149بنمماء. {سممقط} /

/:163السممبت} / فممي إسممرائايل. {يعممدون بنممي قبائاممل السباط
/: تجمماوز. {شممرعا} /28يجمماوزون. {تعممد} /الكهممف:  له، يتعدون

/: قعممد176/: شممديد. {أخلممد} /165/: شمموارع. {بئيممس} /163
كقمموله مممأمنهم، مممن /: نممأتيهم182وتقمماعس. {سنسممتدرجهم} /

/. {مممن2يحتسبوا} /الحشممر:  لم حيث من الله تعالى: {فأتاهم
الحمل بها /: استمر189به} / جنون. {فمرت /: من184جنة} /

بممه /: ملممم201/: يسممتخفنك. {طيممف} /200فممأتمته. (ينزغنممك) /
/: يزينممون.202واحممد. {يمممدونهم} / ويقال: {طممائاف} وهممو لمم،

الخفاء. {والصال} /: من55{وخفية} / /: خوفا،205{وخيفة} /



المغممرب، إلممى العصممر بيممن ممما وهممو أصمميل، /: واحممدها205/
/5وأصيل} الفرقان:  كقوله: {بكرة

134       : منها -  ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما باب
بطن  / /.33وما

بممن عمممرو عممن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4361
قممال: - عنممه اللممه رضممي اللممه عبممد عممن وائال، أبي عن مرة،

قممال ورفعممه، قال: نعم، الله؟ عبد من هذا سمعت قلت: أنت
: -
منهمما ظهر ما الفواحش حرم فلذلك الله، من أغير أحد (ل 

مممدح فلممذلك اللممه، مممن المدحة إليه أحب أحد ول بطن، وما
نفسه).

]4358[

 135     } : ربه -  وكلمه لميقاتنا موسى جاء ولما باب
انظر          ولكن تراني لن قال إليك أنظر أرني رب قال

فلما        تراني فسوف مكانه استقر فإن الجبل إلى
فلما         صعقا موسى وخر دكا جعله للجبل ربه تجلى

/ { المؤمنين        أول وأنا إليك تبت سبحانك قال أفاق
143./
عباس: أرني: أعطني. ابن قال

بممن عمممرو عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4362
اللممه رضممي الخممدري سممعيد أبي عن أبيه، عن المازني، يحيى
قال: عنه
قمد وسملم عليمه اللمه صملى النبي إلى اليود من رجل جاء 

النصار من أصحابك من رجل إن محمد، وقال: يا وجهه، لطم
لطمممت قممال: (لممم قممال: (ادعمموه). فممدعوه، وجهممي، فممي لطممم

فسمممعته بمماليهود، مممررت إنممي اللممه، رسممول وجهممه). قممال: يمما
فقلممت: وعلممى البشممر، علممى موسممى اصممطفى يقممول: والممذي

بيممن مممن تخيرونممي قممال: (ل فلطمتممه، غضممبة وأخذتني محمد،
مممن أول فممأكون القيامممة، يمموم يصممعقون النمماس فإن النبياء،
فل العمرش، قموائام ممن بقائاممة آخمذ بموسمى أنما فإذا يفيق،
الطور). بصعقة جزي أم قبلي أفاق أدري

]2281[



 136/ {  } : والسلوى -  المن /.160باب
عمممرو عن الملك، عبد عن شعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا4363

زيد، بن سعيد عن حريث، بن
المممن، مممن قممال: (الكمممأة وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

العين). شفاء وماؤها
]4208[

 137      } : الله -  رسول إني الناس أيها يا قل باب
إله         ل والرض السموات ملك له الذي جميعا إليكم

النبي        ورسوله بالله فآمنوا ويميت يحيي هو إل
لعلكم       واتبعوه وكلماته بالله يؤمن الذي المي

/.158تهتدون} /

الرحمممن عبممد بممن سممليمان اللممه: حممدثنا عبممد  - حممدثنا4364
عبممد مسمملم: حممدثنا بممن الوليممد قال: حممدثنا هارون بن وموسى

قممال: اللممه عبممد بممن بسممر قال: حدثني زبر بن العلء بن الله
يقول: الدرداء أبا قال: سمعت الخولني إدريس أبو حدثني

عمممر، بكممر أبممو فأغضب محاورة، وعمر بكر أبي بين كانت 
يسممتغفر أن يسممأله بكر أبو فاتبعه مغضبا، عمر عنه فانصرف

إلممى بكر أبو فأقبل وجهه، في بابه أغلق حتى يفعل، فلم له
الممدرداء: ونحممن أبممو وسمملم. فقممال عليه الله صلى الله رسول
صمماحبكم وسلم: (أممما عليه الله صلى الله رسول فقال عنده،

فأقبممل منممه، كممان ممما علممى عمممر غامر). قال: ونممدم فقد هذا
وقممص وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي إلى وجلس سلم حتى

أبممو الخممبر. قممال وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممى
أبممو وجعل وسلم، عليه الله صلى الله رسول الدرداء: وغضب

رسممول أظلم. فقممال كنت لنا الله، رسول يا يقول: والله بكر
هل صاحبي، لي تاركون أنتم وسلم: (هل عليه الله صلى الله
رسول إني الناس، أيها قلت: يا إني صاحبي، لي تاركون أنتم
بكر: صدقت). أبو وقال فقلتم: كذبت، جميعا، إليكم الله

]3461[

 138/ {  } : حطة -  وقولوا /.161باب
عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبد إسحاق: أخبرنا  - حدثنا4365
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع منبه: أنه بن همام



إسرائايل: لبني وسلم: (قيل عليه الله صلى الله رسول قال 
خطايمماكم}. لكممم نغفممر حطممة وقولمموا سممجدا البمماب {ادخلمموا
فممي وقممالوا: حبممة أسممتاههم، علممى يزحفممون فممدخلوا فبممدلوا،
شعرة).

]3222[

 139     } : عن -  وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ باب
/.199الجاهلين} /

العرف: المعروف.
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4366
رضممي عباس ابن عتبة: أن بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني

قال: عنهما الله
الحممر أخيه ابن على فنزل حذيفة، بن حصن بن عيينة قدم 

القممراء وكممان عمممر، يممدنيهم الممذين النفر من وكان قيس، بن
فقممال شممبابا، أو كانوا كهول ومشاورته، عمر مجالس أصحاب

الميمر، هممذا عنممد وجمه لمك أخممي، ابمن أخيمه: يمما لبمن عيينمة
عبمماس: ابن قال عليه، لك قال: سأستأذن عليه، لي فاستأذن
قممال: عليممه دخممل فلممما عمممر، له فأذن لعيينة، الحر فاستأذن

بيننمما تحكممم ول الجممزل تعطينا ما فوالله الخطاب، ابن يا هي
أميممر الحممر: يمما لممه فقممال بممه، هممم حممتى عمر بالعدل. فغضب

وسمملم: عليممه اللممه صمملى لنممبيه قال تعالى الله إن المؤمنين،
هممذا الجمماهلين}. وإن عممن وأعممرض بممالعرف وأمممر العفو {خذ
وكممان عليممه، تلهمما حيممن عمممر جاوزهمما ما الجاهلين. والله من

الله. كتاب عند وقافا
]6856[

عممن أبيممه، عممن هشممام، عممن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4367
أنممزل بالعرف}. قممال: ممما وأمر العفو الزبير: {خذ بن الله عبد
الناس. أخلق في إل الله

عممن هشممام، أسممامة: حممدثنا أبممو براد: حدثنا بن الله عبد وقال
قال: الزبير بن الله عبد عن أبيه،
مممن العفممو يأخممذ أن وسمملم عليممه اللممه صلى نبيه الله أمر 

قال. كما أو الناس، أخلق
النفال. سورة تفسير



 140   } :  : قل -  النفال عن يسألونك قوله باب
ذات       وأصلحوا الله فاتقوا والرسول لله النفال

/.1بينكم} /
/:46قتادة: {ريحكممم} / عباس: {النفال} المغانم. قال ابن قال

عطية. الحرب. يقال: نافلة
بممن سممعيد الرحيممم: حممدثنا عبممد بممن محمممد  - حممدثني4368

جممبير بممن سممعيد عممن بشممر، أبو هشيم: أخبرنا سليمان: أخبرنا
عنهما: الله رضي عباس لبن قال: قلت

بدر. في قال: نزلت النفال، سورة 
]3805[

ردفنممي فمموج، بعممد /: فوجمما9/: الحد. {مردفيممن} /7{الشوكة} /
هممذا وليس وجربوا، /: باشروا50بعدي. {ذوقوا} / جاء وأردفني

/:61جنحمموا} / /: يجمعممه. {وإن37الفممم. {فيركمممه} / ذوق مممن
/: يغلممب.67واحممد. {يثخممن} / والسمملم والسملم السملم طلبمموا،

{وتصدية} / أفواههم في أصابعهم مجاهد: {مكاء} إدخال وقال
/: ليحبسوك.30/: الصفير. {ليثبتوك} /35

141      } : والبكم -  الصم الله عند الدواب شر إن باب
/ { يعقلون   ل /.22الذين

أبممي ابممن عممن ورقمماء، يوسف: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4369
اللممه عند الدواب شر عباس: {إن ابن عن مجاهد، عن نجيح،
عبممد بنممي مممن نفممر يعقلمون}. قمال: همم ل الذين البكم الصم
الدار.

 142     } : لله -  استجيبوا آمنوا الذين أيها يا باب
الله        أن واعلموا يحييكم لما دعاكم إذا وللرسول
/ { تحشرون       إليه وأنه وقلبه المرء بين /.24يحول

يحييكم: يصلحكم. استجيبوا: أجيبوا. لما
خممبيب عممن شمعبة، روح: حممدثنا إسحاق: أخبرنمما  - حدثني4370

أبممي عممن يحممدث، عاصممم بممن حفص الرحمن: سمعت عبد بن
قال: عنه الله رضي المعلى بن سعيد

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بي فمر أصلي، كنت 
أن منعممك فقممال: (ممما أتيتممه ثم صليت، حتى آته فلم فدعاني،
للمه اسممتجيبوا آمنمموا الممذين أيهمما اللممه: {يمما يقممل ألمم تممأتيني؟



فممي سممورة أعظممم قممال: لعلمنممك دعمماكم}. ثممم إذا وللرسول
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أخرج). فممذهب أن قبل القرآن
له. فذكرت ليخرج وسلم
أبمما حفصمما: سمممع خممبيب: سمممع عممن شممعبة، معاذ: حدثنا وقال

بهممذا. وسمملم، عليممه الله صلى النبي أصحاب من رجل سعيد،
المثاني). العالمين}. السبع رب لله وقال: (وهي: {الحمد

]4204[

 143       } : الحق -  هو هذا كان إن اللهم قالوا وإذ باب
ائتنا         أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك من

/ { أليم  /.32بعذاب
إل القممرآن فممي مطممرا تعممالى اللمه سمممى عيينة: ممما ابن قال

الغيممث تعممالى: {ينممزل قوله وهو الغيث، العرب وتسميه عذابا،
/.28قنطوا} /الشورى:  ما بعد من

أبممي: معمماذ: حممدثنا بممن اللممه عبيممد أحمد: حدثنا  - حدثني4371
الزيادي: صاحب كرديد، ابن هو الحميد، عبد عن شعبة، حدثنا
عنه: الله رضي مالك بن أنس سمع

عنممدك، مممن الحممق هممو هممذا كممان إن جهممل: اللهممم أبو قال 
أليم. فنزلممت: بعذاب ائاتنا أو السماء، من حجارة علينا فأمطر

معممذبهم اللممه كممان وممما فيهممم وأنممت ليعممذبهم الله كان {وما
عممن يصدون وهم الله يعذبهم ل أن لهم يستغفرون. وما وهم

الحرام}. الية. المسجد
]4372[

144      } : وما -  فيهم وأنت ليعذبهم الله كان وما باب
/ { يستغفرون     وهم معذبهم الله /.33كان

معاذ: حدثنا بن الله عبيد النضر: حدثنا بن محمد  - حدثنا4372
أنممس الزيادي: سمع صاحب الحميد عبد عن شعبة، أبي: حدثنا

قال: مالك بن
عنممدك، مممن الحممق هممو هممذا كممان إن جهممل: اللهممم أبو قال 

أليم. فنزلممت: بعذاب ائاتنا أو السماء، من حجارة علينا فأمطر
معممذبهم اللممه كممان وممما فيهممم وأنممت ليعممذبهم الله كان {وما
عممن يصدون وهم الله يعذبهم ل أن لهم يستغفرون. وما وهم

الحرام}. الية. المسجد
]4371[



 145     } : ويكون -  فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم باب
/ { لله   كله /.39الدين

اللممه عبممد العزيممز: حممدثنا عبد بن الحسن  - حدثنا4373/4374
عممن بكيممر، عممن عمممرو، بممن بكممر عممن حيوة، يحيى: حدثنا بن

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،
ذكممر ممما تسمع أل الرحمن، عبد أبا فقال: يا جاءه رجل أن 

آخممر اقتتلوا}. إلى المؤمنين من طائافتان كتابه: {وإن في الله
فقال: كتابه؟ في الله ذكر كما تقاتل ل أن يمنعك فما الية،

أن مممن إلممي أحممب أقاتممل، ول اليممة بهممذه أغتر أخي، ابن يا
ه يقمول المتي اليمة بهذه أغتر مؤمنما يقتمل تعمالى: {وممن الل

ل حممتى يقممول: {وقمماتلوهم الله آخرها. قال: فإن متعمدا}. إلى
اللممه رسممول عهممد علممى فعلنمما عمر: قد ابن فتنة}. قال تكون
ه صلى الرجمل فكمان قليل، السملم كمان إذ وسملم عليمه الل
السمملم كممثر حممتى يوثقممونه، وإممما يقتلممونه دينه: إما في يفتن
قممال: فممما يريممد فيممما يمموافقه ل أنه رأى فتنة. فلما تكن فلم

علممي فممي قممولي عمر: ممما ابن قال وعثمان؟ علي في قولك
أن فكرهتمم عنمه، عفما قمد اللمه عثممان: فكمان أمما وعثمان؟

لى اللمه رسمول عمم علي: فابن عنه. وأما يعفو ه ص عليمه الل
- حيممث ابنتممه - أو ابنتممه - وهممذه بيممده - وأشممار وختنممه وسمملم
ترون.

بيممان: أن زهير: حممدثنا يونس: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا4374( 
- أو: علينمما قممال: خممرج جبير بن سعيد قال: حدثني حدثه وبرة
عمر، - ابن إلينا
ما تدري فقال: وهل الفتنة؟ قتال في ترى رجل: كيف فقال 

المشممركين، يقاتممل وسمملم عليممه الله صلى محمد كان الفتنة؟
الملك. على كقتالكم وليس فتنة، عليهم الدخول وكان

]4243[

146     } : على -  المؤمنين حرض النبي أيها يا باب
يغلبوا       صابرون عشرون منكم يكن إن القتال

الذين         من ألفا يغلبوا مائة منكم يكن وإن مائتين
/ { يفقهون     ل قوم بأنهم /.65كفروا

عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4375



عنهما: الله رضي عباس ابن عن
مممائاتين}. يغلبوا صابرون عشرون منكم يكن نزلت: {إن لما 

غيممر سممفيان عشممرة. فقممال من واحد يفر ل أن عليهم فكتب
خفممف نزلممت: {الن ثممم مممائاتين، من عشرون يفر ل مرة: أن

مممائاتين. زاد مممن مائاممة يفممر ل أن عنكممم}. اليممة. فكتممب اللممه
يكممن إن القتممال علممى المممؤمنين نزلممت: {حممرض مممرة سفيان
صابرون}. عشرون منكم
والنهممي بممالمعروف المممر شبرمة: ورأى ابن سفيان: وقال قال
هذا. مثل المنكر عن

]4376[

 147      } : فيكم -  أن وعلم عنكم الله خفف الن باب
الية}.  / /.66ضعفا

الصابرين}. مع قوله: {والله إلى
بممن الله عبد السلمي: أخبرنا الله عبد بن يحيى  - حدثنا4376

خريت، بن الزبير قال: أخبرني حازم ابن جرير المبارك: أخبرنا
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
مممائاتين}. يغلبوا صابرون عشرون منكم يكن نزلت: {إن لما 

واحممد يفر ل أن عليهم فرض حين المسلمين، على ذلك شق
عنكممم اللممه خفممف فقممال: {الن التخفيممف، فجمماء عشممرة، من

يغلبمموا صممابرة مائاممة منكممم يكممن فممإن ضممعفا فيكممم أن وعلم
مممن نقممص العممدة، مممن عنهممم اللممه خفممف مائاتين}. قال: فلما

عنهم. خفف ما بقدر الصبر
]4375[

 148.[ ] { }   : التوبة -  براءة سورة تفسير باب
/:42شمميء. {الشممقة} / فممي أدخلتممه شمميء /: كل16{وليجة} /

/: ل49تفتنممي} / الممموت. {ول والخبممال الفسمماد، السفر. الخبال
/: يممدخلون57/: واحممد. {مممدخل} /53توبخني. {كرها} و{كرهمما} /

/: ائاتفكممت70/: يسمرعون. {والمؤتفكممات} /57فيه. {يجمحممون} /
همموة. فممي /: ألقمماه53الرض. {أهمموى} /النجممم:  بهمما انقلبممت

ومنممه: معممدن، أقمممت، أي بممأرض عممدنت /: خلممد،72{عممدن} /
/:93صممدق. {الخوالممف} / منبممت فممي صدق، معدن ويقال: في

الغممابرين، فممي ومنه: يخلفممه بعدي، فقعد خلفني الذي الخالف
الممذكور، جمممع كان وإن الخالفة، من النساء، يكون أن ويجوز



وفمموارس، حرفمان: فمارس إل جمعه تقدير على يوجد لم فإنه
الفواضل. وهي خيرة، /: واحدها88وهوالك. {الخيرات} / وهالك

والجرف حده، وهو /: مؤخرون. الشفا: الشفير،106{مرجون} /
يقممال: /: هممائار،109والوديممة. {هممار} / السمميول مممن تجممرف ما

/: شممفقا114مثلممه. {لواه} / وانهممار انهممدمت، إذا الممبئر تهورت
الشاعر: وفرقا. وقال

الحزين الرجل آهة  تأوه*** بليل أرحلها قمت ما إذا

149     } : الذين -  إلى ورسوله الله من براءة باب
/ { المشركين   من /.1عاهدتم

/: يصمممدق.61عبممماس: {أذن} / ابمممن /: إعلم. وقمممال3{أذان} /
والزكمماة: الطاعممة كثير، /: ونحوها103بها} / وتزكيهم {تطهرهم

والخلص. {ل
اللممه. إل إلممه ل أن يشممهدون /: ل7الزكمماة} /فصمملت:  يؤتممون

/: يشبهون.30{يضاهون} /

قممال: إسممحق أبممي عممن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا4377
نزلممت: آيممة يقممول: آخممر عنممه اللممه رضممي الممبراء سمممعت

نزلممت سممورة الكللة}. وآخممر في يفتيكم الله قل {يستفتونك
براءة.

]4106[

 150    } :  : أشهر -  أربعة الرض في فسيحوا قوله باب
مخزي        الله وأن الله معجزي غير أنكم واعلموا

/.2الكافرين} /
سيحوا: سيروا.

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4378
أبا الرحمن: أن عبد بن حميد شهاب. وأخبرني ابن عن عقيل،
قال: عنه الله رضي هريرة

يمموم بعثهممم مممؤذنين فممي الحجممة، تلممك فممي بكممر أبو بعثني 
يطموف ول مشرك، العام بعد يحج ل بمنى: أن يؤذنون النحر،
عريان. بالبيت

اللممه صمملى اللممه رسول أردف الرحمن: ثم عبد بن حميد قال



ببراءة. يؤذن أن وأمره طالب، أبي ابن بعلي وسلم عليه
منممى أهممل فممي النحممر يمموم علممي معنمما هريرة: فأذن أبو قال

بممالبيت يطمموف ول مشممرك، العممام بعممد يحممج ل وأن بممبراءة،
عريان.

]362[

 151      } : يوم -  الناس إلى ورسوله الله من وأذان باب
ورسوله        المشركين من برئ الله أن الكبر الحج

أنكم         فاعلموا توليتم وإن لكم خير فهو تبتم فإن
/ { أليم        بعذاب كفروا الذين وبشر الله معجزي غير

3./
آذنهم: أعلمهم.

عقيممل الليث: حممدثني يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4379
هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد شهاب: فأخبرني ابن قال

قال:
المؤذنين، في الحجة تلك في عنه الله رضي بكر أبو بعثني 

مشممرك، العممام بعد يحج ل بمنى: أن يؤذنون النحر يوم بعثهم
عريان. بالبيت يطوف ول

لم عليمه اللمه صلى النبي أردف حميد: ثم قال بمن بعلمي وس
ببراءة. يؤذن أن فأمره طالب، أبي
النحممر يمموم منممى أهممل فممي علممي معنمما هريرة: فأذن أبو قال

بممالبيت يطمموف ول مشممرك، العممام بعممد يحممج ل وأن بممبراءة،
عريان.

]362[

 152/ {     } : المشركين -  من عاهدتم الذين إل /.4باب
أبممي، إبراهيممم: حممدثنا بن يعقوب إسحاق: حدثقنا  - حدثنا4380

أخممبره: الرحمن عبد بن حميد شهاب: أن ابن عن صالح، عن
أخبره: هريرة أبا أن
أمممره الممتي الحجممة فممي بعثممه، عنممه اللممه رضي بكر أبا أن 

المموداع، حجممة قبممل عليهمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول
مشممرك، العممام بعممد يحجن ل الناس: أن في يؤذن رهط، في
عريان. بالبيت يطوف ول

أجمل ممن الكمبر، الحمج يموم النحمر يقمول: يموم حميمد فكمان
هريرة. أبي حديث



]362[

 153{       } : لهم -  أيمان ل إنهم الكفر أئمة فقاتلوا باب
/12./

إسممماعيل: يحيى: حممدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا4381
قال: وهب ابن زيد حدثنا

إل اليممة هممذه أصممحاب مممن بقممي فقال: ممما حذيفة عند كنا 
أصممحاب أعرابي: إنكم أربعة. فقال إل المنافقين من ول ثلثة،
بممال فممما نممدري، فل تخبروننمما وسمملم عليممه اللممه صلى محمد
قممال: أولئممك أعلقنمما؟ ويسممرقون بيوتنمما، يبقمرون المذين همؤلء

لممو كممبير، شيخ أحدهم أربعة، إل منهم يبق لم أجل، الفساق،
برده. وجد لما البارد الماء شرب

154   } :  : والفضة -  الذهب يكنزون والذين قوله باب
بعذاب       فبشرهم الله سبيل في ينفقونها ول

/.34أليم} /
الزنمماد: أبممو شعيب: حدثنا نافع: أخبرنا بن الحكم  - حدثنا4382

هريممرة أبممو قممال: حممدثني أنممه حممدثه العممرج الرحمممن عبد أن
عنه: الله رضي

يقممول: (يكممون وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمع أنه 
أقرع). شجاعا القيامة يوم أحدكم كنز

]1338[
عممن حصممين، عممن جريممر، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4383

قال: وهب بن زيد
الرض؟ بهممذه أنزلك فقلت: ما بالربذة، ذر أبي على مررت 

ول والفضممة الممذهب يكنزون فقرأت: {والذين بالشأم، قال: كنا
معاوية: ما أليم}. قال بعذاب فبشرهم الله سبيل في ينفقونها

لفينمما قممال: قلممت: إنهمما الكتاب، أهل في إل هذه ما فينا، هذه
وفيهم.

]1341[



 155     } :  : جهنم -  نار في عليها يحمى يوم قوله باب
ما       هذا وظهورهم وجنوبهم جباههم بها فتكوى

/ { تكنزون      كنتم ما فذوقوا لنفسكم /.35كنزتم

عممن أبممي، سممعيد: حممدثنا بممن شممبيب بممن أحمممد  - وقال4384
قال: أسلم بن خالد عن شهاب، ابن عن يونس،

تنمزل أن قبمل فقمال: همذا عممر بمن اللمه عبمد ممع خرجنما 
للموال. طهرا الله جعلها أنزلت فلما الزكاة،

]1339[

 156     } :  : اثنا -  الله عند الشهور عدة إن قوله باب
السماوات        خلق يوم الله كتاب في شهرا عشر

/ { القيم       الدين ذلك حرم أربعة منها /.36والرض
القائام. القيم: هو

زيممد، بممن حممماد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا4385
بكرة، أبي عن بكرة، أبي ابن عن محمد، عن أيوب، عن
قممد الزمممان قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

اثنمما السممنة والرض، السممماوات اللممه خلق يوم كهيئته استدار
وذو القعممدة متواليممات: ذو ثلث حرم، أربعة منها شهرا، عشر

وشعبان). جمادى بين الذي مضر ورجب والمحرم، الحجة
]67[

 157      } :  : إذ -  الغار في هما إذ اثنين ثاني قوله باب
/ { معنا       الله إن تحزن ل لصاحبه /.40يقول

السكون. من ناصرنا. السكينة: فعيلة أي
همممام: حبممان: حممدثنا محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4386
عنممه اللممه رضممي بكممر أبو قال: حدثني أنس ثابت: حدثنا حدثنا
قال:

آثار فرأيت الغار، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 
قممدمه رفممع أحممدهم أن لممو اللممه، رسممول قلت: يمما المشركين،

ثالثهما). الله باثنين ظنك قال: (ما رآنا،
]3453[

عن عيينة، ابن محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4387/4389
اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن مليكة، أبي ابن عن جريج، ابن

الزبيممر: قلممت: أبمموه ابمن وبيمن بينمه وقممع حيممن قال عنهما: أنه



وجممدته بكممر، أبممو وجممده عائاشممة، وخممالته أسماء، وأمه الزبير،
صفية.
يقل: ولم إنسان، فشغله فقال: حدثنا، لسفيان: إسناده؟ فقلت

جريج. ابن
بممن يحيممى قال: حدثني محمد بن الله عبد ) - حدثني4388( 

مليكة: أبي ابن جريج: قال ابن حجاج: قال معين: حدثنا
أن فقلت: أتريد عباس، ابن على فغدوت شيء، بينهما وكان 

اللممه إن اللممه، فقال: معاذ الله؟ حرم فتحل الزبير، ابن تقاتل
أبممدا. أحلممه ل واللممه وإني محلين، أمية وبني الزبير ابن كتب

عنه، المر بهذا فقلت: وأين الزبير، لبن الناس: بايع قال: قال
الزبيممر، يريممد وسمملم، عليممه الله صلى النبي أبوه: فحواري أما

أمممه: فممذات وأممما بكممر، أبمما يريممد الغممار، جممده: فصمماحب وأممما
عائاشممة، يريممد المؤمنين، خالته: فأم وأما أسماء، يريد النطاق،

خديجممة، يريممد وسمملم، عليه الله صلى النبي عمته: فزوج وأما
ثم صفية، يريد فجدته، وسلم عليه الله صلى النبي عمة وأما

وصمملوني وصلوني إن والله للقرآن، قارئ السلم، في عفيف
التويتممات فممآثر كممرام، أكفمماء ربنممي ربمموني وإن قريممب، مممن

تممويت أسممد: بنممي بنممي مممن أبطنا يريد والحميدات، والسامات
يمشممي بممرز العمماص أبممي ابممن إن أسممد، وبنممي أسممامة وبنممي

يعنممي ذنبممه، لمموى وإنمه مممروان، بن الملك عبد يعني القدمية،
الزبير. ابن
بن عيسى ميمون: حدثنا بن عبيد بن محمد ) - حدثنا4389( 

مليكة: دخلنمما أبي ابن قال: أخبرني سعيد بن عمر عن يونس،
فقال: عباس ابن على
فقلت: لحاسممبن هذا، أمره في قام الزبير، لبن تعجبون أل 

أولممى كممان ولهممما لعمممر، ول بكممر لبي حاسبتها ما له نفسي
وسمملم، عليممه الله صلى النبي عمة وقلت: ابن منه، خير بكل
أخممت وابممن خديجممة، أخممي وابممن بكممر، أبي وابن الزبير، وابن

ك، يريمد ول عنمي يتعلى هو فإذا عائاشة، ت: مما ذل كنمت فقل
خيممرا، يريد أراه وما فيدعه، نفسي من هذا أعرض أني أظن
يربنممي أن مممن إلممي أحب عمي بنو يربني لن لبد، كان وإن

غيرهم.

158/ {  } : قلوبهم -  والمؤلفة /.60باب
بالعطية. مجاهد: يتألفهم قال



عممن أبيممه، عممن سممفيان، كثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا4390
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن نعم، أبي ابن
بيممن فقسمممه بشمميء وسلم عليه الله صلى النبي إلي بعث 

من فقال: (يخرج عدلت، رجل: ما وقال: (أتألفهم). فقال أربعة
الدين). من يمرقون قوم هذا ضئضئ

]4094[

 159   } :  : من -  المطوعين يلمزون الذين قوله باب
/.79المؤمنين} /

/ وجهدهم: طاقتهم.79يلمزون: يعيبون. و{جهدهم} /
بممن محمممد محمممد: أخبرنمما أبممو خالممد، بن بشر  - حدثني4391
عبة، عمن جعفر، ليمان، عمن ش أبمي عمن وائامل، أبمي عمن س

قال: مسعود
صاع، بنصف عقيل أبو فجاء نتحامل، كنا بالصدقة أمرنا لما 

عممن لغنممي اللممه المنممافقون: إن فقممال منه، بأكثر إنسان وجاء
فنزلممت: {الممذين رئامماء، إل الخممر هممذا فعممل وممما هممذا، صممدقة

ل والممذين الصممدقات فممي المممؤمنين مممن المطمموعين يلمممزون
جهدهم}. الية. إل يجدون

]1349[
ت إبراهيمم بمن إسمحاق  - حمدثنا4392 امة: لبمي قمال: قل أس

مسمعود أبممي عممن شممقيق، عممن سمليمان، عمن زائادة، أحدثكم
قال: النصاري

بالصممدقة، يممأمر وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول كمان 
ألممف. مائاة اليوم لحدهم وإن بالمد، يجيء حتى أحدنا فيحتال

بنفسه. يعرض كأنه
]1350[

 160      } : إن -  لهم تستغفر ل أو لهم استغفر باب
/ { لهم        الله يغفر فلن مرة سبعين لهم /.80تستغفر

عبيممد عممن أسممامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد  - حدثنا4393
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
إلممى اللمه عبمد بممن اللمه عبمد ابنه جاء الله، عبد توفي لما 

قميصممه يعطيممه أن فسأله وسلم، عليه الله صلى الله رسول
فقممام عليممه، يصمملي أن سممأله ثممم فأعطمماه، أبمماه فيممه يكفممن
فأخممذ عمممر فقممام ليصمملي، وسلم عليه الله صلى الله رسول



الله رسول فقال: يا وسلم، عليه الله صلى الله رسول بثوب
رسممول فقممال عليممه؟ تصمملي أن ربممك نهمماك وقد عليه، تصلي

فقممال: {اسممتغفر الله خيرني وسلم: (إنما عليه الله صلى الله
مممرة}. سممبعين لهممم تسممتغفر إن لهممم تسممتغفر ل أو لهممم

عليممه قممال: فصمملى منممافق، السبعين). قال: أنممه على وسأزيده
على تصل الله: {ول فأنزل وسلم عليه الله صلى الله رسول

قبره}. على تقم ول أبدا مات منهم أحد
]1210[

عقيمل. وقمال عمن الليمث، بكير: حمدثنا بن يحيى  - حدثنا4394
اللممه عبيممد قممال: أخممبرني شممهاب ابن عن عقيل، غيره: حدثني

رضممي الخطمماب بممن عمممر عممن عباس، ابن عن الله، عبد بن
قال: أنه عنه الله
اللممه رسممول لممه دعممي سمملول، أبممي بممن الله عبد مات لما 

اللممه رسممول قممام فلممما عليممه، ليصمملي وسلم عليه الله صلى
اللممه، رسممول فقلممت: يمما إليممه، وثبممت وسمملم عليممه اللممه صلى

قال: أعدد وكذا، كذا: كذا يوم قال وقد أبي، ابن على أتصلي
وقممال: وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فتبسم قوله، عليه
(أخر
فمماخترت، خيممرت قممال: (إنممي عليه، أكثرت عمر). فلما يا عني

عليهمما). لممزدت لممه يغفر السبعين على زدت إن أني أعلم لو
ثممم وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عليممه قممال: فصمملى

بممراءة: مممن اليتان نزلت حتى يسيرا، إل يمكث فلم انصرف،
- وهممم قمموله - إلممى أبممدا مممات منهممم أحممد علممى تصممل {ول

اللممه رسممول علممى جرأتممي مممن بعممد فاسقون}. قممال: فعجبممت
أعلم. ورسوله والله وسلم، عليه الله صلى

]1300[

 161       } : ول -  أبدا مات منهم أحد على تصل ول باب
/ { قبره   على /.84تقم

عممن عياض، بن أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني4395
قال: أنه عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
الله عبد بن الله عبد ابنه جاء أبي، بن الله عبد توفي لما 

قميصممه، فأعطمماه وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلى
بممن عمممر فأخممذ عليممه، يصمملي قممام ثممم فيه، يكفنه أن وأمره

ه نهماك وقد منافق، وهو عليه فقال: تصلي بثوبه، الخطاب الل



- فقممال: أخممبرني - أو الله خيرني قال: (إنما لهم، تستغفر أن
مرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ل أو لهم {استغفر

سبعين). قال: فصمملى على لهم}. فقال: سأزيده الله يغفر فلن
أنزل ثم معه، وصلينا وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه
علممى تقممم ول أبدا مات منهم أحد على تصل عليه: {ول الله

فاسقون}. وهم وماتوا ورسوله بالله كفروا إنهم قبره
]1210[

 162    } :  : انقلبتم -  إذا لكم بالله سيحلفون قوله باب
رجس       إنهم عنهم فأعرضوا عنهم لتعرضوا إليهم

/ { يكسبون      كانوا بما جزاء جهنم /.95ومأواهم

شممهاب، ابن عن عقيل، عن الليث، يحيى: حدثنا  - حدثنا4396
بممن كعممب بممن اللممه عبممد اللممه: أن عبممد بممن الرحمن عبد عن

قال: مالك
أنعم ما تبوك: والله عن تخلف حين مالك، بن كعب سمعت 

رسممول صدقي من أعظم هداني، إذ بعد نعمة، من علي الله
كممما فأهلممك كممذبته، أكممون ل وسمملم: أن عليممه الله صلى الله
إذا لكممم بالله الوحي: {سيحلفون أنزل حين كذبوا الذين هلك

- الفاسقين}. - إلى إليهم انقلبتم
]2606[

 163    } :  : فإن -  عنهم لترضوا لكم يحلفون قوله باب
/ { } :   .{ الفاسقين  قوله إلى عنهم /.96ترضوا

 164  } :  : بذنوبهم -  اعترفوا وآخرون قوله باب
يتوب         أن الله عسى سيئا وآخر صالحا عمل خلطوا

/ { رحيم     غفور الله إن /.102عليهم

بممن إسممماعيل هشممام: حممدثنا ابممن هممو مؤمممل،  - حممدثنا4397
جنممدب بممن سمممرة رجاء: حممدثنا أبو عوف: حدثنا إبراهيم: حدثنا

قال: عنه الله رضي
الليلممة لنمما: (أتمماني وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

ولبممن ذهممب بلبن مبنية مدينة إلى بي فانتهيا فابتعثاني، آتيان،



راء، أنممت ممما كأحسممن خلقهم، من رجال: شطر فتلقانا فضة،
ذلممك فممي فقعمموا لهممم: اذهبمموا قال راء، أنت ما كأقبح وشطر
السمموء ذلممك ذهممب قممد إلينمما، رجعمموا ثممم فيممه، فوقعوا النهر،
عممدن، جنممة لممي: هممذه قممال صممورة، أحسن في فصاروا عنهم،
حسممن، منهم شطر كانوا الذين القوم قال: أما منزلك، وهذاك
سمميئا، وآخممر صممالحا عمل خلطمموا فممإنهم قبيممح، منهممم وشطر
عنهم). الله تجاوز

]809[

 165     } : أن -  آمنوا والذين للنبي كان ما باب
/ { للمشركين  /.113يستغفروا

الممرزاق: أخبرنمما عبممد إبراهيممم: حممدثنا بن إسحاق  - حدثنا4398
قال: أبيه عن المسيب، بن سعيد عن الزهري، عن معمر،

اللممه صمملى النممبي عليممه دخل الوفاة، طالب أبا حضرت لما 
فقممال أميممة، أبممي بممن اللممه وعبد جهل أبو وعنده وسلم عليه
اللممه، إل إلممه ل قممل عممم، وسمملم: (أي عليممه الله صلى النبي
أبممي بممن اللممه وعبممد جهممل أبممو الله). فقممال عند بها لك أحاج

النبي فقال المطلب؟ عبد ملة عن أترغب طالب، أبا أمية: يا
عنممك). أنممه لممم ممما لممك وسمملم: (لسممتغفرن عليممه اللممه صلى

للمشممركين يسممتغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان فنزلت: {ما
أصمحاب أنهمم لهمم تمبين مما بعمد ممن قربمى أولي كانوا ولو

الجحيم}.
]1294[

 166     } : والمهاجرين -  النبي على الله تاب لقد باب
بعد        من العسرة ساعة في اتبعوه الذين والنصار
إنه          عليهم تاب ثم منهم فريق قلوب يزيغ كاد ما

/ { رحيم   رؤوف /.117بهم

قممال: وهممب ابممن قممال: حممدثني صممالح بن أحمد  - حدثنا4399
عممن يممونس، عنبسممة: حممدثنا أحمممد. وحممدثنا يونس: قال أخبرني

قممال: أخممبرني كعممب بن الرحمن عبد قال: أخبرني شهاب ابن
عمممي، حيممن بنيممه مممن كعممب قائاممد وكممان كعب، بن الله عبد

قال:
الممذين الثلثممة حممديثه: {وعلممى فممي مالممك بممن كعب سمعت 



ممن أنخلمع أن توبمتي ممن حممديثه: إن آخممر فمي خلفوا}. قمال
عليممه اللممه صمملى النممبي فقال ورسوله، الله إلى صدقة مالي

لك). خير فهو مالك بعض وسلم: (أمسك
]2606[

 167     } : إذا -  حتى خلفوا الذين الثلثة وعلى باب
عليهم       وضاقت رحبت بما الرض عليهم ضاقت

تاب           ثم إليه إل الله من ملجأ ل أن وظنوا أنفسهم
/ { الرحيم       التواب هو الله إن ليتوبوا /.118عليهم

شممعيب: حممدثنا أبممي بممن أحمممد محمممد: حممدثنا  - حممدثني4400
حممدثه الزهممري راشممد: أن بممن إسممحاق أعين: حدثنا بن موسى

مالممك، بممن كعممب بممن اللممه عبد بن الرحمن عبد قال: أخبرني
قال: أبيه عن
تيممب الممذين الثلثممة أحممد وهممو مالممك، بن كعب أبي سمعت 

وسمملم عليممه الله صلى الله رسول عن يتخلف لم عليهم: أنه
بممدر، وغممزوة العسرة غزوتين: غزوة غير قط غزاها غزوة في

ضحى، وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق قال: فأجمعت
يبممدأ وكممان ضممحى، إل سممافره سممفر مممن يقممدم قلممما وكممان

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي ونهى ركعتين، فيركع بالمسجد،
مممن أحممد كلم عممن ينممه ولممم صمماحبي، وكلم كلمممي عممن

حممتى كممذلك فلبثممت كلمنمما، النمماس فمماجتنب غيرنا، المتخلفين
فل أممموت أن مممن إلممي أهم شيء من وما المر، علي طال

لم، عليمه اللمه صملى النبي علي يصلي رسمول يمموت أو وس
المنزلممة، بتلممك النمماس مممن فأكون وسلم عليه الله صلى الله
علممى توبتنا الله فأنزل علي، يصلي ول منهم أحد يكلمني فل

الليممل، مممن الخر الثلث بقي حين وسلم عليه الله صلى نبيه
أم وكممانت سلمة، أم عند وسلم عليه الله صلى الله ورسول

اللممه رسول فقال أمري، في معنية شأني، في محسنة سلمة
كعممب). قممالت: على تيب سلمة، أم وسلم: (يا عليه الله صلى

فيمنعممونكم الناس يحطمكم قال: (إذا فأبشره، إليه أرسل أفل
عليه الله صلى الله رسول صلى إذا الليلة). حتى سائار النوم
اسممتنار استبشممر إذا وكممان علينا، الله بتوبة آذن الفجر وسلم
الممذين الثلثممة أيهمما وكنمما القمممر، مممن قطعممة كأنه حتى وجهه،



حيممن اعتممذروا، الممذين هممؤلء مممن قبممل الذي المر عن خلفوا
صمملى اللممه رسول كذبوا الذين ذكر فلما التوبة، لنا الله أنزل
بشممر ذكروا بالباطل، واعتذروا المتخلفين من وسلم عليه الله
رجعتممم إذا إليكم سبحانه: {يعتذرون الله قال أحد، به ذكر ما

أخبمماركم مممن اللممه نبأنا قد لكم نؤمن لن لتعتذروا قل إليهم
ورسوله}. الية. عملكم الله وسيرى

]2606[

 168      } : وكونوا -  الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا باب
/ { الصادقين  /.119مع

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4401
بممن كعممب بممن اللممه عبممد بممن الرحمممن عبممد عممن شهاب، ابن

بممن كعممب قائاممد وكممان مالك، بن كعب بن الله عبد مالك: أن
قال: مالك،

تبوك: قصة عن تخلف، حين يحدث، مالك بن كعب سمعت 
مممما أحسممن الحديث صدق في الله أبله أحد أعلم ما فوالله
اللممه صمملى اللممه لرسممول ذلممك ذكممرت منذ تعمدت ما أبلني،

علممى وجممل عممز اللممه وأنزل كذبا، هذا يومي إلى وسلم عليه
ه صلى رسوله ه تماب وسملم: {لقمد عليمه الل النمبي علمى الل

الصادقين}. مع - وكونوا قوله - إلى والنصار والمهاجرين
]2606[

 169    } :  : أنفسكم -  من رسول جاءكم لقد قوله باب
رؤوف        بالمؤمنين عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز

.128رحيم} / الرأفة/:   من
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4402
اللممه رضممي النصمماري ثممابت بممن زيممد السباق: أن ابن أخبرني

قال: الوحي، يكتب ممن وكان عنه،
فقممال عمممر، وعنممده اليمامة، أهل مقتل بكر أبو إلي أرسل 

يمموم اسممتحر قممد القتممل فقممال: إن أتمماني عمممر بكممر: إن أبممو
فمي بمالقراء القتمل يسمتحر أن أخشمى وإنمي بالناس، اليمامة

وإنممي تجمعمموه، أن إل القممرآن، مممن كممثير فيممذهب المممواطن،
أفعممل لعمممر: كيممف بكممر: قلممت أبو القرآن. قال تجمع أن لرى
فقممال وسملم؟ عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول يفعلممه لم شيئا



شممرح حممتى فيممه يراجعني عمر يزل فلم خير، والله عمر: هو
ثممابت، بن زيد قال عمر، رأى الذي ورأيت صدري، لذلك الله

شمماب رجممل بكممر: إنممك أبو فقال يتكلم، ل جالس عنده وعمر
اللممه صمملى اللممه لرسول الوحي تكتب كنت نتهمك، ول عاقل
جبممل نقل كلفني لو فاجمعه. فوالله القرآن فتتبع وسلم، عليه
ان مما الجبمال ممن جممع ممن بمه أمرنمي ممما علمي أثقمل ك

صمملى اللممه رسممول يفعلممه لممم شيئا تفعلن القرآن. قلت: كيف
أزل فلممم خيممر، واللممه بكممر: هممو أبممو فقممال وسمملم؟ عليه الله

أبممي صممدر له الله شرح للذي صدري الله شرح حتى أراجعه
والكتاف الرقاع من أجمعه القرآن فتتبعت فقمت وعمر، بكر

آيتين التوبة سورة من وجدت حتى الرجال، وصدور والعسب،
جمماءكم غيممره: {لقممد أحممد مع أجدهما لم النصاري خزيمة مع

عليكممم}. إلممى حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول
آخرهما.

حممتى بكممر أبممي عنممد القممرآن فيهمما جمممع التي الصحف وكانت
بنت حفصة عند ثم الله، توفاه حتى عمر عند ثم الله، توفاه
عمر.
شممهاب. ابممن عممن يممونس، عن والليث، عمر، بن عثمان تابعه
شممهاب، ابممن عممن خالممد، بن الرحمن عبد الليث: حدثني وقال

إبراهيممم: عممن موسممى، النصمماري. وقممال خزيمة أبي وقال: مع
إبراهيممم، بممن يعقمموب خزيمة. وتابعه أبي شهاب: مع ابن حدثنا

أو خزيمممة، وقممال: مممع إبراهيممم ثابت: حدثنا أبو أبيه. وقال عن
خزيمة. أبي

]4702 - 2652 - وانظر: 6989 - 6768 - 4703 - 4701[

170.    : يونس -  سورة تفسير باب
بالماء /: فنبت24الرض} / نبات به عباس: {فاختلط ابن وقال

/.68الغني} / هو سبحانه ولدا الله اتخذ لون. {قالوا كل من
صمملى /: محمممد2صممدق} / قممدم لهم أسلم: {أن بن زيد وقال
/:1آيممات} / مجاهممد: خيممر. يقممال: {تلممك وقال وسلم، عليه الله

الفلممك فممي كنتممم إذا ومثلممه: {حممتى القممرآن، أعلم هذه يعني
/: دعمماؤهم.10بكممم. {دعممواهم} / /: المعنممى22بهممم} / وجريممن
خطيئتممه} بممه الهلكممة. {أحمماطت مممن /: دنمموا22بهممم} / {أحيط

/: مممن90واحد. {عدوا} / /: واتبعهم90/. {فأتبعهم} /81/البقرة: 
العدوان.



بالخير} استعجالهم الشر للناس الله يعجل مجاهد: {ولو وقال
فيممه تبممارك ل غضممب: اللهممم إذا وممماله لولممده النسممان قممول

عليممه دعممي مممن /: لهلممك11أجلهممم} / إليهممم {لقضممي والعنممه
/:26{وزيادة} / حسنى الحسنى} مثلها أحسنوا ولماته. {للذين

/: الملك.78مغفرة. {الكبرياء} /

171    } : فأتبعهم -  البحر إسرائيل ببني وجاوزنا باب
الغرق        أدركه إذا حتى وعدوا بغيا وجنوده فرعون

إسرائيل           بنو به آمنت الذي إل إله ل أنه آمنت قال
/ { المسلمين   من /.90وأنا

النشممز: وهممو الرض، مممن نجمموة علممى /: نلقيممك92{ننجيممك} /
المرتفع. المكان
عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4403

قال: عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر، أبي
تصمموم واليهممود المدينممة، وسمملم عليممه الله صلى النبي قدم 

فرعممون، علممى موسممى فيممه ظهممر يمموم فقالوا: هممذا عاشوراء،
أحممق لصممحابه: (أنتممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال

فصوموا). منهم، بموسى
]1900[

 172.    : هود -  سورة تفسير باب
/: بلى.22/: شديد. {لجرم} /77عباس: {عصيب} / ابن قال

/: ينممزل.43{يحيممق} /فمماطر:  /: نممزل،8غيممره: {وحمماق} / وقممال
يئست. من /: فعول9{يؤوس} /

صممدورهم} شممك /: تحممزن. {يثنممون36مجاهممد: {تبممتئس} / وقال
إن اللمممه /: ممممن5منمممه} / {ليسمممتخفوا الحمممق فمممي واممممتراء

استطاعوا.
بالحبشية. الرحيم ميسرة: الواه أبو وقال
لنا. ظهر /: ما27الرأي} / عباس: {بادي ابن وقال
بالجزيرة. /: جبل44مجاهد: {الجودي} / وقال
به. /: يستهزئاون87الحليم} / لنت الحسن: {إنك وقال
/:40التنممور} / /: أمسكي. {وفار44عباس: {أقلعي} / ابن وقال

الرض. عكرمة: وجه وقال الماء، نبع



 173     } : منه -  ليستخفوا صدورهم يثنون إنهم أل باب
وما        يسرون ما يعلم ثيابهم يستغشون حين أل

/ { الصدور     بذات عليم إنه /.5يعلنون
حجمماج صباح: حدثنا بن محمد بن الحسن  - حدثنا4404/4406

جعفممر: أنممه بممن عبمماد بممن محمممد جريج: أخبرني ابن قال: قال
يقرأ: عباس ابن سمع

عنهمما. فقمال: أنماس صدورهم}. قممال: سممألته تثنوني إنهم {أل 
يجممامعوا وأن السممماء، إلممى فيفضوا يتخلوا أن يستحيون كانوا

فيهم. ذلك فنزل السماء، إلى فيفضوا نساءهم
ابممن عن هشام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم ) - حدثني4405( 

قرأ: عباس ابن جعفر: أن بن عباد بن محمد جريج. وأخبرني
تثنمموني ممما العبمماس أبا صدورهم}. قلت: يا تثنوني إنهم {أل 

يتخلممى أو فيسممتحي، امرأته يجامع الرجل قال: كان صدورهم؟
صدورهم}. تثنوني إنهم فنزلت: {أل فيستحي،

قممال: قممرأ عمرو سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا ) - حدثنا4406(
حيممن أل منممه ليسممتخفوا صدورهم يثنون إنهم عباس: {أل ابن

عبمماس: {يستغشممون} ابممن غيره: عن ثيابهم}. وقال يستغشون
رؤوسهم. يغطون
/: بأضمميافه.77بهممم} / {وضمماق بقممومه ظنممه بهم} سمماء {سيئ
/:88مجاهممد: {أنيممب} / /: بسممواد. وقممال81الليل} / من {بقطع
أرجع.

 174/ {    } :  : الماء -  على عرشه وكان قوله /.7باب
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4407

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
عممز اللممه قممال: (قممال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

نفقممة، تغيضممها ل ملئ اللممه وقال: يد عليك، أنفق وجل: أنفق
والنهار. وقال: الليل سحاء
ممما يغممض لممم فممإنه والرض السماء خلق منذ أنفق ما أرأيتم

يخفمض الميممزان وبيمده المماء، علممى عرشمه وكممان يممده، فمي
ويرفع).

]5037 - 6976 - 6983 - 7057[
يعممروه ومنممه أصممبته، أي عروتممه مممن /: افتعلك،54{اعتراك} /

وسمملطانه. ملكممه فممي /: أي56بناصمميتها} / واعممتراني. {آخممذ



التجمممبر. تأكيمممد همممو واحمممد، وعانمممد /: وعنمممود59{عنيمممد} /
عمممرى فهممي الممدار أعمرتممه عمممارا، /: جعلكم61{استعمركم}:

واحممد. {حميممد واسمتنكرهم /: وأنكرهمم70له. {نكرهم} / جعلتها
حمد. {سجيل} من محمود ماجد، من فعيل /: كأنه73مجيد} /

أختممان، والنممون واللم وسممجين، سممجيل الكممبير، /: الشممديد82/
مقبل: بن تميم وقال

البطممال بممه تواصممى  ضممربا*** ضمماحية البيض يضربون ورجلة
سجينا
مممدين لن مممدين، أهممل /: إلى84شعيبا} / أخاهم مدين {وإلى

يعنممي العيممر، /: واسأل82القرية} /يوسف:  {واسأل ومثله بلد،
العير. وأصحاب القرية أهل

لممم إذا ويقممال إليممه، تلتفتمموا /: يقول: لممم92ظهريا} / {وراءكم
والظهري ظهريا، وجعلتني بحاجتي حاجته: ظهرت الرجل يقض

/:27به. {أرذالنا} / تستظهر وعاء أو دابة معك تأخذ هاهنا: أن
وبعضممهم أجرمممت، مممن مصممدر /: هممو35سممقاطنا. {إجرامممي} /

السممفينة وهممي واحممد، /: والفلممك37يقممول: جرمممت. {الفلممك} /
أجريمممت، مصمممدر وهمممو /: ممممدفعها،41والسمممفن. {مجرهممما} /

همممي، رسمممت ويقمممرأ: {مرسممماها} ممممن وأرسممميت: حبسمممت،
بهمما. فعممل ومرسيها} من هي. {ومجريها جرت و{مجراها} من

/: ثابتات.13{راسيات} /سبأ: 

175     } : على -  كذبوا الذين هؤلء الشهاد ويقول باب
/ { الظالمين      على الله لعنة أل /.18ربهم

وأصحاب. مثل: صاحب شاهد، الشهاد واحد
وهشممام سعيد زريع: حدثنا بن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا4408

عمممر ابممن قممال: بينمما محممرز بن صفوان عن قتادة، قال: حدثنا
قممال: يمما أو الرحمممن، عبد أبا فقال: يا رجل عرض إذ يطوف،

عمر: ابن
فقممال: النجمموى؟ فممي وسمملم عليممه الله صلى النبي سمعت 

من المؤمن يقول: (يدنى وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
كنفممه، عليممه يضممع - حممتى المممؤمن هشممام: يممدنو - وقممال ربممه

يقممول: رب يقممول: أعممرف، كممذا؟ ذنممب تعممرف بممذنوبه، فيقرره
اليمموم، لممك وأغفرها الدنيا، في فيقول: سترتها مرتين، أعرف،

فينممادى الكفممار، أو الخممرون حسممناته. وأممما صممحيفة تطوى ثم



لعنممة أل ربهممم علممى كذبوا الذين الشهاد: {هؤلء رؤوس على
الظالمين}). على الله

صفوان. قتادة: حدثنا عن شيبان، وقال
]

2309[

 176     } :  : القرى -  أخذ إذ ربك أخذ وكذلك قوله باب
/ { شديد      أليم أخذه إن ظالمة /.102وهي

أعنته. {تركنوا} / رفدته المعين، /: العون99المرفود} / {الرفد
/:116كممان. {أترفمموا} / /: فهل116كممان} / /: تميلوا. {فلول113

أهلكوا.
وصمموت /: شممديد106وشممهيق} / عبمماس: {زفيممر ابممن وقممال

ضعيف.

بريممد معاوية: حدثنا أبو الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا4409
عنه الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن بردة، أبي بن

قال:
ليملممي اللممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

أخممذ قممرأ: {وكممذلك يفلته). قال: ثم لم أخذه إذا حتى للظالم،
شديد}. أليم أخذه إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك

177   } :  : النهار -  طرفي الصلة وأقم قوله باب
ذلك        السيئات يذهبن الحسنات إن الليل من وزلفا

/ { للذاكرين  /.114ذكرى
الزلممف: المزدلفممة، سممميت ومنممه سمماعات، بعد وزلفا: ساعات

مممن /: فمصممدر3{زلفممى} /الزمممر:  وأممما منزلممة، بعممد منزلممة
/: جمعنا.64{أزلفنا} /الشعراء:  ازدلفوا: اجتمعوا، القربى،
سممليمان زريع: حممدثنا ابن هو يزيد، مسدد: حدثنا  - حدثنا4410

عنه: الله رضي مسعود ابن عن عثمان، أبي عن التيمي،
الله صلى الله رسول فأتى قبلة، امرأة من أصاب رجل أن 

طرفي الصلة عليه: {وأقم فأنزلت له، ذلك فذكر وسلم عليه
ذلممك السمميئات يممذهبن الحسممنات إن الليممل مممن وزلفمما النهممار
بهمما عمممل قال: (لمن هذه؟ الرجل: ألي للذاكرين}. قال ذكرى

أمتي). من
]503[



 178.    : يوسف -  سورة تفسير باب
/: التممرج،31مجاهممد: {متكممأ} / عممن حصممين، فضيل: عممن وقال
رجممل، عيينة: عممن ابن متكا. وقال بالحبشية فضيل: الترج قال
قتممادة: {لممذو بالسكين. وقممال قطع شيء مجاهد: متكا: كل عن
علم. بما /: عامل68علمناه} / لما علم

الممذي الفارسممي /: مكوكمما72جممبير: {صممواع} / بممن سعيد وقال
العاجم. به تشرب كانت طرفاه، يلتقي
/: تجهلون.94عباس: {تفندون}/ ابن وقال
-مم 10} / غيره: {غيابة وقال شمميئا عنممك غيممب شيء /: كل15 
/:17لنمما} / تطممو. {بمممؤمن لممم الممتي غيابة. والجب: الركية فهو

يقال: بلغوا النقصان، في يأخذ أن /: قبل22بمصدق. {أشده} /
شد. بعضهم: واحدها وقال أشدهم، وبلغوا أشده

وأبطممل لطعممام، أو لحديث أو لشراب عليه اتكأت والمتكأ: ما
احتممج فلممما التممرج، العممرب كلم في وليس الترج، قال الذي

فقالوا: إنممما منه، شر إلى فروا نمارق، من المتكأ بأن عليهم
ذلممك ومممن البظر، طرف المتك وإنما التاء، ساكنة المتك، هو

بعممد فممإنه أتممرج ثممم كمان فممإن المتكمماء، وابممن لها: متكاء قيل
المتكأ.

وأممما قلبهمما، غلف وهممو شممغافها، /: يقممال: بلممغ30{شممغفها} /
مممال. صممبا /: أمممل،33المشممغوف. {أصممب} / فمممن شممغفها

من اليد والضغث: ملء له، تأويل ل /: ما44أحلم} / {أضغاث
من /: ل44ضغثا} /ص:  بيدك ومنه: {وخذ أشبهه، وما حشيش

الميممرة. /: مممن65ضغث. {نميممر} / واحدها أحلم، أضغاث قوله
/:69إليممه} / بعيممر. {آوى يحمممل /: ممما65بعيممر} / كيل {ونزداد

تممزال. /: ل85/: مكيممال. {تفتممأ} /70إليممه. {السممقاية} / ضممم
/: تخممبروا.87الهم. {تحسسمموا} / يذيبك /: محرضا،85{حرضا} /
/: عامممة107اللممه} / عممذاب مممن /: قليلة. {غاشية88{مزجاة} /

اللممه} / روح مممن تيأسمموا /: يئسمموا. {ل80مجللة. {استيأسوا} /
والجميممع نجيمما، /: اعتزلوا80نجيا} / الرجاء. {خلصوا /: معناه87

أنجية.



179    } :  : آل -  وعلى عليك نعمته ويتم قوله باب
إبراهيم        قبل من أبويك على أتمها كما يعقوب

/.6وإسحاق} /

عبممد عن الصمد، عبد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4411
بممن اللممه عبممد عممن أبيممه، عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن

عنهما، الله رضي عمر
الكريممم، ابن قال: (الكريم، وسلم عليه الله صلى النبي عن 

إبراهيم). بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف الكريم، ابن
]3202[

 180     } : آيات -  وإخوته يوسف في كان لقد باب
/.7للسائلين} /

سممعيد عن الله، عبيد عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثني4412
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سعيد، أبي بن
أكممرم؟ النمماس أي وسمملم عليه الله صلى الله رسول سئل 

نسممألك، هممذا عممن أتقاهم). قالوا: ليس الله عند قال: (أكرمهم
نممبي ابمن اللمه، نبي ابن الله، نبي يوسف الناس قال: (فأكرم

قممال: (فعممن نسألك، هذا عن الله). قالوا: ليس خليل ابن الله،
فممي قممال: (فخيمماركم تسممألونني). قممالوا: نعممم، العممرب معممادن

فقهوا). إذا السلم، في خياركم الجاهلية
الله. عبيد عن أسامة، أبو تابعه

]3175[

 181    } :  : أنفسكم -  لكم سولت بل قال قوله باب
/.18أمرا} /

سولت: زينت.
إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بن العزيز عبد  - حدثنا4413/4414

سعد، بن
عبممد الحجمماج: حممدثنا شممهاب. قممال: وحممدثنا ابن عن صالح، عن
قممال: اليلممي يزيممد بممن يممونس النميممري: حممدثنا عمممر بممن الله

بممن وسممعيد الزبيممر، ابممن عممروة الزهممري: سمممعت سمممعت
الله، عبد بن الله وعبيد وقاص، بن وعلقمة المسيب،

حيممن وسمملم، عليممه الله صلى النبي زوج عائاشة حديث عن 



طائافممة حممدثني كممل الله، فبرأها قالوا، ما الفك أهل لها قال
كنممت وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى النممبي قممال الحممديث، من

اللممه فاستغفري بذنب، ألممت كنت وإن الله، فسيبرئاك بريئة
يوسف: {فصبر أبا إل مثل أجد ل والله إليه). قلت: إني وتوبي
اللممه: {إن تصممفون}. وأنممزل ممما علممى المسممتعان واللممه جميل
اليات. بالفك}. العشر جاؤوا الذين

عممن حصممين، عممن عوانممة، أبو موسى: حدثنا ) - حدثنا4414( 
أم قممال: حممدثتني الجممدع بممن مسممروق قال: حممدثني وائال أبي

قالت: عائاشة أم وهي رومان
عليممه اللممه صلى النبي فقال الحمى، أخذتها وعائاشة أنا بينا 

عائاشممة، وقعممدت تحدث). قممالت: نعممم، حديث في وسلم: (لعل
ممما علممى المستعان وبنيه: {والله كيعقوب ومثلكم قالت: مثلي

تصفون}.
]2453[

 182      } : نفسه -  عن بيتها في هو التي وروادته باب
/ { لك     هيت وقالت البواب /.23وغلقت

جبير: تعاله. ابن لك: بالحورانية: هلم. وقال عكرمة: هيت وقال
عمممر: حممدثنا بممن بشممر سممعيد: حممدثنا بن أحمد  - حدثني4415
مسممعود بن الله عبد عن وائال، أبي عن سليمان، عن شعبة،

علمناهمما. {مثممواه} / كممما نقرؤهمما لك}. قال: وإنممما قال: {هيت
آبمماءهم} /الصممافات: /: وجممدا. {ألفمموا25/: مقممامه. {وألفيما} /21
/.170/. {ألفينا} /البقرة: 69

/.12ويسخرون} /الصافات:  عجبت مسعود: {بل ابن وعن
عممن العمممش، عممن سممفيان، الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا4416
عنه: الله رضي الله عبد عن مسروق، عن مسلم،

وسملم عليمه اللمه صملى النممبي علمى أبطؤوا لما قريشا أن 
يوسممف). فأصممابتهم كسممبع بسبع اكفنيهم قال: (اللهم بالسلم،

الرجممل جعممل حتى العظام، أكلوا حتى شيء، كل حصت سنة
اللممه: قممال الممدخان، مثممل وبينهمما بينه فيرى السماء إلى ينظر

اللممه: {إنمما مممبين}. قممال بممدخان السممماء تممأتي يمموم {فممارتقب
العممذاب عنهممم عائاممدون}. أفيكشممف إنكم قليل العذاب كاشفوا

البطشة. ومضت الدخان، مضى وقد القيامة؟ يوم
]962[



 183    } :  : ارجع -  قال الرسول جاءه فلما قوله باب
قطعن        اللتي النسوة بال ما فاسأله ربك إلى

    . إذ     خطبكن ما قال عليم بكيدهن ربي إن أيديهن
/ { لله       حاشى قلن نفسه عن يوسف  -50راودتن

51./
/: وضح.51واستثناء. {حصحص} / وحاشى: تنزيه وحاش
القاسممم، بممن الرحمممن عبد تليد: حدثنا بن سعيد  - حدثنا4417

بممن يممونس عممن الحممارث، بمن عمممرو عممن مضر، بن بكر عن
بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب، ابن عن يزيد،
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد
لوطمما، اللممه وسلم: (يرحممم عليه الله صلى الله رسول قال 

لبث ما السجن في لبثت ولو شديد، ركن إلى يأوي كان لقد
لممه: قممال إذ إبراهيممم مممن أحممق ونحن الداعي، لجبت يوسف
قلبي}). ليطمئن ولكن بلى قال تؤمن {أولم

]3192[

 184/ {    } :  : الرسل -  استيأس إذا حتى قوله /.110باب

إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بن العزيز عبد  - حدثنا4418/4419
سعد، بن
عن الزبير، بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح، عن

له، قالت عنها الله رضي عائاشة
اسممتيأس إذا تعممالى: {حممتى اللممه قممول عممن يسممألها وهممو 

قممالت: عائاشممة: كممذبوا، كممذبوا؟ أم الرسل}. قممال: قلممت: أكممذبوا
قالت: بالظن؟ هو فما كذبوهم قومهم أن استيقنوا قلت: فقد

قممد أنهممم لهمما: وظنمموا فقلممت بذلك، استيقنوا لقد لعمري أجل
م اللمه، قالت: معماذ كذبوا، بربهما، ذلمك تظمن الرسمل تكمن ل

آمنمموا الممذين الرسممل أتبمماع قممالت: هممم اليممة؟ هممذه قلت: فما
النصممر، عنهممم واسممتأخر البلء عليهممم فطال وصدقوهم، بربهم
وظنممت قممومهم، مممن كممذبهم ممممن الرسممل اسممتيأس إذا حتى

ذلك. عند الله نصر جاءهم كذبوهم، قد أتباعهم أن الرسل
قممال: الزهممري عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا4419(

الله. قالت: معاذ {كذبوا} مخففة، عروة: فقلت: لعلها أخبرني
]3209.[



 185.    : الرعد -  سورة تفسير باب
الممذي المشممرك /: مثممل14كفيممه} / عباس: {كباسممط ابن وقال
ا اللمه ممع عبد إلمى ينظمر المذي العطشمان كمثمل غيمره، إله

يقدر. ول يتناوله أن يريد وهو بعيد، من الماء في خياله
/: متممدانيات.4/: ذلممل. {متجمماورات} /2غيممره: {سممخر} / وقممال

والمثال. الشباه وهي مثلة، /: واحدها6{المثلت} /
/:8/. {بمقدار} /102خلوا} /يونس:  الذين أيام مثل وقال: {إل

منهمما الولممى تعقممب حفظممة، /: ملئاكممة11بقممدر. {معقبممات} /
إثره. {المحال} / في يقال: عقبت العقيب، قيل ومنه الخرى،

علممى /: ليقبممض14الممماء} / إلممى كفيممه /: العقوبة. {كباسممط13
/:17مثلممه} / زبممد متمماع يربممو. {أو ربا /: من17الماء. {رابيا} /

غلممت إذا القممدر، /: أجفممأت17بممه. {جفمماء} / تمتعممت ما المتاع
يميممز فكذلك منفعة، بل الزبد فيذهب تسكن ثم الزبد، فعلها
/:22/: الفممراش. {يممدرؤون} /18الباطممل. {المهمماد} / مممن الحق

يقولممون: /: أي24عليكممم} / دفعته. {سلم عني درأته يدفعون،
/:31ييممأس} / /: توبممتي. {أفلممم30متاب} / عليكم. {وإليه سلم
مممن /: أطلممت،32/: داهية. {فأمليت} /31يتبين. {قارعة} / أفلم

للواسممع /: ويقممال46{مليمما} /مريممم:  ومنممه والملوة، الملممي
مممن /: أشممد34الرض. {أشممق} / من الرض: ملى من الطويل

/: مغير.41المشقة. {معقب} /
السممباخ. وخبيثهمما عمذبها، /: طيبهمما4مجاهد: {متجاورات} / وقال

صممنوان} / واحممد. {وغيممر أصل في أكثر أو {صنوان} النخلتان
أبموهم وخمبيثهم، آدم بنمي /: كصالح4واحد} / /: وحدها. {بماء4

كفيه} الماء. {كباسط فيه /: الذي12الثقال} / واحد. {السحاب
أبممدا. يممأتيه فل بيممده، إليممه ويشممير بلسممانه، الممماء /: يدعو14/

بحسممبه. {زبممدا واد كل بطن /: تمل17بقدرها} / أودية {سالت
الحديممد /: خبممث17مثلممه} / السيل. {زبد زبد /: الزبد17رابيا} /
والحلية.

186      } :  : وما -  أنثى كل تحمل ما يعلم الله قوله باب
/ { الرحام  /.8تغيض

/: نقص.44{غيض} /هود:
قممال: حممدثني معممن المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حدثني4420
اللممه رضممي عمممر ابممن عممن دينممار، بممن اللممه عبممد عممن مالك،



عنهما:
الغيممب قممال: (مفاتيممح وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يعلم ول الله، إل غد في ما يعلم الله: ل إل يعلمها ل خمس
إل أحممد المطر يأتي متى يعلم ول الله، إل الرحام تغيض ما

تقمموم مممتى يعلممم ول تممموت، أرض بأي نفس تدري ول الله،
الله). إل الساعة

]992[

 187.    : إبراهيم -  سورة تفسير باب
مجاهد: {صديد} / /: داع. وقال7عباس: {هاد} /الرعد:  ابن قال
ودم. /: قيح16

اللمه /: أيممادي6عليكمم} / اللمه نعممة عيينة: {اذكممروا ابن وقال
وأيامه. عندكم
فيممه. إليممه /: رغبتممم34سممألتموه} / ممما كل مجاهد: {من وقال

تممأذن عوجمما. {وإذ لها /: يلتمسون19/و/هود: 3عوجا} / {يبغونها
/:9أفممواههم} / فممي أيممديهم آذنكممم. {ردوا /: أعلمكم،7ربكم} /

الله يقيمه /: حيث14به. {مقامي} / أمروا عما كفوا مثل، هذا
/: واحممدها21تبعمما} / /: قدامه. {لكممم16ورائاه} / يديه. {من بين

/: استصمممرخني22وغمممائاب. {بمصمممرخكم} / غيمممب مثمممل تمممابع،
خلل} الصراخ. {ول /: من18استغاثني. {يستصرخه} /القصص: 

وخلل. خلممة - جمممع - أيضمما ويجمموز خلل، خمماللته /: مصدر31/
/: استؤصلت.26{اجتثت} /

188   } :  : ثابت -  أصلها طيبة كشجرة قوله باب
/ {     . حين   كل أكلها تؤتي السماء في  -24وفرعها

25./

عبيممد عن أسامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد  - حدثني4421
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
فقال: (أخبروني وسلم، عليه الله صلى الله رسول عند كنا 

ول ول ورقهمما، يتحممات ل المسمملم، أو: كالرجممل تشبه، بشجرة
نفسممي فممي عمممر: فوقممع ابممن حين). قممال كل أكلها تؤتي ول،
أن فكرهممت يتكلمممان، ل وعمممر بكممر أبمما ورأيممت النخلممة، أنها

عليممه الله صلى الله رسول قال شيئا، يقولوا لم فلما أتكلم،
لقممد واللممه أبتاه، لعمر: يا قلت قمنا النخلة). فلما وسلم: (هي



قممال: تكلممم؟ أن منعممك فقال: ما النخلة، أنها نفسي في وقع
قممال شمميئا، أقممول أو أتكلممم أن فكرهممت تكلمممون، أركممم لممم

وكذا. كذا من إلي أحب قلتها، تكون عمر: لن
]61[

 189/ {      } : الثابت -  بالقول آمنوا الذين الله يثبت باب
27./

بممن علقمممة قال: أخبرني شعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا4422
عازب: بن البراء عن عبيدة، بن سعد قال: سمعت مرثد

إذا قممال: (المسمملم وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن 
رسممول محمممدا وأن الله، إل إله ل أن القبر: يشهد في سئل

فممي الثممابت بممالقول آمنمموا الذين الله قوله: {يثبت الله. فذلك
الخرة}). وفي الدنيا الحياة

]1303[

 190{        } : كفرا -  الله نعمة بدلوا الذين إلى تر ألم باب
/28./

إلممى تممر /. {ألممم24كيف} / تر كقوله: {ألم تعلم؟ تر: ألم ألم
يبممور بممار /: الهلك،28/. {البمموار} /243خرجوا} /البقرة:  الذين

/: هالكين.18بورا} /الفرقان:  بورا. {قوما
عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4423

عباس: ابن عطاء: سمع عن
كفممار كفممرا}. قممال: هممم الله نعمة بدلوا الذين إلى تر {ألم 

مكة. أهل
]3758[

 191.    : الحجر -  سورة تفسير باب
إلممى يرجممع /: الحممق41مسممتقيم} / علي مجاهد: {صراط وقال
ممما كممل /: المممام79مبين} / لبإمام طريقه. {وإنهما وعليه الله

الطريق. إلى به واهتديت ائاتمت
منكممرون}/ /: لعيشممك. {قمموم72عبمماس: {لعمممرك} / ابممن وقال

لوط. /: أنكرهم62
/: هل7تأتينمما} / /: أجممل. {لوممما4معلمموم} / غيممره: {كتمماب وقال

شيع. أيضا وللولياء /: أمم،10تأتينا. {شيع} /
/: مسممممرعين.78عبمممماس: {يهرعممممون} /هممممود:  ابممممن وقممممال



/: غشمممميت.15/: للنمممماظرين. {سممممكرت} /75{للمتوسمممممين} /
/: ملقممح22والقمممر. {لواقممح} / للشمممس /: منازل16{بروجا} /

المتغيممر، الطيممن وهممو حمممأة، /: جماعممة26ملقحممة. {حمممإ} /
/: آخممر.66/: تخمف. {دابممر} /53المصبوب. {توجممل} / والمسنون

/: الهلكة.83{الصيحة} /

192    } :  : فأتبعه -  السمع استرق من إل قوله باب
/ { مبين  /.18شهاب

عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4424
هريرة، أبي عن عكرمة، عن
اللممه قضممى قممال: (إذا وسلم، عليه الله صلى النبي به يبلغ 

لقمموله، خضممعانا بأجنحتهمما الملئاكممة ضممربت السممماء، في المر
غيممره: صممفوان، علممي: وقممال - قممال صممفوان علممى كالسلسممة

ربكممم، قممال قممالوا: ممماذا قلوبهم، عن فزع - فإذا ذلك ينفذهم
مسممترقو الكممبير. فيسمممعها العلممي وهو قال: الحق، للذي قالوا

- ووصممف الخممر فمموق واحممد هكممذا السمممع ومسممترقو السمع،
فمموق بعضممها نصبها اليمنى، يده أصابع بين وفرج بيده سفيان

إلممى بهمما يرمي أن قبل المستمع الشهاب أدرك - فربما بعض
يليممه، الممذي بهمما يرمممي حتى يدركه لم وربما فيحرقه، صاحبه

- وربممما الرض إلممى يلقوهمما حممتى منممه، أسممفل هو الذي إلى
فممم علممى - فتلقممى الرض إلممى تنتهممي سممفيان: حممتى قممال

يخبرنمما فيقولون: ألم فيصدق كذبة، مائاة معها فيكذب الساحر،
الممتي للكلمممة حقمما؟ فوجممدنا وكممذا، كممذا يكممون وكذا، كذا يوم

السماء). من سمعت
عممن عمممرو، سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي حدثنا

الممممر). وزاد: اللمممه قضمممى هريمممرة: (إذا أبمممي عمممن عكرممممة،
(والكاهن).

أبممو عكرمممة: حممدثنا عمممرو: سمممعت فقممال: قممال سفيان وحدثنا
السمماحر). فممم وقمال: علمى المممر، الله قضى قال: (إذا هريرة

قممال: عكرمممة قممال: سمممعت عمرا سمعت لسفيان: أأنت قلت
روى إنسممانا لسممفيان: إن قممال: نعممم. قلممت هريرة؟ أبا سمعت

ويرفعمه: أنمه هريمرة، أبمي عمن عكرممة، عن عمرو، عنك: عن
أدري: سمممعه فل عمممرو، قممرأ سممفيان: هكممذا قرأ: {فرغ}. قال

قراءتنا. سفيان: وهي قال ل، أم هكذا



]4522 - 7043[

 193   } :  : الحجر -  أصحاب كذب ولقد قوله باب
/.80المرسلين} /

قممال: حممدثني معممن المنممذر: حممدثنا بن إبراهيم  - حدثنا4425 
رضممي عمممر بممن اللممه عبد عن دينار، بن الله عبد عن مالك،

عنهما: الله
الحجممر: لصحاب قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

لممم فممإن بمماكين، تكونمموا أن إل القمموم هممؤلء على تدخلوا (ل
أصابهم). ما مثل يصيبكم أن عليهم، تدخلوا فل باكين تكونوا

]423[

 194    } : المثاني -  من سبعا آتيناك ولقد باب
/ { العظيم  /.87والقرآن

عممن شممعبة، عندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4426
سممعيد أبممي عن عاصم، بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب

قال: المعلى بن
فممدعاني أصمملي، وأنمما وسمملم عليممه الله صلى النبي بي مر 

تممأتي). أن منعممك فقممال: (ممما أتيممت ثممم صليت، حتى آته فلم
آمنمموا الممذين أيها الله: {يا يقل فقال: (ألم أصلي، فقلت: كنت

قممال: (أل يحييكممم}. ثممم لما دعاكم إذا وللرسول لله استجيبوا
المسجد). من أخرج أن قبل القرآن في سورة أعظم أعلمك
المسممجد مممن ليخممرج وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممذهب

السممبع العممالمين}. هممي رب للممه فقممال: ({الحمممد فممذكرته،
أوتيته). الذي العظيم والقرآن المثاني،

]4204[
المقممبري، سممعيد ذئاب: حدثنا أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا4427

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن
هممي القممرآن وسمملم: (أم عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

العظيم). والقرآن المثاني السبع

 195/ {    } :  : عضين -  القرآن جعلوا الذين قوله /.91باب
/:1أقسمم} /البلمد:  {ل ومنه حلفوا، /: الذين90{المقتسمين} /



/: حلممف21{لقسممم}. {قاسمممتها} /العممراف:  وتقرأ أقسم، أي
/:49مجاهممد: {تقاسممموا} /النمممل:  لممه. وقممال يحلفمما ولممم لهممما

تحالفوا.
هشمميم: أخبرنمما إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثني4428/4429

اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن جممبير، بممن سعيد عن بشر، أبو
عنهما:

جزؤوه الكتاب، أهل هم عضين}. قال القرآن جعلوا {الذين 
ببعضه. وكفروا ببعضه فآمنوا أجزاء،

أبي عن العمش، عن موسى، بن الله عبيد ) - حدثني4429(
عنهما: الله رضي عباس ابن عن ظبيان،

وكفممروا ببعممض المقتسمممين}. قممال: آمنمموا علممى أنزلنمما {كما 
والنصارى. اليهود ببعض،

]3729[

 196/ {     } : اليقين -  يأتيك حتى ربك واعبد /.99باب
الموت. سالم: اليقين قال

 197.    : النحل -  سورة تفسير باب
الميمممن} الممموح بمممه /: جبريمممل. {نمممزل102القمممدس} / {روح

وضمميق، ضمميق /: يقال: أمممر127ضيق} / /. {في193/الشعراء: 
وميت. وميت ولين، ولين وهين، هين مثل
ذلل} / ربممك /: تتهيأ. {سممبل48ظلله} / عباس: {تتفيأ ابن قال
سلكته. مكان عليها يتوعر /: ل69

/: اختلفهم.46تقلبهم} / عباس: {في ابنة وقال
/: منسيون.62/: تكفأ. {مفرطون} /15مجاهد: {تميد} / وقال

/: هممذا98بممالله} / فاسممتعذ القممرآن قممرأت غيممره: {فممإذا وقممال
ومعناهمما: القممراءة، قبممل السممتعاذة أن وذلممك ومممؤخر، مقممدم

بالله. العتصام
السممبيل} / /: ترعممون. {قصممد10عباس: {تسيمون} / ابن وقال

/: بالعشممي،6اسممتدفأت. {تريحممون} / /: البيممان. الممدفء: ممما9
المشممقة. {علممى /: يعنممي7/: بالغممداة. {بشممق} /6و{تسرحون} /

وتممذكر، تؤنث /: وهي66لعبرة} / /: تنقص. {النعام47تخوف} /
مثممل: كممن /: واحممدها81النعم. {أكنانمما} / جماعة وكذلك: النعام



تقيكممم وسممرابيل الحر {تقيكم وأحمال. {سرابيل} قمص حمل
شيء /: كل94 - 92بينكم} / الدروع. {دخل /: فإنها81بأسكم} /

دخل. فهو يصح لم
ممما الرجممل. السممكر ولممد /: مممن72عبمماس: {حفممدة} / ابن قال
الله. أحل ما الحسن والرزق ثمرتها، من حرم
كممانت خرقمماء، /: هي92صدقة: {أنكاثا} / عن عيينة، ابن وقال

نقضته. غزلها أبرمت إذا
المطيع. والقانت الخير، معلم مسعود: المة ابن وقال

198/ {      } : العمر -  أرذل إلى يرد من ومنكم /.70باب

موسمى، بمن همارون إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4430
رضممي مالممك بممن أنممس عن شعيب، عن العور، الله عبد أبو

عنه: الله
بممك يدعو: (أعوذ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وفتنممة القممبر، وعممذاب العمممر، وأرذل والكسممل، البخممل مممن
والممات). المحيا وفتنة الدجال،

]2668[

 199.[ ]    : السراء -  إسرائيل بني سورة باب
قال: سمممعت إسحاق أبي عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا4431

اللممه رضممي مسممعود ابممن قممال: سمممعت يزيد بن الرحمن عبد
ومريم: والكهف إسرائايل بني في قال، عنه
تلدي. من وهن الول، العتاق من إنهن 
]4462 - 4708[

/: يهممزون.51رؤوسممهم} / إليممك عبمماس: {فسينغضممون ابن قال
تحركت. أي سنك غيره: نغصت وقال

سيفسممدون، أنهممم /: أخبرنمماهم4إسممرائايل} / بنممي إلى {وقضينا
ربممك. ومنممه: /: أمممر23ربممك} / وجمموه: {وقضممى علممى والقضاء

/78/ و/النمممل: 93بينهممم} /يممونس:  يقضممي ربممك الحكممم: {إن
سماوات} /فصلت: سبع /. ومنه: الخلق: {فقضاهن17و/الجاثية: 

/: خلقهن.12
/.7علمموا} / {ممما معه. {وليتبروا} يممدمروا ينفر /: من6[نفيرا} /

/: وجب. {ميسورا} /16محصرا. {حق} / /: محبسا،8{حصيرا} /
- والخطأ خطئت، من اسم وهو /: إثما،31/: لينا. {خطئا} /28



أخطممأت. {لممن بمعنممى خطئممت الثممم، مممن - مصممدره مفتمموح
مممن /: مصممدر47نجمموى} / هممم تقطممع. {وإذ /: لممن37تخممرق} /

-مم 49والمعنممى: يتنمماجون. {رفاتمما} / بها، فوصفهم ناجيت،  98:/
/: الفرسممان،64/: اسممتخف. {بخيلممك} /64حطاممما. {واسممتفزز} /

وتمماجر وصممحب، صمماحب مثممل راجل، واحدها والرجل: الرجالة،
ترمممي أيضا: ما والخاصب العاصف، /: الريح68وتجر. {حاصبا} /

فممي بممه /: يرمممى98جهنممم} /النبيمماء:  {حصممب ومنه الريح، به
والحصممب: ذهب، الرض في ويقال: حصب حصبها، وهو جهنم،
وجممماعته /: مممرة،69والحجممارة. {تممارة} / الحصممباء مممن مشتق

فلن يقممال: احتنممك /: لستأصمملنهم،62وتارات. {لحتنكن} / تيرة
/: حظه.13استقصاه. {طائاره} / علم من فلن عند ما

حجممة. {ولممي فهممو القممرآن فممي سملطان عباس: كل ابن وقال
أحدا. يحالف /: لم111الذل} / من

200    } :  : ليل -  بعبده أسرى الذي سبحان قوله باب
/ { الحرام   المسجد /.1من

(ح). وحممدثنا يونس الله: أخبرنا عبد عبدان: حدثنا  - حدثنا4432
شممهاب: ابممن عممن يونس، عنبسة: حدثنا صالح: حدثنا ابن أحمد
هريرة: أبو المسيب: قال ابن قال
بإيلياء به أسري ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي 

قممال اللبممن، فأخممذ إليهممما، فنظممر ولبممن، خمممر مممن بقممدحين
غمموت الخمر أخذت لو للفطرة، هداك الذي لله جبريل: الحمد

أمتك.
]3214[

قممال: أخممبرني وهممب ابممن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4433
عبممد بممن جابر سلمة: سمعت أبو شهاب: قال ابن عن يونس،

قال: عنهما الله رضي الله
كممذبني يقممول: (لممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت 

المقممدس، بيممت لممي اللممه فجلممى الحجممر، فممي قمممت قريممش،
إليه). أنظر وأنا آياته، عن أخبرهم فطفقت

عمه: عن شهاب، ابن أخي ابن إبراهيم: حدثنا بن يعقوب زاد
المقدس). نحوه. بيت إلى بي أسري حين قريش، كذبني (لما

]3673[
شيء. كل تقصف /: ريح69{قاصفا} /



 201/ {    } : آدم -  بني كرمنا ولقد /.70باب
الحيمماة. {وضممعف الحيمماة} عممذاب واحد. {ضممعف وأكرمنا كرمنا

/ و{خلفك} سممواء.76الممات. {خلفك} / /: عذاب75الممات} /
شممكلته. مممن وهي /: ناحيته،84/: تباعد. {شاكلته} /83{ونأى} /

-مم 41{صممرفنا} / ومقابلممة، /: معاينممة92/: وجهنمما. {قممبيل} /89 
النفمماق} / ولممدها. {خشممية وتقبممل مقابلتهمما لنهمما وقيل: القابلة

/:100ذهب. {قتورا} / الشيء ونفق أملق، الرجل /: أنفق100
ذقن. والواحد اللحيين، /: مجتمع109 - 107مقترا. {للذقان} /

وقممال /: ثممائارا،69/: وافرا. {تبيعا} /63مجاهد: {موفورا} / وقال
/: طفئت.97عباس: نصيرا. {خبت} / ابن

الباطممل. {ابتغمماء فممي تنفق /: ل26عباس: {لتبذر} / ابن وقال
/: ل36/: ملعونمما. {لتقممف} /102/: رزق. {مثبممورا} /28رحمة} /

الفلممك. الفلممك: يجممري /: تيمممموا. يزجممي5تقممل. {فجاسمموا} /
/: للوجوه.109 - 107للذقان} / {يخرون

202     } :  : أمرنا -  قرية نهلك أن أردنا وإذا قوله باب
الية}.  / /.16مترفيها

منصممور، سفيان: أخبرنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4434
قال: الله عبد عن وائال، أبي عن
فلن. بنو الجاهلية: أمر في كثروا إذا للحي نقول كنا 

وقال: أمر. سفيان الحميدي: حدثنا حدثنا

 203       } : عبدا -  كان إنه نوح مع حملنا من ذرية باب
/.3شكورا} /

أبممو اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا4435
أبممي عممن جريممر، بممن عمممرو بن زرعة أبي عن التيمي، حيان

قال: عنه الله رضي هريرة
إليممه فرفممع بلحممم، وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أتي 

سمميد قممال: (أنما ثمم نهسمة منهمما فنهس تعجبه، وكانت الذراع،
النمماس اللممه يجمممع ذلك؟ مم تدرون وهل القيامة، يوم الناس
وينفممذهم الممداعي يسمممعهم واحد، صعيد في والخرين الولين
ل ممما والكممرب الغممم من الناس فيبلغ الشمس، وتدنو البصر،

بلغكممم، قممد ممما ترون الناس: أل فيقول يحتملون، ول يطيقون



النماس بعمض فيقمول ربكمم؟ إلمى لكم يشفع من تنظرون أل
له: أنممت فيقولون السلم عليه آدم فيأتون بآدم، لبعض: عليكم

وأمممر روحممه، مممن فيممك ونفممخ بيممده، اللممه خلقممك البشممر، أبو
ممما إلممى تممرى أل ربممك، إلممى لنا اشفع لك، فسجدوا الملئاكة

قممد ربممي آدم: إن فيقول بلغنا؟ قد ما إلى ترى أل فيه، نحن
بعممده يغضممب ولممن مثلممه، قبلممه يغضب لم غضبا اليوم غضب
نفسممي، نفسي نفسي فعصيته، الشجرة عن نهاني وإنه مثله،
فيقولممون: يمما نوحمما نمموح. فيممأتون إلى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا
اللممه سماك وقد الرض، أهل إلى الرسل أول أنت إنك نوح،
فيممه؟ نحممن ما إلى ترى أل ربك، إلى لنا اشفع شكورا، عبدا

يغضممب لممم غضممبا اليمموم غضممب قد وجل عز ربي فيقول: إن
دعمموة لممي كممانت قممد وإنه مثله، بعده يغضب ولن مثله، قبله

غيممري، إلممى اذهبوا نفسي، نفسي نفسي قومي، على دعوتها
أنممت إبراهيممم، فيقولون: يمما إبراهيم إبراهيم. فيأتون إلى اذهبوا

ترى أل ربك، إلى لنا اشفع الرض، أهل من وخليله الله نبي
غضممبا اليوم غضب قد ربي لهم: إن فيقول فيه؟ نحن ما إلى
كنمت قمد وإنمي مثله، بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب لم

- نفسممي الحممديث في حيان أبو - فذكرهن كذبات ثلث كذبت
موسممى. فيممأتون إلممى اذهبمموا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي
ه فضملك اللمه، رسمول أنمت موسمى، فيقولمون: يما موسى الل

تممرى أل ربممك، إلممى لنمما اشممفع النمماس، على وبكلمه برسالته
لممم غضممبا اليوم غضب قد ربي فيقول: إن فيه؟ نحن ما إلى

قتلممت قممد وإنممي مثلممه، بعممده يغضممب ولممن مثله، قبله يغضب
إلممى اذهبمموا نفسممي، نفسممي نفسممي بقتلهمما، أومممر لممم نفسمما
عيسمى، فيقولمون: يما عيسى عيسى. فيأتون إلى اذهبوا غيري،

وكلمممت منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمته الله، رسول أنت
فيممه؟ نحن ما إلى ترى أل لنا، اشفع صبيا، المهد في الناس
قبلممه يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي عيسى: إن فيقول

- نفسممي ذنبمما يممذكر - ولممم مثلممه بعده يغضب ولن قط، مثله
الله صلى محمد إلى اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي

فيقولون: يمما وسلم عليه الله صلى محمدا وسلم. فيأتون عليه
ممما لممك اللممه غفر وقد النبياء، وخاتم الله، رسول أنت محمد
إلممى تممرى أل ربممك، إلممى لنا اشفع تأخر، وما ذنبك من تقدم

لربممي سمماجدا فأقع العرش، تحت فآتي فأنطلق فيه؟ نحن ما



عليممه الثنمماء وحسن محامده من علي الله يفتح ثم وجل، عز
ارفممع محمممد يقممال: يمما ثممم قبلممي، أحممد علممى يفتحممه لم شيئا

فممأقول: أمممتي رأسي فأرفع تشفع، واشفع تعطه، سل رأسك،
ل مممن أمتك من أدخل محمد فيقال: يا رب، يا أمتي رب، يا

شركاء وهم الجنة، أبواب من اليمن الباب من عليهم حساب
نفسممي قممال: والممذي ثممم البممواب، من ذلك سوى فيما الناس
مكممة بين كما الجنة مصاريع من المصراعين بين ما إن بيده،

وبصرى). مكة بين أو: كما وحمير،
]3162[

204/ {   } : زبورا -  داود وآتينا /.55باب

عممن الممرزاق، عبممد نصممر: حممدثنا بممن إسممحاق  - حممدثني4436
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،

داود علممى قممال: (خفممف وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 
- يفرغ أن قبل يقرأ فكان لتسرج، بدابته يأمر فكان القراءة،

- القرآن). يعني
]1967[

 205      } : فل -  دونه من زعمتم الذين ادعوا قل باب
/ { تحويل      ول عنكم الضر كشف /.56يملكون

سممفيان: يحيممى: حممدثنا علممي: حممدثنا بممن عمممرو  - حدثني4437
اللممه: عبممد عممن معمر، أبي عن إبراهيم، عن سليمان، حدثني
وسيلة}. قال: ربهم {إلى

الجممن فأسمملم الجن، من ناسا يعبدون النس من ناس كان 
عمممن سمممفيان، الشمممجعي: عمممن بمممدينهم. زاد همممؤلء وتمسمممك

زعمتم}. الذين ادعوا العمش: {قل
]4438[

 206     } : ربهم -  إلى يبتغون يدعون الذين أولئك باب
الية}.  / /.57الوسيلة

عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: أخبرنمما بممن بشر  - حدثنا4438
عبممد عممن معمممر، أبممي عممن إبرهيممم، عن سليمان، عن شعبة،



الية: هذه عنه: في الله رضي الله
نمماس الوسيلة}. قممال: كممان ربهم إلى يبتغون يدعون {الذين 

فأسلموا. يعبدون، الجن من
]4437[ر: 

 207      } : فتنة -  إل أريناك التي الرؤيا جعلنا وما باب
/.60للناس} /

عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4439
عنه: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
هممي للنمماس}. قممال فتنممة إل أرينمماك التي الرؤيا جعلنا {وما 

ليلمة وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول أريهمما عيممن، رؤيمما
الزقوم. الملعونة} شجرة به. {والشجرة أسري

 ]3675[ر: 

 208/ {     } : مشهودا -  كان الفجر قرآن إن /.78باب
الفجر. مجاهد: صلة قال

الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني4440
أبممي عممن المسمميب، وابن سلمة أبي عن الزهري، عن معمر،
عنه، الله رضي هريرة

الجميمع صملة قال: (فضمل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ملئاكممة وتجتمممع درجمة، وعشمرون خمممس الواحممد صمملة علمى
هريرة: اقرؤوا أبو الصبح). يقول صلة في النهار وملئاكة الليل

مشهودا}. كان الفجر قرآن إن الفجر شئتم: {وقرآن إن
]662[

 209/ {      } : محمودا -  مقاما ربك يبعثك أن عسى باب
79./

آدم عن الحوص، أبو أبان: حدثنا بن إسماعيل  - حدثني4441
يقول: عنهما الله رضي عمر ابن قال: سمعت علي بن
نبيهمما تتبممع أمممة كممل جثمما، القيامممة يمموم يصمميرون الناس إن 

صمملى النممبي إلى الشفاعة تنتهي حتى اشفع، فلن يقولون: يا
المحمود. المقام الله يبعثه يوم فذلك وسلم، عليه الله

حمممزة، أبممي بممن شممعيب عياش: حدثنا بن علي  - حدثنا4442
اللممه رضممي اللممه عبممد بممن جممابر عن المنكدر، ابن محمد عن

عنهما:



حيممن قممال قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
القائامممة، والصمملة التامممة، الدعوة هذه رب النداء: اللهم يسمع

الممذي محمممودا مقاممما وابعثممه والفضمميلة، الوسمميلة محمممدا آت
القيامة). يوم شفاعتي له حلت وعدته،

عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن الله، عبد بن حمزة رواه
وسلم.

]589[

 210     } : إن -  الباطل وزهق الحق جاء وقل باب
/ { زهوقا   كان /.81الباطل

يزهق: يهلك.
عن نجيح، أبي ابن عن سفيان، الحميدي: حدثنا  - حدثنا4443
اللممه رضممي مسممعود بن الله عبد عن معمر، أبي عن مجاهد،

قال: عنه
ستون البيت وحول مكة، وسلم عليه الله صلى النبي دخل 

ويقممول: {جمماء يممده فممي بعممود يطعنهمما فجعممل نصب، وثلثمائاة
وممما الحق زهوقا}. {جاء كان الباطل إن الباطل وزهق الحق
يعيد}. وما الباطل يبدئ

]2346[

 211/ {   } : الروح -  عن ويسألونك /.85باب
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4444

رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، قال: حدثني العمش
قال: عنه الله
وهممو حممرث، فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع أنا بينا 

لبعض: سمملوه بعضهم فقال اليهود، مر إذ عسيب، على متكئ
يسممتقبلكم بعضممهم: ل وقممال إليه؟ رابكم فقال: ما الروح؟ عن

فأمسممك الممروح، عممن فسممألوه فقالوا: سمملوه، تكرهونه، بشيء
فعلمت شيئا، عليهم يرد فلم وسلم عليه الله صلى النبي
قممال: المموحي نممزل فلممما مقممامي، فقمممت إليممه، يمموحى أنممه

أوتيتممم وممما ربممي أمممر مممن الممروح قل الروح عن {ويسألونك
قليل}. إل العلم من

]125[

 212/ {      } : بها -  تخافت ول بصلتك تجهر ول /.110باب
بشر، أبو هشيم: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا4445



عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، ابن سعيد عن
بهمما}. قممال: تخممافت ول بصمملتك تجهر تعالى: {ول قوله في 

كممان بمكممة، مختممف وسلم عليه الله صلى الله ورسول نزلت
المشممركون سمعه فإذا بالقرآن، صوته رفع بأصحابه صلى إذا

لنممبيه تعممالى الله فقال به، جاء ومن أنزله ومن القرآن سبوا
بقراءتممك، بصمملتك} أي تجهممر وسمملم: {ول عليممه اللممه صمملى

بهمما} عممن تخممافت {ول القممرآن فيسممبوا المشممركون فيسمممع
سبيل}. ذلك بين {وابتغ تسمعهم فل أصحابك

]7052 - 7087 - 7108[

عممن هشممام، عممن زائاممدة، غنام: حدثنا بن طلق  - حدثني4446
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه،
الدعاء. في ذلك أنزل 
]5968 - 7088[

؟؟ ناقص  - ؟؟4447

 213.    : الكهف -  سورة تفسير باب
ثمممر} / لمه /: تممتركهم. { وكممان17} / مجاهد: { تقرضممهم وقال
/:6الثمممر. {بمماخع} / غيممره: جماعممة وقممال وفضممة، /: ذهب304

الجبممل. فممي /: الفتممح9/: نممدما. {الكهممف} /6مهلممك. {أسممفا} /
/: الكتاب. {مرقوم}9{والرقيم} /
قلمموبهم} / علممى الرقم. {ربطنمما من /: مكتوب،20/المطففين: 

قلبهمما} /القصممص: علممى ربطنمما أن صممبرا. {لمول /: ألهمناهم14
جمعممه: /: الفنمماء،18/: إفراطمما. {الوصمميد} /14/. {شممططا} /10

/ و20البمماب. {مؤصممدة} /البلممد:  ووصممد. ويقممال: الوصمميد وصائاد
/:19وأوصممد. {بعثنمماهم} / البمماب آصممد /: مطبقممة،8/الهمممزة: 

ريعما. ويقممال: أكممثر ويقمال: أحمل، /: أكثر،19أحييناهم. {أزكى} /
/: لممم33تظلممم} / غيممره: {ولممم عباس: {أكلها}. وقال ابن قال

مممن عبمماس: {الرقيممم} اللمموح ابممن عممن سممعيد، وقممال تنقممص
خزانتممه، فممي طرحممه ثممم أسممماءهم، عمماملهم كتممب رصمماص،

تنجممو، تئممل غيره: وألممت فناموا. وقال آذانهم على الله فضرب
سمممعا} / يسممتطيعون /: محممرزا. {ل58مجاهممد: {ممموئال} / وقال
يعقلون. /: ل101



214/ {     } : جدل -  شيء أكثر النسان وكان /.54باب

بممن إبراهيم بن يعقوب الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4447
قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن صممالح، عممن أبي، سعد: حدثنا

حسين حسين: أن بن علي
عنه: الله رضي علي عن أخبره، علي ابن
قال: وفاطمة، طرقه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

]1075تصليان). [ (أل
/: نمممدما.28يسمممتبن. {فرطممما} / /: لمممم22بمممالغيب} / {رجمممما

تطيمممف المممتي والحجمممرة السمممرادق، /: مثمممل29{سمممرادقها} /
هممو المحمماورة. { لكممن /: مممن37 ،34بالفساطيط. {يحمماوره} /

اللممف حممذف ثممم ربممي، اللمه هو أنا لكن /: أي38ربي} / الله
نهممرا} / خللهممما الخممرى. { وفجرنمما فممي النونين إحدى وأدغم

قممدم. {هنالممك فيممه يثبممت /: ل40/: يقممول: بينهممما. {زلقمما} /33
وعقبممة وعقبى /: عاقبة44الولي. {عقبا} / /: مصدر44الولية} /
/: وقبل: اسممممتئنافا.55{قبل} / و الخممممرة. قبل وهممممي واحممممد،

الزلق الدحض /: ليزيلوا،56{ليدحضوا} /

 215       } : حتى -  أبرح ل لفتاه موسى قال وإذا باب
حقبا      } / أمضي أو البحرين مجمع زمانا،/: 60أبلغ

. أحقاب  وجمعه

دينممار بممن عمممرو سممفيان: حممدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4448
عباس: لبن قال: قلت جبير بن سعيد قال: أخبرني

هممو ليممس الخضر صاحب موسى أن يزعم البكالي نوفا إن 
عممدو عبمماس: كممذب ابممن فقممال إسممرائايل، بنممي صاحب موسى

ه رسمول سممع كعب: أنمه بن أبي الله: حدثني اللمه صملى الل
إسممرائايل، بنممي فممي خطيبا قام موسى يقول: (إن وسلم عليه

يرد لم إذ عليه الله فعتب فقال: أنا، أعلم؟ الناس فسئل: أي
هممو البحريممن بمجمع عبدا لي إليه: إن الله فأوحى إليه، العلم
معممك قال: تأخممذ به؟ لي فكيف موسى: يارب قال منك، أعلم
فأخممذ ثممم، فهو الحوت فقدت فحيثما مكتل، في فتجعله حوتا
يوشممع بفتمماه معممه وانطلممق انطلق ثم مكتل، في فجعله حوتا
فناممما، رؤوسممهما وضممعا الصممخرة أتيمما إذا حممتى نممون، بممن



البحممر، فممي فسممقط منه فخرج المكتل في الحوت واضطرب
جريممة الحمموت عن الله وأمسك سربا، البحر في سبيله فاتخذ
أن صمماحبه نسممي استيقظ فلما الطاق، مثل عليه فصار الماء

كممان إذا حممتى وليلتهممما، يومهممما بقية فانطلقا بالحوت، يخبره
سممفرنا مممن لقينمما لقد غدائانا، لفتاه: آتنا موسى قال الغد من
المكممان جمماوزا حممتى النصممب موسى يجد قال: ولم نصبا، هذا

الصخرة، إلى أوينا إذ فتاه: أرأيت له فقال به، الله أمر الذي
أذكممره، أن الشمميطان إل أنسممانيه وممما الحمموت، نسمميت فممإني

سممربا، للحمموت قممال: فكممان عجبمما، البحممر فممي سممبيله واتخممذ
فارتممدا نبغي، كنا ما موسى: ذلك فقال عجبا، ولفتاه ولموسى

إلى انتهيا حتى آثارهما يقصان قال: رجعا قصصا، آثارهما على
فقممال موسممى، عليممه فسمملم ثوبا، مسجى رجل فإذا الصخرة،

قممال: موسممى موسممى، قممال: أنمما السمملم، بأرضك الخضر: وأنى
رشممدا علمممت مممما لتعلمنممي أتيتممك قممال: نعممم، إسرائايل؟ بني

علممم علممى إنممي موسممى يا صبرا، معي تستطيع لن قال: إنك
علم من علم على وأنت أنت، تعلمه ل علمنيه الله علم من
شمماء إن موسممى: سممتجدني فقممال أعلمممه، ل اللممه علمكه الله
اتبعتنممي الخضر: فإن له فقال أمرا، لك أعصي ول صابرا الله
فانطلقمما ذكممرا، منممه لممك أحممدث حممتى شيء، عن تسألني فل

أن فكلممموهم سممفينة فمممرت البحممر، سمماحل علممى يمشمميان
فممي ركبمما فلممما نول، بغير فحملوهم الخضر فعرفوا يحملوهم،
السفينة ألواح من لوحا قلع قد والخضر إل يفجأ لم السفينة،
إلممى عمممدت نممول بغير حملونا موسى: قوم له فقال بالقدوم،
قممال: مممرا، إ شمميئا جئممت لقد أهلها، لتغرق فخرقتها سفينتهم

بممما تؤاخممذني قممال: ل صممبرا، معممي تستطيع لن إنك أقل ألم
اللممه رسممول قممال: وقممال عسرا، أمري من ترهقني ول نسيت
قال: نسيانا، موسى من الولى وسلم: وكانت عليه الله صلى
البحممر فممي فنقممر السممفينة، حممرف علممى فوقممع عصممفور وجاء
إل اللممه، علممم مممن وعلممك علمممي الخضر: ما له فقال نقرة،
مممن خرجمما ثممم البحممر، هممذا مممن العصممفور هذا نقص ما مثل

الخضممر أبصممر إذ السمماحل، علممى يمشمميان هما فبينا السفينة،
بيده فاقتلعه بيده رأسه الخضر فأخذ الغلمان، مع يلعب غلما

لقممد نفممس، بغيممر زاكيممة نفسما موسى: أقتلت له فقال فقتله،
معممي تسممتطيع لممن إنممك لممك أقممل قال: ألممم نكرا، شيئا جئت



شمميء عممن سألتك قال: إن الولى، من أشد قال: وهذا صبرا،
حممتى فانطلقمما عممذرا، لممدني من بلغت قد تصاحبني فل بعدها

فوجممدا يضمميفوهما، أن فأبوا أهلها استطعما قرية أهل أتيا إذا
فأقممامه الخضممر فقممام قال: مائاممل، ينقض، أن يريد جدارا فيها

يضمميفونا، ولممم يطعمونمما فلممم أتيناهم موسى: قوم فقال بيده،
- وبينممك بيني فراق قال: {هذا أجرا، عليه تخذت ل شئت لو

صمبرا}. فقمال عليممه تسممطع لمم مما تأويمل - ذلممك قمموله إلمى
كممان موسممى أن وسمملم: (وددنمما عليممه اللممه صمملى الله رسول

خبرهما). من علينا الله يقص حتى صبر
ملك أمامهم يقرأ: وكان عباس ابن جبير: فكان بن سعيد قال
فكممان الغلم يقممرأ: وأممما غصممبا. وكممان صالحة سفينة كل يأخذ

مؤمنين. أبواه وكان كافرا
]74[

216      } : حوتهما -  نسيا بينهما مجمع بلغا فلما باب
سربا     } / البحر في سبيله /.61فاتخذ

/.10بالنهار} /الرعد:  ومنه: { وسارب يسلك، يسرب مذهبا،
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا4449

بمن وعممرو مسملم بمن يعلمى قال: أخبرني أخبرهم جريح ابن
وغيرهما صاحبه، على أحدهما يزيد جبير، بن سعيد عن دينار،

قال: سعيد عن يحدثه سمعته قد
أبمما قلممت: أي قال: سلوني، إذ بيته، في عباس ابن لعند إنا 

نوف، له يقال قاص رجل بالكوفة فداءك، الله جعلني عباس،
لي: قد فقال عمرو أما إسرائايل، بني بموسى ليس أنه يزعم
عبمماس: حممدثني ابن لي: قال فقال يعلى وأما الله، عدو كذب
وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول قال: قال كعب بن أبي

حممتى يوما، الناس قال: ذكر السلم، عليه الله رسول (موسى
فقال: أي رجل فأدركه ولى، القلوب ورقت العيون فاضت إذا

فعتممب قممال: ل، منممك؟ أعلم أحد الرض في هل الله، رسول
رب، قممال: أي قيممل: بلممى، اللممه، إلممى العلممم يممرد لممم إذ عليه

علممما لممي اجعممل رب، قممال: أي البحريممن، قال: بمجمممع فأين؟
الحمموت، يفارقممك عمممرو: قممال: حيممث لممي فقال به، ذلك أعلم
الممروح، فيممه ينفممخ حيممث ميتمما، نونمما يعلى: قال: خممذ لي وقال
أن إل أكلفممك لفتمماه: ل فقممال مكتممل، فممي فجعلممه حوتا فأخذ

فممذلك كممثيرا، كلفممت قممال: ممما الحمموت، يفارقك بحيث تخبرني



- نممون، بممن لفتمماه}. يوشممع موسى قال {وإذ ذكره جل قوله
مكممان في صخرة ظل في هو - قال: فبينما سعيد عن ليست
أوقظممه، فتمماه: ل فقال نائام، وموسى الحوت تضرب إذ ثريان،

دخممل حتى الحوت وتضرب يخبره، أن نسي استيقظ إذا حتى
فممي أثممره كممأن حممتى البحممر، جريممة عنممه اللممه فأمسك البحر،

بيممن - وحلممق حجممر فممي أثممره كأن عمرو: هكذا لي حجر. قال
قممال: نصبا، هذا سفرنا من لقينا - لقد تليانهما واللتين إبهاميه

- أخممبره سممعيد عممن هممذه - ليست النصب عنك الله قطع قد
سممليمان: علممى أبممي بممن عثمان لي خضرا. قال فوجدا فرجعا،
جممبير: مسممجى بن سعيد قال البحر، كبد على خضراء طنفسة

فسلم رأسه، تحت وطرفه رجليه تحت طرفه جعل قد بثوبه،
سمملم، مممن بأرضي وقال: هل وجهه عن فكشف موسى عليه
قممال: إسممرائايل؟ بنممي قممال: موسممى موسى، أنت: قال: أنا من

رشممدا، علمممت مممما لتعلمنممي قال: جئت شأنك؟ نعم. قال: فما
يمما يأتيممك؟ المموحي وأن بيممديك، التمموراة أن يكفيممك قممال: أممما

ل علممما لك وإن تعلمه أن لك ينبغي ل علما لي إن موسى،
فقممال: البحممر، مممن بمنقمماره طممائار فأخذ أعلمه، أن لي ينبغي
أخمذ كمما إل اللمه، علمم جنب في علمك وما علمي ما والله
السمفينة فمي ركبما إذا حمتى البحمر، ممن بمنقماره الطائار هذا

الساحل أهل إلى الساحل هذا أهل تحمل صغارا، معابر وجدا
- قال: الصالح الله فقالوا: عبد عرفوه، الخر،

ووتممد فخرقهمما بممأجر، نحملممه - ل قال: نعممم لسعيد: خضر، قلنا
شمميئا جئممت لقممد أهلها، لتغرق موسى: أخرقتها قال وتدا، فيها
تسممتطيع لممن إنممك أقممل - قممال: ألممم مجاهد: منكممرا - قال إمرا
والثالثممة شممرطا، والوسممطى نسمميانا، الولممى كانت صبرا، معي

أمممري مممن ترهقنممي ول نسمميت بممما تؤاخممذني قممال: ل عمممدا،
غلمانمما سممعيد: وجممد يعلممى: قممال فقتله. قممال غلما لقيا عسرا،

بالسممكين، ذبحممه ثم فأضجعه ظريفا كافرا غلما فأخذ يلعبون،
وكممان بممالحنث، تعمممل - لم نفس بغير زكية نفسا قال: أقتلت

- زكيمما غلممما كقولممك مسمملمة، زاكيممة قرأها: زكيممة عباس ابن
بيده سعيد - قال فأقامه ينقض أن يريد جدارا فوجدا فانطلقا

سممعيدا أن يعلممى: حسممبت - قممال - فاسممتقام يممده ورفع هكذا،
- أجممرا عليممه تخذت ل شئت - لو فاستقام بيده قال: فمسحه

قرأهمما أمممامهم، - وكممان وراءهم - وكان نأكله سعيد: أجرا قال



بممن هممدد سعيد: أنه غير عن ملك. يزعمون عباس: أمامهم ابن
كممل يأخممذ - ملك جيسور يزعمون اسمه المقتول والغلم بدد،

فممإذا لعيبهمما، يممدعها أن به مرت هي إذا فأردت غصبا، سفينة
سممدوها يقممول مممن - ومنهممم بهمما فممانتفعوا أصمملحوها جمماوزوا

وكممان مممؤمنين أبممواه - كممان بالقممار يقول من ومنهم بقارورة،
حبممه يحملهممما أن وكفممرا، طغيانمما يرهقهممما أن فخشينا كافرا،

منممه خيمرا ربهما يبدلهما أن فأردنا دينه، على يتابعاه أن على
أرحممم بممه هممما رحممما، وأقرب زكية، نفسا أقتلت لقوله زكاة،
أبممدل سممعيد: أنهممما غيممر خضر). وزعممم قتل الذي بالول منهما

واحممد: إنهمما غيممر فقممال: عممن عاصممم أبممي بن داوا وأما جارية،
جارية.

]74[

217      } : لقد -  غدائنا آتنا لفتاه قال جاوزا فلما باب
     . إلى     أوينا إذ أرأيت قال نصبا هذا سفرنا من لقينا

.{ الحوت    نسيت فإني الصخرة
/: عمل. {حممول} /104/. {صممنعا} /63 ،62قوله: {عجبمما} / إلى

آثارهممما علممى فارتممد نبممغ كنمما ممما ذلممك /: تحممول. {قممال108
/: داهيممة. {ينقممض} /74/: و{نكممرا} /71/. {إمممرا} /64قصصمما} /

واحممد. /: واتخممذت77السن.{لتخذت} / تنقاض كما /: ينقاض77
الرحمممة، مممن مبالغممة أشممد وهممي الرحممم، /: مممن81{رحممما} /

الرحمممة أي رحممم، أم مكممة وتممدعى الرحيممم، مممن أنممه ونظن
بها. تنزل

عيينممة، بن سفيان قال: حدثني سعيد بن قتيبة  - حدثني4450
لبممن قممال: قلممت جممبير بممن سممعيد عممن دينممار، ابن عمرو عن

عباس:
ليممس إسممرائايل بنممي موسممى يزعممم: أن البممالكي نوفمما إن 

كعممب، بممن أبممي اللممه. حممدثنا عدو فقال: كذب الخضر، بموسى
لى اللمه رسول عن ه ص موسمى قمال: (قمام وسملم عليمه الل

قال: أنمما، أعلم؟ الناس له: أي فقيل إسرائايل، بني في خطيبا
عبد إليه: بلى، وأوحى إليه، العلم يرد لم إذ عليه، الله فعتب

كيف رب، منك. قال: أي أعلم هو البحرين، بمجمع عبادي من
الحوت فقدت فحيثما مكتل، في حوتا قال: تأخذ إليه؟ السبيل
ومعهممما نون، بن يوشع فتاه ومعه موسى قال: فخرج فاتبعه،
قممال: فوضممع عنممدها، فنممزل الصممخرة إلممى انتهيمما حتى الحوت،



قممال: عممرو غيممر حديث سفيان: وفي فنام. قال رأسه موسى
مائاهمما من يصيب ل الحياة، لها يقال عين الصخرة أصل وفي

قممال: العيممن، تلممك ممماء مممن الحمموت فأصماب حيمي، إل شيء
موسى استيقظ فلما البحر، فدخل المكتل من وانسل فتحرك

حمتى النصممب يجمد قمال: ولمم غممداءنا}. اليمة، لفتاه: {آتنا قال
أوينا إذ نون: {أرأيت بن يوشع فتاه له قال به، أمر ما جاوز
يقصممان قممال: فرجعمما الحوت}. الية، نسيت فإني الصخرة إلى
فكممان الحمموت، ممممر كالطمماق البحممر فممي فوجدا آثارهما، في

إذ الصممخرة، إلممى انتهيمما قال: فلممما سربا، وللحوت عجبا لفتاه
قممال: وأنممى موسممى، عليممه فسمملم بثمموب، مسممجى برجممل هما

إسممرائايل؟ بنممي قال: موسى موسى، فقال: أنا السلم، بأرضك
رشممدا. علمت مما تعلمني أن على أتبعك قال: هل قال: نعم،

علمكه الله علم من علم على إنك موسى الخضر: يا له قال
ل اللممه علمنيممه اللمه علممم مممن علممم على وأنا أعلمه، ل الله

قال: فإن أتبعك؟ تعلمه. قال: بل
ذكممرا. منممه لممك أحممدث حممتى شمميء عممن تسممألني فل اتبعتني
فعممرف سممفينة بهممما فمممرت السمماحل، علممى يمشيان فانطلقا
أجممر، يقممول: بغيممر نممول، بغيممر سفينتهم في فحملوهم الخضر،
السممفينة، حممرف علممى عصممفور السممفينة. قممال: ووقممع فركبمما
علمممك لموسممى: ممما الخضممر فقممال البحممر، في منقاره فغمس
هممذا غمس ما مقدار إل الله، علم في الخلئاق وعلم وعلمي

إلممى الخضممر عمممد إذ موسى يفجأ قال: فلم منقاره، العصفور
نول، بغير حملونا موسى: قوم له فقال السفينة، فخرق قدوم

جئممت} اليممة، أهلها: {لقد لتغرق فخرقتها سفينتهم إلى عمدت
برأسممه الخضر فأخذ الغلمان، مع يلعب بغلم هما إذا فانطلقا
لقممد نفممس، بغيممر زكيممة نفسمما موسى: أقتلت له قال فقطعه،

معممي تسممتطيع لممن إنممك لممك أقممل قال: ألممم نكرا، شيئا جئت
يريد جدارا فيها فوجدا يضيفوهما أن - فأبوا قوله - إلى صبرا

دخلنا موسى: إنا له فقال فأقامه، بيده: هكذا فقال ينقض، أن
تخممذت ل شممئت لممو يطعمونمما، ولممم يضمميفونا فلم القرية هذه
لممم ممما بتأويممل سأنبئك وبينك، بيني فراق قال: هذا أجر، عليه

وسمملم: عليممه الله صلى الله رسول صبرا. فقال عليه تستطع
أمرهممما). قممال: مممن علينمما يقممص حممتى صبر موسى أن وددنا
سممفينة كممل يأخممذ ملممك أمممامهم يقرأ: وكممان عباس ابن وكان



كافرا. فكان الغلم وأما غصبا، صالحة
]74[

218/ {     } : أعمال -  بالخسرين ننبئكم هل قل باب
103./

جعفممر: حممدثنا بممن محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4451
قال: سعد بن مصعب عن مرة، بن عمرو عن شعبة،

أعمممال}. هممم بالخسممرين ننممبئكم هممل أبممي: {قممل سممألت 
اليهممود: فكممذبوا أممما والنصممارى، اليهممود هم قال: ل، الحرورية؟

بالجنممة النصممارى: كفممروا وأممما وسمملم، عليممه الله صلى محمدا
ة: {المذين شمراب، ول فيهما وقالوا: لطعمام ينقضمون والحروري

الفاسقين. يسميهم سعد ميثاقه}. وكان بعد من الله عهد

219     } : ولقائه -  ربهم بآيات كفروا الذين أولئك باب
/  .{ الية  أعمالهم /.105فحبطت

مريممم: أبي بن سعيد الله: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا4452
أبممي عممن العممرج، عممن الزناد، أبو قال: حدثني المغيرة أخبرنا
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه، الله رضي هريرة
قال:

عنممد يزن ل القيامة، يوم السمين العظيم الرجل ليأتي (إنه 
يمموم لهممم نقيم شئتم: {فل إن بعوضة. وقال: اقرؤوا جناح الله

وزنا}). القيامة
أبممي عممن الرحمن، عبد بن المغيرة عن بكير، بن يحيى وعن

مثله. الزناد

 220.    : مريم -  سورة تفسير باب
ل اليوم وهم يقوله، وأبصر} الله بهم عباس: {أسمع ابن قال

قمموله /: يعنممي38مممبين} / ضمملل {فممي يبصممرون ول يسمممعون
وأبصممره. شمميء أسمممع يومئممذ وأبصممر}: الكفممار بهممم {اسمممع

/: منظرا.74/: لشتمنك. {ورئايا} /46{لرجمنك} /
قممالت: حممتى نهيممة ذو التقممي أن مريم وائال: علمت أبو وقال
أعوذ {إني

/.18تقيا} / كنت إن منك بالرحمن
المعاصممي إلممى /: تزعجهممم83أزا} / عيينممة: {تممؤزهم ابممن وقال



إزعاجا.
/: عوجا.97مجاهد: {لدا} / وقال
/: مممال.74/: عطاشمما. {أثاثمما} /86عبمماس: {وردا} / ابممن قممال

/: صوتا.98عظيما. {ركزا} / /: قول89{إدا} /
/: خسممرانا.59/: فليممدعه. {غيمما} /75مجاهممد: {فليمممدد} / وقممال

يصمملى. {نممديا} / /: صمملي70باك. {صليا} / /: جماعة58{بكيا} /
مجلسا. واحد، /: والنادي73

221/ {   } : الحسرة -  يوم وأنذرهم /.39باب
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4453

اللممه رضممي الخممدري سعيد أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
الجنة، أهل مناد: يا فينادي أملح، كبش كهيئة بالموت (يؤتى 

فيقولممون: نعممم، هذا؟ تعرفون فيقول: هل وينظرون، فيشرئابون
فيشممرئابون النار، أهل ينادي: يا رآه. ثم قد وكلهم الموت، هذا

هممذا فيقولممون: نعممم، هممذا؟ تعرفممون فيقممول: هممل وينظممرون،
خلممود الجنممة أهممل يقول: يمما فيذبح. ثم رآه، قد وكلهم الموت،

قممرأ: {وأنممذرهم ممموت. ثممم فل خلممود النممار أهل ويا موت، فل
فممي - وهممؤلء غفلممة فممي وهممم المممر قضممي إذ الحسممرة يوم

يؤمنون}). ل - وهم الدنيا أهل غفلة

222/ {     } : ربك -  بأمر إل نتنزل وما /.64باب
أبممي، قممال: سمممعت ذر بن عمر نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4454

قال: قال عنه الله رضي عباس ابن عن جبير، ابن سعيد عن
لجبريل: وسلم عليه الله صلى الله رسول

نتنممزل تزورنا). فنزلت: {وممما مما أكثر تزورنا أن يمنعك (ما 
خلفنا}. وما أيدينا بين ما له ربك بأمر إل
]3046[

 223     } : لوتين -  وقال بآياتنا كفر الذي أفرأيت باب
/ { وولدا  /.77مال

أبممي عممن العمش، عن سفيان، الحميدي: حدثنا  - حدثنا4455
قال: خبابا قال: سمعت مسروق عن الضحى،

اه السمهمي وائامل بمن العاصي جئت  عنمده، لمي حقما أتقاض
لى بمحممد تكفمر حتى أعطيك فقال: ل ه ص وسملم، عليمه الل

مبعمموث؟ ثم لميت قال: وإني تبعث، ثم تموت حتى فقلت: ل،



فنزلممت فأقضمميكه، وولممدا مممال هنمماك لممي قممال: إن قلت: نعم،
وولدا}. مال لوتين وقال بآياتنا كفر الذي الية: {أفرأيت هذه
عممن ووكيممع، معاويممة، وأبممو وحفممص، وشممعبة، الثمموري، رواه

العمش.
]1985[

 224     } :  : الرحمن -  عند اتخذ أم الغيب أطلع قوله باب
/.78عهدا} /

قال: موثقا.
العمممش، عممن سممفيان، كممثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا4456

قال: خباب عن مسروق، عن الضحى، أبي عن
سمميفا، السممهمي وائاممل بممن للعاصي فعملت بمكة، قينا كنت 

قلممت: بمحمممد، تكفممر حممتى فقممال: لأعطيممك أتقاضمماه، فجئممت
ثمم اللمه يميتممك حممتى وسملم عليممه اللمه صملى بمحمد لأكفر
فممأنزل وولممد، مال ولي بعثني ثم الله أماتني قال: إذا يحييك،

وولممدا. أطلممع مممال لوتين وقال بآياتنا كفر الذي الله: {أفرأيت
عهدا}. قال: موثقا. الرحمن عند اتخذ أم الغيب

موثقا. ول سفيان: سيفا، عن الشجعي يقل لم
]1985[

 225      } : من -  له ونمد يقول ما سنكتب كل باب
/ { مدا  /.79العذاب

عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: حممدثنا بممن بشممر  - حدثنا4457
مسممروق، عممن يحممدث الضحى أبا سليمان: سمعت عن شعبة،

قال: خباب عن
بممن العاصممي علممى ديممن لممي وكممان الجاهلية، في قينا كنت 

بمحمممد تكفممر حممتى فقال: لأعطيممك يتقاضاه، قال: فأتاه وائال،
اللممه يميتممك حممتى أكفر ل فقال: والله وسلم، عليه الله صلى

أوتممى فسموف أبعمث، ثممم أمموت حمتى قال: فذرني تبعث، ثم
كفمر المذي اليمة: {أفرأيمت همذه فنزلمت فأقضميك، وولدا مال

وولدا}. مال لوتين وقال بآياتنا
]1985[



 226   } :    : ويأتينا -  يقول ما ونرثه وجل عز قوله باب
/.80فردا} /

/: هدما.90هدا} / عباس: {الجبال ابن وقال
أبممي عممن العمممش، عممن وكيممع، يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا4458

قال: خباب عن مسروق، عن الضحى،
فأتيته دين، وائال بن العاصي على لي وكان قينا، رجل كنت 

قممال: قلممت: بمحمممد، تكفممر حتى أقضيك لي: ل فقال أتقاضاه،
مممن لمبعمموث قممال: وإنممي تبعممث، ثممم تموت حتى به أكفر لن
قممال: وولممد، مممال إلى رجعت إذا أقضيك فسوف الموت، بعد

وولممدا. مممال لوتيممن وقممال بآياتنمما كفممر الممذي فنزلت: {أفرأيت
يقممول ما سنكتب عهدا. كل الرحمن عند اتخذ أم الغيب أطلع
فردا}. ويأتينا يقول ما مدا. ونرثه العذاب من له ونمد

]1985[

227.    : طه -  سورة تفسير باب
مجاهممد: رجممل. قممال /: يمما1{طممه} / جممبير: بالنبطيممة ابممن قممال

م مما /: صنع. يقمال: كمل87{ألقى} / فيمه أو بحمرف، ينطمق ل
/: ظهممممري.31عقممممدة. {أزري} / فهممممي فأفممممأة، أو تمتمممممة،

المثممل، /: تممأنيث63/: يهلككممم. {المثلممى} /61{فيسممحتكم} /
صممفا} / ائاتمموا المثل. {ثممم خذ المثلى يقال: خذ يقول: بدينكم،

يصمملى الممذي المصلى يعني اليوم، الصف أتيت /: يقال: هل64
{خيفممة} مممن الواو فذهبت خوفا، /: أضمر67فيه. {فأوجس} /

جممذوع. {خطبممك} / علممى /: أي71جذوع} / الخاء. {في لكسرة
مساسما. {لننسمفنه} / ماسه /: مصدر97/: بالك. {مساس} /95
المسممتوي والصفصف الماء، /: يعلوه106/: لنذرينه: {قاعا} /97
الرض. من

الحلممي القمموم} وهممي زينممة {مممن مجاهد: {أوزارا} أثقممال وقال
/: فألقيناهمما.87{فقممذفناها} / فرعممون آل مممن اسممتعاروا الممتي

يقولممونه: أخطممأ /: موسمماهم،88/: صممنع. {فنسممي} /87{ألقى} /
/:108/: العجممل. {همسمما} /89قممول} / إليهممم يرجممع الممرب. {ل

كنت حجتي. {وقد /: عن125أعمى} / القدام. {حشرتني حس
الدنيا. /: في125بصيرا} /

شمماتين، وكممانوا الطريق، /: ضلوا10عباس: {بقبس} / ابن قال
توقدون. بنار آتكم الطريق يهدي من عليها أجد لم فقال: إن



طريقة. /: أعدلهم104عيينة: {أمثلهم} / ابن وقال
حسممناته. من فيهضم /: ليظلم112عباس: {هضما} / ابن وقال

/: رابيممة. {سمميرتها} حالتهمما107/: واديمما. {أمتمما} /107{عوجمما} /
/: الشممقاء.124/: التقممى. {ضممنكا} /54/. {النهى} /21{الولى} /

{طمموى} / المقممدس} المبممارك /: شممقي. {بممالوادي81{هوى} /
/:58سمموى} / /: بأمرنا. {مكانمما87الوادي. {بملكنا} / /: اسم12

/: موعممد.40قممدر} / /: يابسمما. {علممى77بينهم. {يبسمما} / منصف
/: تضعفا.42{لتينا} /

228/ {  } :  : لنفسي -  واصطنعتك قوله /.41باب

ميمون: حدثنا بن مهدي محمد: حدثنا بن الصلت  - حدثنا4459
الله صلى الله رسول عن هريرة، أبي عن سيرين، بن محمد
قال: وسلم عليه
أشممقيت الممذي لدم: آنت موسى فقال وموسى، آدم (التقى 

اصممطفاك الذي آدم: آنت له قال الجنة؟ من وأخرجتهم الناس
قممال: التمموراة؟ عليممك وأنممزل لنفسه، واصطفاك برسالته، الله
قمال: نعمم، يخلقنمي؟ أن قبمل علمي كتمب قال: فوجمدتها نعم،
موسى) آدم فحج

]3228[
/: البحر.39{اليم} /

 229     } :  : أسر -  أن موسى إلى أوحينا ولقد قوله باب
ل        يبسا البحر في طريقا لهم فاضرب بعبادي

   . بجنوده    فرعون فأتبعهم تخشى ول دركا تخاف
قومه        فرعون وأضل غشيهم ما اليم من فغشيهم

/ { هدى  /.78، 77وما

شممعبة: روح: حممدثنا إبراهيممم: حممدثنا بممن يعقوب  - حدثني4460
رضممي عبمماس ابممن عممن جممبير، بن سعيد عن بشر، أبو حدثنا
قال: عنهما الله
واليهود المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما 

فيممه ظهممر الممذي اليمموم فقممالوا: هممذا فسألهم عاشوراء، تصوم
لى النمبي فقمال فرعمون، علمى موسى ه ص وسملم: عليمه الل

فصوموه). منهم، بموسى أولى (نحن



]1900[

 230/ {     } : فتشقى -  الجنة من يخرجنكما فل باب
117./

أبي بن يحيى عن النجار، بن أيوب قتيبة: حدثنا  - حدثنا4461
رضممي هريرة أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن كثير،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله
مممن النمماس أخرجممت الذي له: أنت فقال آدم، موسى (حاج 

قال: وأشقيتهم، بذنبك الجنة
وبكلمه، برسالته الله اصطفاك الذي أنت موسى آدم: يا قال

قممدره أو يخلقنممي، أن قبممل علممي الله كتبه أمر على أتلومني
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال يخلقنممي؟ أن قبممل علممي

موسى). آدم وسلم: فحج
]3228[

 231.    : النبياء -  سورة تفسير باب
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4462

يزيد، بن الرحمن عبد قال: سمعت إسحاق أبي
وطممه ومريممم والكهممف إسممرائايل قممال: بنممي اللممه عبممد عممن 

تلدي. من وهن الول، العتاق من والنبياء: هن
]4431[

/: قطعهن.58قتادة: {جذاذا} / وقال
{يسبحون} المغزل فلكة /: مثل33فلك} / الحسن: {في وقال

يدورون.
/:43ليل. {يصممحبون} / /: رعممت78عباس: {نفشممت} / ابن قال

واحد. دين /: قال: دينكم92واحدة} / أمة يمنعون. {أمتكم
بالحبشية. /: حطب98عكرمة: {حصب} / وقال
أحسست. {خامدين} / من /: توقعوا،12غيره: {أحسوا} / وقال

الواحممد على يقع /: مستأصل،100/: هامدين. {حصيد} /هود: 15
ومنممه: يعيممون، /: ل19يستحسممرون} / والجميممع. {ل والثنيممن

/:27بعيممري. {عميممق} /الحممج:  /. وحسممرت4{حسممير} /الملممك: 
/: المممدروع.80لبممموس} / /: ردوا. {صمممنعة65بعيمممد. {نكسممموا} /

والجممرس والحممس /: اختلفمموا. الحسمميس93أمرهممم} / {تقطعوا
الخفممي. {آذنمماك} /فصمملت: الصمموت مممن وهممو واحممد، والهمس



{علممى وهممو فممأنت أعلمته، /: إذا109/: أعلمناك. {آذنتكم} /47
تغدر. /: لم109سواء} /

/:28/: تفهمون. {ارتضممى} /13تسألون} / مجاهد: {لعلكم وقال
/: الصحيفة.104/: الصنام. {السجل} /52رضي. {التماثيل} /

232/ {       } : علينا -  وعدا نعيده خلق أول بدأنا كما باب
104./

بن المغيرة عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4463
عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن النخع، من شيخ النعمان،

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قال: خطممب عنهما الله رضي
فقال:

أول بممدأنا غرل: {كما عراة حفاة الله إلى محشورون (إنكم 
مممن أول إن فمماعلين}. ثممم كنمما إنمما علينمما وعممدا نعيممده خلممق

أممتي ممن برجمال يجماء إنمه أل إبراهيمم، القياممة يوم يكسى
فيقممال: أصممحابي، فممأقول: يممارب الشمممال، ذات بهممم فيؤخممذ
الصالح: {وكنت العبد قال كما فأقول بعدك، أحدثوا ما لتدري
هممؤلء - شممهيد}. فيقممال: إن قوله - إلى دمت ما شهيدا عليهم

فارقتهم). منذ أعقابهم على مرتدين يزالوا لم
]3171[

 233.    : الحج -  سورة تفسير باب
/: المطمئنين.34عيينة: {المخبتين} / ابن وقال
الشمميطان ألقى حدث /: إذا52أمنيته} / عباس: {في ابن وقال
آيمماته، ويحكممم الشمميطان يلقممي ممما اللممه فيبطممل حممديثه، فممي

ول /: يقمرؤون78أمماني} /البقمرة:  {إل قراءتمه، ويقمال: أمنيتمه
يكتبون.

/: بالقصة.45مجاهد: {مشيد} / وقال
ويقممال: السممطوة، مممن /: يفرطون،72غيره: {يسطون} / وقال

{يسطون} يبطشون.
/: ألهموا.24القول} / من الطيب إلى {وهدوا

الممبيت. سممقف إلممى /: بحبممل15عبمماس: {بسممبب} / ابممن قممال
القرآن. إلى الطيب} ألهموا إلى {وهدوا

/: تشغل.2{تذهل} /

234/ {   } : سكارى -  الناس وترى /.2باب
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4464



اللممه صمملى النبي قال: قال الخدري سعيد أبي عن صالح، أبو
وسلم: عليه
ربنمما يقممول: لبيممك آدم، القيامة: يمما يوم وجل عز الله (يقول 

ذريتمك ممن تخرج أن يأمرك الله بصوت: إن فينادى وسعديك،
ألممف كممل قال: من النار؟ بعث وما قال: يارب النار، إلى بعثا

الحامممل تضممع فحينئممذ وتسممعين، وتسممعة - تسعمائاة قال - أراه
بسمكارى همم وما سكارى الناس وترى الوليد، ويشيب حملها،
تغيممرت حممتى الناس على ذلك شديد). فشق الله عذاب ولكن

يممأجوج وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النممبي وجمموههم. فقممال
فممي أنتممم ثممم واحد، ومنكم وتسعين وتسعة تسعمائاة ومأجوج

كالشممعرة أو البيض، الثور جنب في السوداء كالشعرة الناس
ربممع تكونمموا أن لرجممو وإنممي السممود، الثور جنب في البيضاء

ثممم الجنممة). فكبرنمما، أهممل قممال: (ثلممث ثممم الجنة). فكبرنا، أهل
الجنة). فكبرنا. أهل قال: (شطر

وممماهم سممكارى النمماس العمممش: {تممرى عن أسامة، أبو قال
وتسعين). وتسعة تسعمائاة ألف كل بسكارى}. وقال: (من

وممماهم معاويممة: {سممكرى وأبممو يونس بن وعيسى جرير وقال
بسكرى}.

]3170[

 235      } : حرف -  على الله يعبد من الناس ومن باب
انقلب         فتنة أصابته وإن به اطمأن خير أصابه فإن

.{ والخرة     الدنيا خسر وجهه على
/. {أترفنمماهم}12 ،11البعيممد} / الضمملل هممو قوله: {ذلممك إلى

/: وسعناهم.33/المؤمنون: 
بكيممر: حممدثنا أبي بن الحارث: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني4465

ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن حصممين، أبممي عممن إسرائايل،
قال: عنهما الله رضي عباس

الرجممل حرف}. قممال: كممان على الله يعبد من الناس {ومن 
قال: هذا خيله، ونتجت غلما، امرأته ولدت فإن المدينة، يقدم
ديممن قال: هممذا خيله، تنتج ولم امرأته تلد لم وإن صالح، دين

سوء.



 236/ {     } : ربهم -  في اختصموا خصمان هذان باب
19./

هاشم، أبو هشيم: أخبرنا منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4466
اللممه رضممي ذر أبممي عممن عباد، بن قيس عن مجلز، أبي عن

عنه:
اختصممموا خصمان الية: {هذان هذه فيها: إن يقسم كان أنه 

يمموم وصمماحبيه، وعتبممة وصمماحبيه، في: حمزة ربهم}. نزلت في
بدر. يوم في برزوا
عممن جريممر، عثمممان: عممن هاشممم. وقممال أبي عن سفيان، رواه

مجلز: قوله. أبي عن هاشم، أبي عن منصور،
]3748[

قممال: سليمان بن معتمر منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4467
عممن عبمماد، بممن قيممس عممن مجلز، أبو قال: حدثنا أبي سمعت

قال: عنه الله رضي طالب أبي بن علي
القيامممة. يمموم للخصومة الرحمن يدي بين يجثو من أول أنا 

ربهممم}. في اختصموا خصمان نزلت: {هذان قيس: وفيهم قال
وشمميبة وعبيممدة، وحمممزة بدر: علممي يوم بارزوا الذين هم قال
عتبة. بن والوليد ربيعة بن وعتبة ربيعة بن

]3747[

 237.    : المؤمنين -  سورة تفسير باب
سممماوات. {لهمما /: سممبع7طرائاممق} / عيينممة: {سممبع ابممن قممال

/:60وجلممة} / السممعادة. {قلمموبهم لهممم /: سممبقت61سابقون} /
خائافين.

بعيممد. {فاسممأل /: بعيممد36هيهممات} / عبمماس: {هيهممات ابممن قال
/: لعادون. {كممالحون} /74/: الملئاكة. {لناكبون} /113العادين} /

/: عابسون.104
السللة. والجنممة والنطفة /: الولد،12سللة} / غيره: {من وقال

ينتفممع ومال الماء، عن ارتفع وما الزبد، واحد. والغثاء والجنون
به.

البقممرة. {علممى تجممأر كممما أصممواتهم /: يرفعممون64{يجممأرون} /
السمممر، /: مممن67عقبيه. {سممامرا} / على /: رجع66أعقابكم} /

الجمممع. موضممع فممي هنمما همما والسممامر السمممار، والجميممع
السحر. من /: تعمون،89{تسحرون} /



238.    : النور -  سورة تفسير باب
برقممه} / السممحاب. {سممنا أضممعاف بين /: من43خلله} / {من

مذعن. {أشتاتا} للمستخذي /: يقال49/: الضياء. {مذعنين} /43
واحد. وشت وشتات /: وشتى61/

/: بيناها.1أنزلناها} / عباس: {سورة ابن وقال
السمورة وسمميت السمور، لجماعمة القمرآن غيره: سممي وقال
سمممي بعض إلى بعضها قرن فلما الخرى، من مقطوعة لنها

قرآنا.
الحبشة. بلسان الثمالي: المشكاة: الكوة عياض بن سعد وقال

/: تممأليف17وقرآنممه} /القيامممة:  جمعممه علينمما تعالى: {إن وقوله
/: فممإذا18قرآنه} /القيامة:  فاتبع قرأناه {فإذا بعض إلى بعضه

بمما فاعمممل فيمه، جمممع ممما أي قرآنمه، فمماتبع وألفنمماه جمعناه
أي قممرآن، لشممعره اللممه. ويقممال: ليممس نهمماك عما وانته أمرك

تأليف.
والباطل. ويقال: للمممرأة: الحق بين يفرق لنه الفرقان، وسمي

ال: بطنهما فمي تجممع لمم أي قمط، بسمل قمرأت ما ولمدا. وق
قممرأ: ومممن مختلفممة، فرائاممض فيهمما /: أنزلنمما1{فرضممناها} /

بعدكم. من وعلى عليكم فرضنا {فرضناها} يقول
يممدروا، /: لممم31يظهممروا} / لممم الممذين الطفل مجاهد: {أو قال
الصغر. من بهم لما

ة} / أولمي الشعبي: {غيمر وقال أرب، لمه ليمس /: ممن31الرب
النسمماء. وقممال في له حاجة ل الذي الحمق طاوس: هو وقال

النساء. على يخاف ول بطنه، إل يهمه مجاهد: ل

239  } :    : أزواجهم -  يرمون والذين وجل عز قوله باب
أحدهم        فشهادة أنفسهم إل شهداء لهم يكن ولم

/ { الصادقين      لمن إنه بالله شهادات /.6أربع

الوزاعممي يوسف: حدثنا بن محمد إسحاق: حدثنا  - حدثنا4468
سعد: بن سهل عن الزهري، قال: حدثني

عجلن، بنممي سمميد وكممان عممدي، بممن عاصم أتى عويمرا أن 
فقال: كيف

أم فتقتلمونه، أيقتلمه رجل، امرأتمه ممع وجمد رجل في تقولون
عممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول لي سل يصنع؟ كيف



رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي عاصم ذلك. فأتى
المسممائال، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فكممره اللممه،

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال: إن عويمر فسأله
أسممأل حممتى أنتهممي ل عويمر: والله قال وعابها، المسائال كره

عممويمر فجمماء ذلممك، عممن وسملم عليممه اللممه صلى الله رسول
أيقتلممه رجل، امرأتممه مممع وجممد رجممل اللممه، رسممول فقممال: يمما
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال يصنع؟ كيف أم فتقتلونه،

صمماحبتك). فأمرهممما وفممي فيممك القممرآن اللممه أنزل وسلم: (قد
اللممه سمممى بممما بالملعنممة وسلم عليه الله صلى الله رسول

فقممد حبسممتها إن اللممه، رسممول قال: يا ثم فلعنها، كتابه، في
فمممي بعمممدهما كمممان لممممن سمممنة فكمممانت فطلقهممما، ظلمتهممما،

وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال ثممم المتلعنيممن،
الليممتين، عظيممم العينين، أدعج أسحم، به جاءت فإن (انظروا،

عليهمما. وإن صممدق قممد إل عممويمرا أحسب فل الساقين، خدلج
كممذب قد إل عويمرا أحسب فل وحرة، كأنه أحيمر، به جاءت

صلى الله رسول به نعت الذي النعت على به عليها). فجاءت
إلممى ينسممب بعممد فكممان عممويمر، تصديق من وسلم عليه الله
أمه.

]413[

240      } : كان -  إن عليه الله لعنة أن والخامسة باب
/ { الكاذبين  /7من

عممن فليممح، الربيممع: حممدثنا أبو داود بن سليمان  - حدثني4469
الزهري،

سعد: بن سهل عن
فقممال: وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أتممى رجل أن 

أرأيت الله، يارسول
يفعممل؟ كيممف أم فتقتلممونه، أيقتلممه رجل، امرأتممه مع رأى رجل

فيهما الله فأنزل
صمملى اللممه رسممول له فقال التلعن، من القرآن في ذكر ما

وسلم: عليه الله
حملهمما، فممأنكر حممامل، امرأتممك). وكممانت وفي فيك الله (قضى
يرثها الميراث: أن في السنة جرت ثم إليها، يدعى ابنها وكان
لها. الله فرض ما منه، وترث

]413[



241     } : أربع -  تشهد أن العذاب عنها ويدرأ باب
/ { الكاذبين     لمن إنه بالله /.8شهادات

عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني4470
عباس: ابن عن عكرمة، حسان: حدثنا بن هشام

عليممه اللممه صمملى النبي عند امرأته قذف أمية بن هلل أن 
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال سممحماء، ابممن بشممريك وسمملم

إذا اللممه، رسممول ظهممرك). فقممال: يمما في حد أو وسلم: (البينة
فجعممل البينممة، يلتمممس ينطلممق رجل امرأتممه علممى أحممدنا رأى

فممي حممد وإل يقممول: (البينممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
فلينزلممن لصممادق، إنممي بالحق بعثك هلل: والذي ظهرك). فقال

ظهري يبرىء ما الله
أزواجهممم يرمممون عليه: {والذين وأنزل جبريل فنزل الحد، من

النممبي الصممادقين}. فانصممرف مممن كممان - إن بلممغ حممتى - فقرأ
والنبي فشهد، هلل فجاء إليها، فأرسل وسلم عليه الله صلى
كاذب، أحدكما أن يعلم الله يقول: (إن وسلم عليه الله صلى
عنممد كممانت فلممما فشممهدت، قممامت تممائاب). ثممم منكممما فهممل

عبمماس: فتلكممأت ابممن موجبة. قال وقالوا: إنها وقفوها الخامسة
سممائار قومي قالت: لأفضح ثم ترجع، أنها ظننا حتى ونكصت،

وسمملم: (أبصممروها، عليه الله صلى النبي فقال فمضت، اليوم،
السمماقين، خدلممج الليممتين، سممابغ العينين، أكحل به جاءت فإن
صمملى النبي فقال كذلك، به سحماء). فجاءت بن لشريك فهو
ولها لي لكان الله، كتاب من مضى ما وسلم: (لول عليه الله

شأن).
]2526[

242    } :  : عليها -  الله غضب أن والخامسة قوله باب
/ { الصادقين    من كان /.9إن

القاسممم عمممي يحيى: حدثنا بن محمد بن مقدم  - حدثنا4471
ابممن عممن نافع، عن منه، سمع وقد الله، عبيد عن يحيى، بن

عنهما: الله رضي عمر
رسممول زمممان في ولدها، من فانتفى امرأته، رمى رجل أن 

اللممه صلى الله رسول بهما فأمر وسلم، عليه الله صلى الله



للمممرأة، بالولممد قضممى ثممم اللممه، قممال كما فتلعنا وسلم عليه
المتلعنين. بين وفرق

]5000، 5005 - 5009، 5034، 5035، 6367[

243    } :  : عصبة -  بالفك جاؤوا الذين إن قوله باب
لكل          لكم خير هو بل لكم شرا تحسبوه ل منكم

كبره         تولى والذي الثم من اكتسب ما منهم امرئ
/ { عظيم    عذاب له /.11منهم

/: كذاب.7/ و/الجاثية: 222{أفاك} / الشعراء: 

244:  : قوله -  باب
خيممرا بأنفسممهم والمؤمنممات المؤمنون ظن سمعتموه إذ { لول
لممم فممإذا شهداء بأربعة عليه جاؤوا مبين. لول إفك هذا وقالوا

/.13 ،12الكاذبون} / هم الله عند فأولئك بالشهداء يأتوا
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4473

بممن وسممعيد الزبيممر، بممن عممروة قممال: أخممبرني شممهاب ابممن
بممن اللممه عبممد بممن اللممه وعبيممد وقمماص، بن وعلقمة المسيب،

زوج عنهمما، اللممه رضممي عائاشممة حممديث عممن مسعود، بن عتبة
ممما الفممك أهممل لهمما قممال حيممن وسلم، عليه الله صلى النبي
الحممديث، من طائافة حدثني وكل قالوا، مما الله فبرأها قالوا،
مممن لممه أوعممى بعضممهم كان وإن بعضا، يصدق حديثهم وبعض
عنها: الله رضي عائاشة عن عروة حدثني الذي بعض،

وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي عائاشة أن 
أن أراد إذا وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسممول قالت: كمان

رسممول بها خرج سهمها خرج فأيتهن أزواجه، بين أقرع يخرج
بيننمما عائاشممة: فممأقرع قممالت معممه، وسمملم عليه الله صلى الله
صلى الله رسول مع فخرجت سهمي، فخرج غزاها غزوة في
هودجي في أحمل فأنا الحجاب، نزل ما بعد وسلم عليه الله

عليممه اللممه صلى الله رسول فرغ إذا حتى فسرنا فيه، وأنزل
آذن قممافلين، المدينة من ودنونا وقفل، تلك غزوته من وسلم
حممتى فمشمميت بالرحيممل، آذنمموا حيممن فقمممت بالرحيممل، ليلممة

فممإذا رحيلممي، إلممى أقبلممت شأني قضيت فلما الجيش، جاوزت
وحبسممني عقدي فالتمست انقطع قد ظفار جزع من لي عقد

فمماحتملوا لممي يرحلممون كممانوا الممذين الرهممط وأقبممل ابتغمماؤه،
يحسممبون وهمم ركبت كنت الذي بعيري على فرحلوه هودجي،



إنممما اللحممم، يثقلهممن لم خفافا ذاك إذ النساء وكان فيه، أني
حين الهودج خفة القوم يستنكر فلم الطعام، من العلقة تأكل

ة وكنمت رفعموه، وسماروا، الجممل فبعثموا السمن، حديثمة جاري
وليممس منممازلهم فجئت الجيش، استمر ما بعد عقدي فوجدت

وظننممت بممه، كنممت الممذي منزلممي فممأممت مجيممب، ول داع بها
منزلممي فممي جالسممة أنمما فبينا إلي، فيرجعون سيفقدونني أنهم

ثممم السمملمي المعطممل بممن صفوان وكان فنمت، عيني غلبتني
فممرأى منزلممي، عنممد فأصممبح فأدلج الجيش، وراء من الذكواني

يرانممي وكممان رآنممي، حيممن فعرفنممي فأتمماني نائام، إنسان سواد
فخمممرت عرفنممي، حيممن باسممترجاعه فاستيقظت الحجاب، قبل

كلمممة منممه سمممعت ول كلمممة كلمني ما والله بجلبابي، وجهي
فركبتهمما، يممديها علممى فوطئ راحلته أناخ حين استرجاعه، غير

نزلمموا ممما بعممد الجيممش أتينمما حممتى الراحلممة، بي يقود فانطلق
تممولى الممذي وكممان هلك من فهلك الظهيرة، نحر في موغرين

الله عبد الفك
قمدمت حيمن فاشمتكيت المدينمة، فقمدمنا سلول، ابن أبي ابن

لأشممعر الفممك، أصممحاب قممول فممي يفيضممون والنمماس شممهرا،
مممن أعممرف ل أنممي وجعممي فممي يريبني وهو ذلك، من بشيء
أرى كنممت الممذي اللطممف وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول

اللممه صمملى اللممه رسممول علممي يممدخل إنممما أشتكي، حين منه
تيكم). يقول: (كيف ثم فيسلم وسلم عليه

بعمد خرجمت حمتى أشمعر، ول يريبني الذي فذاك ينصرف، ثم
وهممو المناصممع، قبممل مسممطح أم معممي فخرجممت نقهممت، ممما

نتخممذ أن قبممل وذلممك ليممل، إلممى ليل إل لنخممرج وكنا متبرزنا،
التممبرز فممي الول العممرب أمممر وأمرنا بيوتنا، من قريبا الكنف
بيوتنمما، عنممد نتخممذها أن بممالكنف نتممأذى فكنمما الغممائاط، قبممل

منمماف، عبد بن رهم أبي ابنة وهي مسطح، وأم أنا فانطلقت
وابنهمما الصممديق، بكممر أبممي خالممة عممامر بممن صممخر بنت وأمها

فرغنا قد بيتي قبل مسطح وأم أنا فأقبلت أثاثة، ابن مسطح
فقممالت: تعممس مرطهمما، فممي مسممطح أم فعممثرت شممأننا، مممن

بممدرا، شممهد رجل أتسممبين قلممت، ممما لها: بئس فقلت مسطح،
قممالت: قلممت: وممما قممال؟ ممما تسمممعي لممم أو هنتاه، قالت: أي

علممى مرضمما فممازددت الفممك، أهممل بقممول فممأخبرتني قممال؟
صمملى اللممه رسول علي ودخل بيتي إلى رجعت فلما مرضي،



تيكم). قال: (كيف ثم - سلم - تعني وسلم عليه الله
أن أريمد حينئممذ قمالت: وأنما أبموي؟ آتمي أن لمي فقلت: أتمأذن

صمملى اللممه رسممول لي قالت: فأذن قبلهما، من الخبر أستيقن
يتحممدث ممما أمتاه لمي: يا فقلت أبوي فجئت وسلم عليه الله

امممرأة كممانت لقلممما فمموالله عليممك، هوني قالت: يابنية الناس؟
عليها. كثرنا إل ضرائار ولها يحبها، رجل عند وضيئة، قط

قممالت: فبكيممت بهممذا؟ النمماس تحممدث ولقممد الله، قالت: سبحان
بنمموم أكتحممل ول دمممع، لممي يرقممأ ل أصممبحت حتى الليلة تلك
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فدعا أبكي، أصبحت حتى
حيممن عنهممما اللممه رضممي زيد بن وأسامة طالب أبي بن علي

أسامة قالت: فأما أهله، فراق في يستأمرهما الوحي، استلبث
بالممذي وسلم عليه الله صلى الله رسول على فأشار زيد بن

الممود، مممن نفسممه في لهم يعلم وبالذي أهله، براءة من يعلم
خيرا. إل نعلم وما أهلك الله، فقال: يارسول

اللممه يضمميق لممم اللممه فقال: يارسول طالب أبي بن علي وأما
تصممدقك، الجاريممة تسممأل وإن كممثير، سممواها والنسمماء عليممك،

فقممال: بريممرة وسمملم عليممه الله صلى الله رسول قالت: فدعا
يريبك). شيء من رأيت هل بريرة، (أي

أمممرا عليهمما رأيممت إنممي بممالحق، بعثممك والممذي بريممرة: ل قالت
عممن تنممام السممن، حديثممة جاريممة أنهمما مممن أكممثر عليها أغمصه
فتأكله. الداجن فتأتي أهلها، عجين
مممن يومئممذ فاسممتعذر وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام
صمملى اللممه رسول فقالت: فقال سلول، ابن أبي بن الله عبد
مممن المسمملمين، المنممبر: (يامعشممر علممى وهو وسلم عليه الله

ممما فموالله بيممتي، أهممل فمي أذاه بلغنممي قد رجل من يعذرني
عليممه علمممت ما رجل ذكروا ولقد خيرا، إل أهلي على علمت

معي). إل أهلي على يدخل كان وما خيرا، إل
أعممذرك أنمما اللممه فقال: يارسول النصاري معاذ بن سعد فقام
إخواننمما مممن كمان وإن عنقه، ضربت الوس من كان إن منه،
أمرك. ففعلنا أمرتنا الخزرج، من

قبممل وكممان الخممزرج، سمميد وهممو عبممادة، بن سعد قالت: فقام
لسممعد: كممذبت فقممال الحميممة، احتملته ولكن صالحا، رجل ذلك

قتله. على تقدر ول لتقتله الله، لعمر
بممن لسممعد فقممال سممعد، عممم ابن وهو حضير، بن أسيد فقام



عممن تجممادل منممافق فإنممك لنقتلنممه، اللممه لعمممر عبممادة: كممذبت
المنافقين.

ورسممول يقتتلوا، أن هموا حتى والخزرج الوس الحيان فتثاور
رسول يزل فلم المنبر، على قائام وسلم عليه الله صلى الله
وسكت. سكتوا حتى يخفضهم وسلم عليه الله صلى الله

بنمموم، أكتحممل ول دمممع لممي يرقممأ ل ذلك يومي قالت: فمكثت
أكتحممل ل ويوممما، ليلممتين بكيت وقد عندي أبواي قالت: فأصبح

قممالت: كبممدي، فالق البكاء أن يظنان دمع، لي يرقأ ول بنوم،
امممرأة علممي فاسممتأذنت أبكممي، وأنا عندي جالسان هما فبينما

قممالت: فبينممما معممي، تبكممي فجلسممت لهمما، فممأذنت النصار من
وسمملم عليه الله صلى الله رسول علينا دخل ذلك على نحن

قيممل ممما قيممل منممذ عندي يجلس قالت: ولم جلس، ثم فسلم
شأني. في إليه يوحى ل شهرا لبث وقد قبلها،

جلممس، حيممن وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: فتشهد
وكممذا، كممذا عنممك بلغنممي قد فإنه عائاشة يا بعد، قال: (أما ثم

بممذنب ألممممت كنممت وإن اللممه، فسمميبرئاك بريئممة كنممت فممإن
ثممم بممذنبه اعممترف إذا العبممد فممإن إليه، وتوبي الله فاستغفري

عليه). الله تاب الله إلى تاب
مقممالته وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول قضى قالت: فلما

لبممي: أجممب فقلممت قطممرة، منممه أحممس ما حتى دمعي، قلص
ممما قممال: واللممه قممال، فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول
فقلممت وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول أقول ما أدري

قممالت: ممما وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لمي: أجيبي
قممالت: وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول أقول ما أدري

القممرآن: إنممي مممن كممثيرا لأقرأ السن حديثة جارية وأنا فقلت،
فمي اسمتقر حمتى الحمديث همذا سمعتم علمت: لقد لقد والله

يعلممم واللممه بريئممة، إنممي لكم قلت فلئن به، وصدقتم أنفسكم
واللممه بأمر، لكم اعترفت ولن بذلك، تصدقونني ل بريئة، أني

قول إل مثل لكم أجد ما والله لتصدقني، بريئة منه أني يعلم
ممما علممى المسممتعان واللممه جميممل قممال: {فصممبر يوسممف أبممي

تصفون}.
حينئممذ وأنمما قممالت فراشي، على فاضطجعت تحولت قالت: ثم

ممما واللممه ولكممن بممبراءتي، مممبرئاي اللممه وأن بريئممة، أني أعلم
فممي ولشممأني يتلى، وحيا شأني في منزل الله أن أظن كنت



ولكممن يتلممى، بممأمر فممي اللممه يتكلم أن من أحقر كان نفسي
فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول يرى أن أرجو كنت
بها. الله يبرئاني رؤيا النوم

وسملم، عليممه اللمه صملى اللمه رسممول رام مما قمالت: فموالله
كممان ممما فأخذه عليه، أنزل حتى البيت، أهل من أحد ولخرج
مممن الجمممان مثممل منممه ليتحممدر إنممه حممتى البرحاء، من يأخذه

عليه. ينزل الذي القول ثقل من شات، يوم في وهو العرق،
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عممن سممري قالت: فلما

بها: (ياعائاشممة، تكلم كلمة أول فكانت يضحك، وهو عنه سري
برأك). فقد وجل عز الله أما

ول إليممه أقمموم ل قالت: فقلت: واللممه إليه، أمي: قومي فقالت
بالفمك جماؤوا المذين الله: {إن وأنزل وجل، عز الله إل أحمد
اللممه أنممزل فلممما كلهمما، اليات لتحسبوه}. العشر منكم عصبة

وكممان عنممه، الله رضي الصديق بكر أبو قال براءتي، في هذا
لأنفممق وفقممره: واللممه منه لقرابته أثاثة بن مسطح على ينفق
فممأنزل ماقممال، لعائاشة قال الذي بعد أبدا، شيئا مسطح على

أولممي يؤتمموا أن والسممعة منكممم الفضممل أولممو يأتممل اللممه: {ول
وليعفمموا اللممه سممبيل فممي والمهمماجرين والمسمماكين القربممى

رحيم}. غفور والله لكم الله يغفر أن تحبون أل وليصفحوا
فرجممع لممي، اللممه يغفممر أن أحممب إني والله بكر: بلى أبو قال
لأنزعهمما وقال: والله عليه، ينفق كان التي النفقة مسطح إلى
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عائاشممة: وكممان قالت أبدا، منه

زينممب فقممال: (يمما أمممري، عممن جحممش ابنة زينب يسأل وسلم
رأيت). أو علمت، ماذا

إل ممماعلمت وبصممري، سمممعي أحمممي اللممه، فقممالت: يارسممول
اللممه رسممول أزواج من تساميني كانت التي قالت: وهي خيرا،
أختهمما وطفقممت بممالورع، اللممه فعصمممها وسلم عليه الله صلى
الفك. أصحاب من هلك فيمن فهلمت لها، تحارب حمنة

]2453[

 245    } :  : ورحمته -  عليكم الله فضل ولول قوله باب
عذاب        فيه أفضتم فيما لمسكم والخرة الدنيا في

/.14عظيم} /
بعممض. عممن بعضممكم /: يرويممه15مجاهممد: {تلقممونه} / وقممال

/: تقولون.8/ و/الحقاف: 61{تفيضون} /يونس: 



عن حصين، عن سليمان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4474
قالت: أنها عائاشة أم عن مسروق، عن وائال، أبي
عليها. مغشيا خرت عائاشة رميت لما 
]2453[

 246   } : وتقولون -  بألسنتكم تلقونه إذ باب
وهو         هينا وتحسبونه علم به لكم ليس ما بأفواهكم

/ { عظيم   الله /.15عند

جريممج ابممن هشام: أن موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا4475
مليكة: أبي ابن أخبرهم: قال

بألسنتكم. تلقونه تقرأ: إذ عائاشة سمعت 
]3913[

 247       } : أن -  لنا يكون ما قلتم سمعتموه إذ ولول باب
/ { عظيم      بهتان هذا سبحانك بهذا /.16نتكلم

بممن عمممر عممن يحيممى، المثنممى: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4476
قال: مليكة أبي ابن قال: حدثني حسين أبي بن سعيد

مغلوبممة، وهممي عائاشة، على موتها، قبل عباس، ابن استأذن 
صمملى الله رسول عم فقيل: ابن علي، يثني أن قالت: أخشى

لممه، قممالت: ائاممذنوا المسمملمين؟ وجمموه ومممن وسمملم، عليه الله
بخيممر قممال: فممأنت اتقيت، إن قالت: بخير تجدينك؟ كيف فقال

ولممم وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول زوجة الله، شاء إن
الزبيمر ابممن السماء. ودخممل من عذرك ونزل غيرك، بكرا ينكح

كنت أني ووددت علي، فأثنى عباس، ابن فقالت: دخل خلفه،
منسيا. نسيا
المجيممد: عبممد بممن الوهمماب عبممد المثنى: حدثنا بن محمد حدثنا
عنممه اللممه رضممي عباس ابن القاسم: أن عن عون، ابن حدثنا

منسيا. يذكر: نسيا ولم نحوه، عائاشة على استأذن
]3560[

 248/ {      } : أبدا -  لمثله تعودوا أن الله يعظكم /.17باب

العمممش، عممن سممفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4477
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عن مسروق، عن الضحى، أبي عن



قالت:
لهممذا؟ قلمت: أتممأذنين عليهمما، يسممتأذن ثممابت بمن حسمان جاء 

سممفيان: تعنممي قممال عظيممم، عممذاب أصممابه قممد ليس قالت: أو
فقال: بصره، ذهاب

لحمموم مممن غرثممى  وتصممبح*** بربيممة تممزن ممما رزان حصممان
الغوافل

أنت. قالت: لكن
]3915[

 249    } :  : والله -  اليات لكم الله ويبين قوله باب
/ { حكيم  /.18عليم

عممدي: أنبأنمما أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني4478
قال: مسروق عن الضحى، أبي عن العمش، عن شعبة،

وقال: فشبب عائاشة على ثابت بن حسان دخل 

لحمموم مممن غرثممى  وتصممبح*** بربيممة تممزن ممما رزان حصممان
الغوافل

وقممد عليممك، يممدخل هممذا مثممل كذاك. قلت: تدعين قالت: لست
أشممد عذاب منهم}. فقالت: وأي كبره تولى الله: {والذي أنزل
اللممه صمملى اللممه رسممول عن يرد كان العمى. وقالت: وقد من

وسلم. عليه
]3915[

 250    } :  : تشيع -  أن يحبون الذين إن قوله باب
في        أليم عذاب لهم آمنوا الذين في الفاحشة

 . ولول       تعلمون ل وأنتم يعلم والله والخرة الدنيا
/ { رحيم        رؤوف الله وأن ورحمته عليكم الله فضل

19 ،20./
القربممى أولممي يؤتمموا أن والسممعة منكم الفضل أولو يأتل {ول

أل وليصممفحوا وليعفمموا اللممه سبيل في والمهاجرين والمساكين
/.22رحيم} / غفور والله لكم الله يغفر أن تحبون
قممال: أخممبرني عممروة بممن هشام عن أسامة، أبو  - وقال4479

قالت: عائاشة عن أبي،
رسممول قممام بممه، علمت وما ذكر، الذي شأني من ذكر لما 



اللممه فحمممد فتشممهد، خطيبمما، فممي وسلم عليه الله صلى الله
فممي علممي بعد: أشيروا قال: (أما ثم أهله، هو بما عليه وأثنى
سمموء، مممن أهلممي على علمت ما الله وأيم أهلي، أبنوا أناس

يممدخل ول قممط، سمموء من عليه علمت ما والله بمن وأبنوهم
معممي). غمماب إل سممفر في غبت ول حاضر، وأنا إل قط بيتي
نضممرب أن الله رسول يا لي فقال: ائاذن معاذ بن سعد فقام
الوس مممن كممانوا لممو أن والله أما فقال: كذبت، الرجل، ذلك

الوس بيممن يكممون أن كاد أعناقهم. حتى تضرب أن أحببت ما
ان علمت. فلما وما المسجد، في شر والخزرج ك مسماء ك ذل

وقالت: فعثرت مسطح، أم ومعي حاجتي لبعض خرجت اليوم
عممثرت ثممم وسكتت ابنك، تسبين أم فقلت: أي مسطح، تعس

ثممم ابنممك، لهمما: تسممبين فقلممت مسممطح، فقممالت: تعممس الثانيممة
ما فقالت: والله فانتهزتها، مسطح، فقالت: تعس الثالثة عثرت
لممي قممالت: فبقممرت شممأني؟ أي فقلممت: فممي فيممك، إل أسممبه

إلممى فرجعت والله، قالت: نعم هذا؟ كان فقلت: وقد الحديث،
كممثيرا. ول قليل منممه أجممد ل لممه خرجممت الممذي كممأن بيممتي،

وسمملم: أرسمملني عليممه اللمه صلى الله لرسول فقلت ووعكت،
أم فوجمدت المدار فدخلت الغلم، معي فأرسل أبي، بيت إلى

أمي: ممما فقالت يقرأ، البيت فوق بكر وأبا السفل في رومان
لممم هممو وإذا الحممديث، لهمما وذكممرت فأخبرتها بنية؟ يا بك جاء
عليممك خفضممي فقممالت: يابنيممة، منممي، بلممغ ممما مثممل منهمما يبلغ

رجممل عنممد حسممناء، امممرأة كممانت - لقلممما - والله فإنه الشأن،
يبلممغ لممم هممو وإذا فيهمما، وقيممل حسممدنها، إل ضرائار لها يحبها،

قلممت: قممالت: نعممم، أبي؟ به علم قلت: وقد مني، بلغ ما منها
اللممه ورسممول قالت: نعم وسلم؟ عليه الله صلى الله ورسول

بكممر أبممو فسمممع وبكيممت، فاسممتعبرت وسمملم، عليه الله صلى
شممأنها؟ لمممي: ممما فقممال فنممزل، يقممرأ البيت فوق وهو صوتي

قممال: عينمماه، ففاضممت شممأنها، مممن ذكممر الممذي قممالت: بلغهمما
فرجعمت. ولقمد بيتمك، إلمى رجعمت إل بنيمة أي عليك أقسمت

عنممي فسممأل بيممتي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول جاء
كممانت أنهمما إل عيبمما، عليهمما علمت ما والله فقالت: ل خادمتي

وانتهرهمما عجينهمما، أو خميرهمما، فتأكممل الشمماة تدخل حتى ترقد
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال: اصممدقي أصممحابه بعممض

واللممه اللممه، فقممالت: سممبحان بممه، لهمما أسممقطوا حممتى وسمملم،



الحمممر، الممذهب تممبر علممى الصممائاغ يعلم ما إل عليها ماعلمت
اللممه، فقال: سبحان له، قيل الذي الرجل ذلك إلى المر وبلغ
شممهيدا عائاشممة: فقتممل قممط. قممالت أنثى كنف كشفت ما والله
دخل حتى يزال فلم عندي أبواي الله. قالت: وأصبح سبيل في

ثم العصر، صلى وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول علي
اللممه فحمد شمالي، وعن يميني عن أبواي اكتنفني وقد دخل

قممارفت كنممت إن عائاشممة يمما بعممد، قممال: (أممما ثم عليه، وأثنى
مممن التوبممة يقبل الله فإن الله، إلى فتوبي ظلمت، أو سوءا،

جالسممة فهممي النصممار، مممن امممرأة جمماءت عباده). قممالت: وقممد
شمميئا، تممذكر أن المممرأة هممذه مممن تسممتحي فقلممت: أل بالباب،
أبممي، إلممى فممالتفت وسمملم عليه الله صلى الله رسول فوعظ

فقلمت: أممي، إلممى فمالتفت أقممول، قمال: فمماذا فقلمت: أجبمه،
فحمممدت تشممهدت، يجيباه، لم فلما ماذا، فقالت: أقول أجيبيه،

لئن الله فو بعد، قلت: أما ثم أهله، هو بما عليه وأثنيت الله
لصممادقة، إنممي يشممهد وجل عز والله أفعل، لم إني لكم قلت

وإن قلمموبكم، وأشممربته به تكلمتم لقد عندكم، بنافعي ذاك ما
بمماءت قممد لتقولن أفعل، لم أني يعلم والله فعلت، قلت: إني

والتمسممت مثل، ولكممم لي أجد ما والله وإني نفسها، على به
قال: {فصممبر حين يوسف أبا إل عليه، أقدر فلم يعقوب اسم

رسممول علممى تصفون}. وأنممزل ما على المستعان والله جميل
عنممه فرفممع فسممكتنا، سمماعته، مممن وسلم عليه الله صلى الله

ويقممول: جممبينه يمسممح وهممو وجهممه، فممي السممرور لتبين وإني
أشممد براءتك). قالت: وكنممت الله أنزل فقد عائاشة، يا (أبشري

ل فقلممت: واللممه إليممه، أبممواي: قممومي لي فقال غضبا، كنت ما
ول إليه أقوم

لقممد براءتي، أنزل الذي الله أحمد ولكن أحمدكما، ول أحمده
غيرتموه. ول أنكرتموه فما سمعتموه

اللممه فعصمممها جحممش بنممت زينممب تقممول: أممما عائاشممة وكممانت
فيمممن فهلكممت حمنممة أختهمما وأممما خيممرا، إل تقممل فلممم بدينها،
ثممابت، بممن وحسممان مسممطح، فيممه يتكلممم الممذي وكممان هلممك،

ويجمعه، يستوشيه كان الذي وهو أبي، بن الله عبد والمنافق
بكممر أبممو قالت: فحلف وحمنة، هو منهم كبره تولى الذي وهو
ه فمأنزل أبمدا، بنافعمة مسطحا ينفع ل أن وجمل: {ول عمز الل

- بكممر أبمما يعنممي اليممة، آخممر - إلممى منكممم الفضممل أولممو يأتل



مسممطحا، - يعنممي والمسمماكين القربممى أولممي يؤتوا أن والسعة
رحيممم}. غفممور والله لكم الله يغفر أن تحبون - أل قوله إلى

ياربنا، والله بكر: بل أبو قال حتى
يصنع. كان بما له وعاد لنا، تغفر أن لنحب إنا
]2453[

 251/ {    } : جيوبهن -  على بخمرهن وليضربن /.31باب
يممونس: عممن أبي، شبيب: حدثنا بن أحمد  - وقال4480/4481

عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن عممروة، عممن شممهاب، ابن قال
قالت:

الله: {وليضربن أنزل لما الول، المهاجرات نساء الله يرحم 
بها. فاختمرن مروطهن جيوبهن}. شققن على بخمرهن

الحسممن عممن نممافع، بممن إبراهيم نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4481
عنهمما اللممه رضممي عائاشة شيبة: أن بنت صفية عن مسلم، بن

تقول: كانت
جيمموبهن}. علممى بخمرهممن اليممة: {وليضممربن هممذه نزلت لما 

بها. فاختمرن الحواشي، قبل من فشققنها أزرهن أخذن
؟؟ نقص  - ؟؟4482

 252   : الفرقان -  سورة تفسير باب
الريح. {مد به تسفي /: ما23منثورا} / عباس: {هباء ابن وقال

الشمس. {ساكنا} طلوع إلى الفجر طلوع /: مابين45الظل} /
/:62الشمممس. {خلفممة} / /: طلوع45دليل} / /: دائاما. {عليه45/

أدركممه بالنهممار فاته أو بالنهار، أدركه عمل الليل من فاته من
بالليل.
/:74أعيممن} / قرة وذرياتنا أزواجنا من لنا الحسن: {هب وقال

يممرى أن مممن المممؤمن لعيممن أقممر شمميء وما الله، طاعة في
الله. طاعة في حبيبه
/: ويل.13عباس: {ثبورا} / ابن وقال
الشديد. التوقد والضطرام والتسعر مذكر، غيره: السعير وقال

عليه، /: تقرأ5عليه} / {تملى
رساس. {ما جمعه /: المعدن،38وأمللت. {الرس} / أمليت من

به. {غراما} / تعتد لم أي شيئا، به عبأت /: يقال: ما77يعبأ} /
/: هلكا.65

/: طغوا.21مجاهد: {وعتوا} / وقال



الخزان. عن /: عتت6عيينة: {عاتية} /الحاقة:  ابن وقال

253:  : قوله -  باب
مكانمما شممر أولئممك جهنممم إلممى وجوههم على يحشرون {الذين
/.34سبيل} / وأضل
محمممد بممن يممونس محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حدثنا4482

رضممي مالك بن أنس قتادة: حدثنا عن شيبان، البغدادي: حدثنا
عنه: الله
يوم وجهه على الكافر يحشر كيف الله، قال: يانبي رجل أن 

الممدنيا فممي الرجليممن علممى أمشمماه الممذي قال: (أليس القيامة؟
قتممادة: القيامممة). قممال يمموم وجهممه على يمشيه أن على قادرا
ربنا. وعزة بلى

]6158[

 254     } :  : إلها -  الله مع يدعون ل والذين قوله باب
ول          بالحق إل الله حرم التي النفس يقتلون ول آخر

/ { أثاما      يلق ذلك يفعل ومن .68يزنون العقوبة/: 

قممال: حممدثني سممفيان عممن يحيممى، مسدد: حممدثنا  - حدثنا4483
عبممد عممن ميسممرة، أبممي عن وائال، أبي عن وسليمان، منصور

رضممي اللممه عبد عن وائال، أبي عن واصل، الله. قال: وحدثني
قال: عنه الله
وسملم: أي عليممه اللمه صملى اللمه رسممول سممئل أو سمألت، 

خلقمك) وهممو نممدا للمه تجعمل قممال: (أن أكبر؟ الله عند الذنب
يطعممم أن خشممية ولممدك تقتممل أن قممال: (ثممم أي؟ قلممت: ثممم

جممارك). قممال: بحليلممة تزانممي قممال: (أن أي؟ معممك). قلممت: ثممم
لى اللمه رسمول لقول تصديقا الية هذه ونزلت ه ص عليمه الل
وسلم:

الممتي النفممس يقتلون ول آخر إلها الله مع يدعون ل {والذين
يزنون}. ول بالحق إل الله حرم

]4207[
بممن هشممام موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم  - حممدثنا4484/4486

أبممي بممن القاسممم قممال: أخممبرني أخبرهم جريج ابن يوسف: أن
بزة:
مممن متعمممدا مؤمنمما قتممل لمن جبير: هل بن سعيد سأل أنه 



إل اللممه حممرم الممتي النفممس يقتلممون عليممه: {ول فقرأت توبة؟
علممي، قرأتها كما عباس ابن على سعيد: قرأتها بالحق}. فقال

النساء. سورة في التي مدنية، آية نسختها مكية، فقال: هذه
شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشممار: حممدثنا بممن محمد ) - حدثني4485(

قال: جبير بن سعيد عن النعمان، ابن المغيرة عن
ابممن إلى فيه فرحلت المؤمن، قتل في الكوفة أهل اختلف 

شيء. ينسخها ولم نزل، ما آخر في فقال: نزلت عباس،
بممن سعيد عن منصور، شعبة: حدثنا آدم: حدثنا ) - حدثنا4486(

قال: جبير
تعممالى: قمموله عممن عنهممما، اللممه رضممي عبمماس ابممن سممألت 

ذكممره: {ل جممل قمموله لممه. وعممن توبة جهنم}. قال: ل {فجزاؤه
الجاهلية. في هذه آخر}. قال: كانت إلها الله مع يدعون

]3642[

 255     } : ويخلد -  القيامة يوم العذاب له يضاعف باب
/ { مهانا  /.69فيه

عممن منصور، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا4487
أبزى: ابن قال: قال جبير بن سعيد

متعمدا مؤمنا يقتل تعالى: {ومن قوله عن عباس ابن سئل 
إل اللممه حرم التي النفس يقتلون جهنم}. وقوله: {ول فجزاؤه
قال نزلت فقال: لما تاب}. فسألته من - إل بلغ - حتى بالحق

إل اللممه حممرم الممتي النفممس وقتلنمما بالله عدلنا مكة: فقد أهل
وعمل وآمن تاب من الله: {إل فأنزل الفواحش، وأتينا بالحق،

رحيما}. - غفورا قوله - إلى صالحا عمل
]3642[

 256      } : صالحا -  عمل وعمل وآمن تاب من إل باب
الله       وكان حسنات سيئاتهم الله يبدل فأولئك

/ { رحيما  /.70غفورا

عن منصور، عن شعبة، عن أبي، عبدان: أخبرنا  - حدثنا4488
قال: جبير ابن سعيد

عممن عبمماس ابممن أسممأل أبممزى: أن بممن الرحمممن عبد أمرني 



فقممال: لممم متعمممدا}. فسممألته مؤمنمما يقتل اليتين: {ومن هاتين
آخممر}. إلهمما اللممه مممع يدعون ل وعن: {والذين شيء، ينسخها

الشرك. أهل في قال: نزلت
]3642[

 257/ {   } : لزاما -  يكون فسوف .77باب هلكة/: 

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4489
الله: عبد قال: قال مسروق عن مسلم، العمش: حدثنا

والبطشممة، والممروم، والقمممر، مضممين: الممدخان، قممد خمممس 
واللزام. {فسوف

لزاما}. يكون
]962[

 258.    : الشعراء -  سورة تفسير باب
/: يتفتممت148/: تبنممون. {هضمميم} /128مجاهد: {تعبثممون} / وقال

جمممع /: واليكمة176مس. مسممحرين: المسمحورين. {ليكمة} / إذا
العممذاب /: إظلل189الظلممة} / الشممجر. {يمموم جمع وهي أيكة،

/: الجبممل.63/: معلمموم. {كممالطود} /19إياهم. {موزون} /الحجممر: 
السمماجدين} / قليلة. {فممي /: طائافة54غيره: {لشرذمة} / وقال
/: المصلين.219
/: كأنكم. الريممع: اليفمماع129تخلدون} / عباس: {لعلكم ابن قال
ريعممة. {مصممانع} / واحممده وأريمماع، ريعممة وجمعممه الرض، مممن
/: مرحيمممن،149مصمممنعة. {فرهيمممن} / فهمممو بنممماء /: كمممل129

/: هو183ويقال: {فارهين} حاذقين. {تعثوا} / {فارهين} بمعناه،
جبممل /: الخلممق،184عيثا. {الجبلممة} / يعيث وعاث الفساد، أشد

عباس. ابن قاله الخلق، يعني وجبل وجبل جبل ومنه خلق،

259/ {    } : يبعثون -  يوم تخزني ول /.87باب

ذئاممب، أبممي ابممن عن طهمان، بن إبراهيم  - وقال4490/4491
هريممرة أبي عن أبيه، عن المقبري، سعيد أبي ابن سعيد عن

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي
عليه القيامة يوم أباه يرى والسلم الصلة عليه إبراهيم (إن 

القترة. هي والقترة). الغبرة الغبرة



عممن ذئاب، أبي ابن عن أخي، إسماعيل: حدثنا ) - حدثنا4491(
النممبي عممن عنممه، اللممه رضممي هريرة أبي عن المقبري، سعيد
قال: وسلم عليه الله صلى

ل أن وعممدتني إنممك رب، فيقممول: يمما أبمماه، إبراهيممم (يلقممى 
علممى الجنممة حرمممت اللممه: إنممي فيقممول يبعثممون، يمموم تخزنممي

الكافرين).
]3172[

 260 .   } : واخفض -  القربين عشيرتك وأنذر باب
.215، 214جناحك} / جانبك/:   ألن

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4492
قال: العمش
ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن مممرة، بممن عمممرو حممدثني

عنهما الله عباسرضي
قال:

اللممه صلى النبي القربين}. صعد عشيرتك نزلت: {وأنذر لما 
بنممي يمما فهممر، بنممي ينممادي: يمما فجعل الصفا، على وسلم عليه

لممم إذا الرجممل فجعممل اجتمعمموا، حممتى قريممش، لبطممون عدي،
لهممب أبممو فجاء هو، ما لينظر رسول أرسل يخرج أن يستطع

أن تريممد بالوادي خيل أن أخبرتكم لو فقال: (أرأيتكم وقريش،
إل عليممك جربنمما ممما مصممدقي). قممالوا: نعممم، أكنتممم عليكم تغير

أبممو شديد). فقال عذاب يدي بين لكم نذير قال: (فإني صدقا،
أبممي يدا فنزلت: {تبت جمعتنا، ألهذا اليوم، سائار لك لهب: تبا

كسب}. وما ماله عنه أغنى وتب. ما لهب
]1330[

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4493
الرحمممن: أن عبممد بممن سمملمة وأبو المسيب ابن سعيد أخبرني

قال: هريرة أبا
اللممه: أنممزل حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول قام 

كلمممة أو قريممش، معشممر القربين}. قال: (يمما عشيرتك {وأنذر
بنممي يا شيئا، الله من عنكم أغني ل أنفسكم، اشتروا نحوها،

عبممد ابممن عبمماس يمما شيئا، الله من عنكم أغني ل مناف عبد
رسممول عمممة صفية ويا شيئا، الله من عنك أغني ل المطلب

صلى محمد بنت فاطمة ويا شيئا، الله من عنك أغني ل الله



عنممك أغنممي ل مممالي، مممن شممئت ما سليني وسلم، عليه الله
شيئا). الله من

شهاب. ابن عن يونس، عن وهب، ابن عن أصبغ، تابعه
]2602[

 261.    : النمل -  سورة تفسير باب
طاقممممة. /: ل37قبممممل} / خبممممأت. {ل /: ممممما25و{الخبممممء} /

والصرح: القصممر، القوارير، من اتخذ ملط /: كل44{الصرح} /
صروح. وجماعته

كريمم، /: سمرير23عظيمم} / عمرش عبماس: {ولهما ابمن وقمال
/: طمممائاعين.38الثممممن. {مسممملمين} / وغلء الصمممنعة حسمممن

/:19/: قائامممة. {أوزعنممي} /88/: اقترب. {جامممدة} /72{ردف} /
اجعلني.

/: يقمموله42العلم} / /: غيروا. {وأوتينا41مجاهد: {نكروا} / وقال
قمموارير، سممليمان عليهمما ضممرب ممماء، بركممة سممليمان. الصممرح

إياها. ألبسها

 262.    : القصص -  سورة تفسير باب
أريد ما ويقال: إل ملكه، /: إل88وجهه} / إل هالك شيء {كل

/: الحجج.66مجاهد: {النباء} / الله. وقال وجه به

 263      } : الله -  ولكن أحببت من تهدي ل إنك باب
/ { يشاء   من /.56يهدي

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4494
قال: أبيه عن المسيب، ابن سعيد أخبرني

اللممه صمملى اللممه رسول جاءه الوفاة، طالب أبا حضرت لما 
بممن أمية أبي بن الله وعبد جهل أبا عنده فوجد وسلم، عليه

لممك أحمماج كلمممة اللممه، إل إله ل قل عم، فقال: (أي المغيرة،
أميممة: أترغممب أبي بن الله وعبد جهل أبو الله). فقال عند بها
عليممه اللممه صلى الله رسول يزل فلم المطلب، عبد ملة عن

أبممو قممال حممتى المقالممة، بتلممك ويعيممدانه عليممه، يعرضها وسلم
يقول: أن وأبى المطلب، عبد ملة كلمهم: على ما آخر طالب

وسملم: عليممه اللمه صلى الله رسول قال: قال الله، إل إله ل
كممان اللممه: {ممما عنك). فممأنزل أنه لم ما لك لستغفرن (والله
فممي اللممه للمشركين}. وأنزل يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي



ل وسلم: {إنك عليه الله صلى الله لرسول فقال طالب، أبي
يشاء}. من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي

]1294[
مممن العصممبة يرفعهمما /: ل76القمموة} / عبمماس: {أولممي ابن قال

ذكممر مممن /: إل10/: لتثقممل. {فارغمما} /76الرجممال. {لتنمموء} /
أثممره، /: اتبعممي11/: المرحين. {قصيه} /76موسى. {الفرحين} /

/.3عليممك} /يوسممف:  نقممص الكلم. {نحممن يقص يكون: أن وقد
اجتنمماب وعممن واحممد، جنابممة عممن بعممد، /: عن11جنب} / {عن

/: يتشمماورون.20/: ويبطممش. {يممأتمرون} /19أيضمما. {يبطممش} /
/: أبصممر. الجممذوة29واحممد. {آنممس} / والتعممدي والعممداء العدوان

فيممه والشممهاب لهممب، فيهمما ليممس الخشممب مممن غليظة قطعة
ب. {كأنهما ة فمي /: وهمي31جمان} / له {حيمة أخمرى: كأنهما آي

والساود. والفاعي، أجناس: الجان، /. والحيات20تسعى} /طه: 
ابن قال /: معينا،34{ردأ} /

{يصدقني}. عباس: لكي
فقممد شمميئا عممززت كلممما /: سممنعينك،35غيره: {سنشد} / وقال

/: بينمماه51عضممدا. مقبمموحين: مهلكيممن. {وصمملنا} / لممه جعلممت
/: أشممرت. {فممي58/: يجلممب. {بطممرت} /57وأتممناه. {يجممبى} /

/:69حولهمما. {تكممن} / وممما مكممة القممرى /: أم59رسول} / أمها
وأظهرتممه. {ويكممأن أخفيته وكننته أخفيته، الشيء أكننت تخفي،

يشمماء لمممن الممزق يبسممط اللممه أن تممر /: مثممل: ألممم82اللممه} /
عليه. ويضيق عليه، ويقدر: يوسع

264/  .{     } : الية -  القرآن عليك فرض الذي إن /.85باب

سممفيان يعلممى: حممدثنا مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد  - حدثنا2495
عباس: ابن عن عكرمة، عن العصفري،

مكة. معاد}. قال: إلى إلى {لرادك 

 265.    : العنكبوت -  سورة تفسير باب
/: ضللة.38مستبصرين} / مجاهد: {وكانوا قال

اللمه} / واحمد. {وليعلممن /: والحمي64غيره: {الحيموان} / وقال
كقمموله: اللمه، فليميممز بمنزلممة هممي إنممما ذلممك، اللمه /: علم11

مممع /. {أثقممال37الطيممب} /النفممال:  مممن الخممبيث اللممه {ليميز
أوزارهم. مع /: أوزارا13أثقالهم} /



 266.      : الروم -  غلبت آلم سورة تفسير باب
اللممه} / عنممد يربممو /: ينعمممون. {فل15مجاهد: {يحبرون} / قال
فيهمما. لممه أجممر فل منممه أفضممل يبتغممي عطية أعطى /: من39

/: المطر.48المضاجع. {الودق} / /: يسوون44{يمهدون} /
/: فممي28أيمممانكم} / ملكممت مممما لكممم عبمماس: {هممل ابن قال

بعضممكم يممرث كممما يرثمموكم /: أن28{تخافونهم} / وفيه اللهة،
/.94/: يتفرقون. {فاصدع} /الحجر: 43بعضا. {يصدعون} /

لغتان. /: وضعف54غيره: {ضعف} / وقال
المسيئين. جزاء /: الساءة10مجاهد: {السوأى} / وقال

منصممور سممفيان: حممدثنا كممثير: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا4496
قال: مسروق عن الضحى، أبي عن والعمش،

القيامممة، يوم دخان فقال: يجيء كندة في يحدث رجل بينما 
كهيئممة المممؤمن يأخممذ وأبصممارهم، المنممافقين بأسممماع فيأخممذ
فغضممب، متكئمما، وكممان مسممعود، ابممن فممأتيت ففزعنمما، الزكام،
فليقممل: اللممه يعلممم لممم ومممن فليقممل، علممم فقال: مممن فجلس
الله فإن أعلم، ل تعلم ل لما تقول أن العلم من فإن أعلم،

مممن عليمه أسمألكم ممما وسلم: {قل عليه الله صلى لنبيه قال
السمملم، عممن أبطؤوا قريشا المتكلفين}. وإن من أنا وما أجر

أعنممي فقممال: (اللهممم وسلم عليه الله صلى النبي عليهم فدعا
فيهما، هلكموا حمتى سمنة يوسف). فأخمذتهم كسبع بسبع عليهم
والرض السممماء بيممن ممما الرجل ويرى والعظام، الميتة وأكلوا
تأمرنمما جئممت محمد، فقال: يا سفيان أبو فجاءه الدخان، كهيئة
الله. فقممرأ: {فممارتقب فادع هلكوا قد قومك وإن الرحم، بصلة
- عائاممدون}. قمموله - إلممى مممبين بممدخان السممماء تممأتي يمموم

كفرهممم، إلممى عممادوا ثم جاء إذا الخرة عذاب عنهم أفيكشف
بممدر، الكممبرى}. يمموم البطشممة نبطش تعالى: {يوم قوله فذلك

- سمميغلبون}. - إلممى الممروم غلبممت {آلممم بممدر، {ولزاممما} يمموم
مضى. قد والروم

]962[

267/ {    } : الله -  لخلق تبديل ل .30باب الله/:   لدين
السلم. والفطرة الولين، الولين: دين خلق

عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا4497



هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو قال: أخبرني الزهري
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

أو يهممودانه، فممأبواه الفطممرة، علممى يولممد إل مولممود من (ما 
هممل جمعماء، بهيمممة البهيممة تنتممج كمما يمجسممانه، أو ينصرانه،
فطممر الممتي اللممه يقممول: {فطممرة ثم جدعاء، من فيها تحسون

القيم}). الدين ذلك الله لخلق تبديل ل عليها الناس
]1292[

لقمان سورة

 268{       } : عظيم -  لظلم الشرك إن بالله تشرك ل باب
/13./

عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4498
قال: عنه الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،

إيمممانهم يلبسمموا ولممم آمنمموا اليممة: {الممذين هممذه نزلممت لممما 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أصحاب على ذلك بظلم}. شق

اللممه رسممول فقممال بظلم؟ إيمانه يلبس لم وقالوا: أينا وسلم،
قممول إلممى تسمممع أل بممذاك، ليس وسلم: (إنه عليه الله صلى

عظيم}). لظلم الشرك لبنه: {إن لقمان
]32[

 269/ {     } : الساعة -  علم عنده الله إنه /.34باب
أبممي عممن حيممان، أبممي عن جرير، عن إسحاق،  - حدثني4499
عنه: الله رضي هريرة أبي عن زرعة،

بممارزا يوممما كممان وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
اليمممان؟ ما الله رسول فقال: يا يمشي، رجل أتاه إذ للناس،

وتممؤمن ولقممائاه، ورسممله وملئاكته بالله تؤمن قال: (اليمان: أن
قممال: (السمملم: السلم؟ ما الله رسول الخر). قال: يا بالبعث

الزكاة وتؤتي الصلة، وتقيم شيئا، به تشرك ول الله تعبد أن
الحسممان؟ ما الله رسول رمضان). قال: يا وتصوم المفروضة،

تممراه تكممن لممم فممإن تممراه، كأنك الله تعبد قال: (الحسان: أن
قممال: (ممما السمماعة؟ مممتى اللممه رسممول يممراك). قممال: يمما فممإنه

عممن سممأحدثك ولكممن السممائال، مممن بممأعلم عنهمما المسممؤول
وإذا أشممرطها، مممن فممذاك ربتهمما، المممرأة ولممدت أشراطها: إذا

فممي أشممراطها، مممن فممذاك النمماس، رؤوس العراة الحفاة كان
وينمزل السماعة علم عنده الله الله: {إن إل يعلمهن ل خمس



ما ويعلم الغيث
علممي). فأخممذوا فقممال: (ردوا الرجل، انصرف الرحام}). ثم في

النمماس ليعلممم جمماء جبريممل، فقال: (هذا شيئا، يروا فلم ليردوا
دينهم).

]50[
قممال: وهممب ابممن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا4500
أباه عمر: أن بن الله عبد بن زيد بن محمد ابن عمر حدثني

النممبي قال: قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد حدثه: أن
وسلم: عليه الله صلى

علممم عنممده اللممه قممرأ: {إن ثممم خمممس، الغيممب (مفاتيممح 
الساعة}).

]992[
[السجدة]. تنزيل سورة  تفسير: – باب270 

/10الرجل. {ضممللنا} / /: ضعيف: نطفة8مجاهد: {مهين} / وقال
هلكنا.
ل مطممرا إل تمطممر ل /: الممتي27عبمماس: {الجممرز} / ابن وقال
/: يبين.26شيئا. {يهد} / عنها يغني

 271      } :  : من -  لهم أخفي ما نفس تعلم فل قوله باب
/ { أعين  /.17قرة

عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4502/ 4501
عممن عنممه، الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول
عين ل الصالحين: ما لعبادي وتعالى: أعددت تبارك الله (قال 

أبممو بشممر). قممال قلممب علممى خطر ول سمعت، أذن ول رأت،
مممن لهممم أخفممي ممما نفس تعلم شئتم: {فل إن هريرة: اقرؤوا

عممن العممرج، عن الزناد، أبو سفيان: حدثنا أعين}. وحدثنا قرة
قممال: لسممفيان: روايممة؟ قيممل مثلممه، الله، قال: قال هريرة أبي
صالح: قممرأ أبي عن العمش، عن معاوية، أبو شيء. قال فأي
أعين. هريرة: قرات أبو
عممن أسممامة، أبممو نصممر: حممدثنا بممن إسحاق ) - حدثني4502( 

عنممه، اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن صالح، أبو العمش: حدثنا
وسلم: عليه الله صلى النبي عن
رأت، عين ل الصالحين: ما لعبادي تعالى: أعددت الله (يقول 

ممما بلممه ذخممرا، بشممر، قلممب علممى خطممر ول سمعت، أذن ول



مممن لهمم أخفممي ممما نفممس تعلمم قممرأ: {فل عليه). ثم أطلعتم
يعملون}. كانوا بما جزاء أعين قرة

]3072[

 272.    : الحزاب -  سورة تفسير باب
/: قصورهم.26مجاهد: {صياصيهم} / وقال

273/ {     } : أنفسهم -  من بالمؤمنين أولى النبي باب
6./

فليح: حدثنا بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني4503
عمممرة، أبممي بممن الرحمممن عبممد عممن علي، بن هلل عن أبي،
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن عنه، الله رضي هريرة أبي عن

قال: وسلم
والخممرة، الممدنيا فممي به الناس أولى وأنا إل مؤمن من (ما 

أنفسممهم}. فأيممما من بالمؤمنين أولى شئتم: {النبي إن اقرؤوا
أو دينمما، تممرك فممإن كممانوا، من عصبته فليرثه مال ترك مؤمن
موله). وأنا فليأتني ضياعا

]2176[

 274/ {      } : الله -  عند اقسط هو لبائهم ادعوهم باب
5./

المختممار: بممن العزيممز عبممد أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا4504
بممن اللممه عبممد عن سالم، قال: حدثني عقبة ابن موسى حدثنا
عنهما: الله رضي عمر
وسلم، عليه الله صلى الله رسول مولى حارثة، بن زيد أن 
القممرآن: {ادعمموهم نزل حتى محمد، ابن زيد إل ندعوه كنا ما

الله}. عند أقسط هو لبائاهم

275     } : من -  ومنهم نحبه قضى من فمنهم باب
/ { تبديل    بدلوا وما /.23ينتظر

/:14لتوهمما} / /: جوانبهمما. {الفتنممة14نحبممه: عهممده. {أقطارهمما} /
لعطوها.

اللممه عبممد بممن محمممد بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني4505
مالممك بممن أنممس عممن ثمامممة، عممن أبي، قال: حدثني النصاري

قال: عنه الله رضي
المممؤمنين النضممر: {مممن بممن أنس في نزلت الية هذه نرى 



عليه}. الله عاهدوا ما صدقوا رجال
]2651[

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4506
قال: ثابت بن زيد ثابت: أن بن زيد بن خارجة أخبرني

سممورة مممن آيمة فقممدت المصمماحف، في الصحف نسخنا لما 
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أسمممع كنممت الحممزاب،

الممذي النصمماري، خزيمممة مممع إل أحممد مممع أجممدها لممم يقرؤها،
شممهادة شممهادته وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول جعممل

عليه}. الله عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين رجلين: {من
]2652[

 276     } :  : إن -  لزواجك قل النبي أيها يا قوله باب
أمتعكن       فتعالين وزينتها الدنيا الحياة تردن كنتن

/ { جميل   سراحا /.28وأسرحكن
/:62اللممه} / محاسممنها. {سممنة تخممرج معمممر: التممبرج: أن وقممال
جعلها. استنها
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4507
اللممه رضممي عائاشممة الرحمممن: أن عبممد بممن سمملمة أبو أخبرني

أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها،
اللممه أمر حين جاءها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وسمملم عليممه الله صلى الله رسول بي فبدأ أزواجه، يخير أن
حممتى تسممتعجلي ل أن عليممك فل أمممرا، لممك ذاكممر فقال: (إني

بفراقه، يأمراني يكونا لم أبوي أن علم أبويك). وقد تستأمري
لزواجممك}): قممل النممبي أيهمما قال: {يا الله قال: (إن قالت: ثم

فإني أبوي؟ أستأمر هذا أي له: ففي فقلت اليتين، تمام إلى
الخرة. والدار ورسوله الله أريد

]4508[

277     } : والدار -  ورسوله الله تردن كنتن وإن باب
{ عظيما        أجرا منكن للمحسنات أعد الله فإن الخرة

/29./
اللممه آيممات مممن بيمموتكن فممي يتلممى ممما قتادة: {واذكممرن وقال

والسنة. /: القرآن34والحكمة} /
قممال: شممهاب ابممن عممن يممونس، الليممث: حممدثني  - وقممال4508
النممبي زوج عائاشممة الرحمممن: أن عبممد بممن سمملمة أبممو أخبرني



قالت: وسلم عليه الله صلى
أزواجممه بتخييممر وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أمر لما 

تعجلممي ل أن عليممك فل أمممرا، لممك ذاكممرا فقال: (إني بي بدأ
يكونمما لمم أبموي أن علممم أبويممك). قممالت: وقممد تسمتأمري حتى

قممال: {يمما ثنمماؤه جممل اللممه قال: إن قالت: ثم بفراقه، يأمراني
- وزينتهمما الممدنيا الحياة تردن كنتن إن لزواجك قل النبي أيها
أبوي، أستأمر هذا أي عظيما}). قالت: فقلت: ففي - أجرا إلى

أزواج فعممل الخممرة. قممالت: ثممم والدار ورسوله الله أريد فإني
فعلت. ما مثل وسلم عليه اله صلى النبي
قممال: أخممبرني الزهري عن معمر، عن أعين، بن موسى تابعه
عممن المعمممري، سممفيان وأبممو الممرزاق عبممد سمملمة. وقممال أبممو

عائاشة. عن عروة، عن الزهري، عن معمر،
]4507[

 278     } : مبديه -  الله ما نفسك في وتخفي باب
أحق    والله الناس وتخشى

/.37تخشاه} / أن
منصممور، بممن معلى الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا4509

الله رضي مالك بن أنس عن ثابت، زيد: حدثنا ابن حماد عن
عنه:
في مبديه}. نزلت الله ما نفسك في الية: {وتخفي هذه أن 

حارثه. بن وزيد جحش بنت زينب شأن
]4513وانظر:  ،6985 ،6984[

 279    } :  : وتؤوي -  منهن تشاء من ترجئ قوله باب
جناح         فل عزلت ممن ابتغيت ومن تشاء من إليك

/.51عليك} /
/ و111{أرجئممه} /العممراف:  عباس: {ترجىممء} تممؤخر، ابن قال

/: أخره.36/الشعراء: 
قمال: هشممام أسمامة أبممو يحيى: حدثنا بن زكرياء  - حدثنا4510
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن حدثنا

الله صلى الله لرسول أنفسهن وهبن اللتي على أغار كنت 
اللممه أنممزل فلممما نفسممها؟ المممرأة أتهممب وأقممول وسمملم، عليه

ومممن تشمماء مممن إليك وتؤوي منهن تشاء من تعالى: {ترجىء
إل ربممك أرى عليممك}. قلممت: ممما جناح فل عزلت ممن ابتغيت



هواك. في يسارع
]4823[

عاصممم الله: أخبرنمما عبد موسى: أخبرنا بن حبان  - حدثنا4511
عنها: الله رضي عائاشة عن معاذة، عن الحول،

يوم في يستأذن كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
منهن تشاء من الية: {ترجىء هذه أنزلت أن بعد منا، المرأة
جنمماح فل عزلممت ممممن ابتغيممت ومممن تشمماء مممن إليك وتؤوي

لممه: إن أقممول قالت: كنممت تقولين؟ كنت لها: ما عليك}. فقلت
ه رسمول يما أريمد ل فمإني إلي، ذاك كان عليمك أوثمر أن الل

عاصما. عباد: سمع بن عباد أحدا. تابعه

280      } :  : يؤذن -  أن إل النبي بيوت تدخلوا ل قوله باب
دعيتم         إذا ولكن إناه ناظرين غير طعام إلى لكم

مستأنسين      ول فانتشروا طعمتم فإذا فادخلوا
منكم        فيستحيي النبي يؤذي كان ذلكم إن لحديث
متاعا        سألتموهن وإذا الحق من يستحيي ل والله

لقلوبكم       أطهر ذلكم حجاب وراء من فاسألوهن
أن          ول الله رسول تؤذوا أن لكم كان وما وقلوبهن

الله          عند كان ذلكم إن أبدا بعده من أزواجه تنكحوا
/.53عظيما} /

آن. فهو أناة يأني أنى يقال: إناه: إدراكه،
المممؤنث، صممفة وصممفت /: إذا63قريبمما} / تكممون الساعة {لعل

نزعممت الصممفة، تممرد ولم وبدل، ظرفا جعلته وإذا قلت: قريبة،
والجميممع، والثنين الواحد في لفظها وكذلك المؤنث، من الهاء

والنثى. للذكر
قممال: أنممس عممن حميممد، عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا4512

عمر قال
عنه: الله رضي

أمممرت فلممو والفمماجر، البر عليك يدخل الله، رسول قلت: يا 
الحجاب. آية الله فأنزل بالحجاب، المؤمنين أمهات

]393[
الرقاشممي: حممدثنا اللممه عبممد بممن محمممد  - حممدثنا4513/4516

مجلممز، أبممو يقممول: حممدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن معتمر
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن



بنممت زينممب وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول تزوج لما 
كممأنه هو وإذا يتحدثون، جلسوا ثم فطعموا، القوم دعا جحش

قممام قممام فلممما قممام، ذلك رأى فلما يقوموا، فلم للقيام يتهيأ
وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فجاء نفر، ثلثة وقعد قام من

فجئممت، فممانطلقت قمماموا، إنهممم ثم جلوس، القوم فإذا ليدخل
فجمماء انطلقمموا، قد أنهم وسلم عليه الله صلى النبي فأخبرت

فممأنزل وبينممه، بينممي الحجاب فألقى أدخل، فذهبت دخل، حتى
النبي}. الية. بيوت تدخلوا ل آمنوا الذين أيها الله: {يا

زيممد، بممن حممماد حممرب: حممدثنا بممن سمليمان ) - حممدثنا4514( 
مالك: بن أنس قلبة: قال أبي عن عنأيوب،

زينممب أهممديت لممما الحجمماب، آيممة الية بهذه الناس أعلم أنا 
عليممه اللممه صلى الله رسول إلى عنها الله رضي جحش بنت

فقعممدوا القوم، ودعا طعاما صنع البيت، في معه كانت وسلم
يرجممع ثممم يخرج وسلم عليه الله صلى النبي فجعل يتحدثون،

ل آمنمموا الذين أيها تعالى: {يا الله فأنزل يتحدثون، قعود وهم
نمماظرين غيممر طعام إلى لكم يؤذن أن إل النبي بيوت تدخلوا

وقممام الحجمماب الحجمماب}. فضممرب وراء - من قوله - إلى إناه
القوم.

عبممد المموارث: حممدثنا عبممد معمممر: حممدثنا أبممو ) - حدثنا4515( 
قال: عنه الله رضي أنس عن صهيب، بن العزيز

جحممش بنممت بزينممب وسمملم عليه الله صلى النبي على بني 
فيأكلون قوم فيجيء داعيا، الطعام على فأرسلت ولحم، بخبز

ما حتى فدعوت ويخرجون، فيأكلون قوم يجيء ثم ويخرجون،
قممال: أدعوه، أحدا أجد ما الله نبي فقلت: يا أدعوا، أحدا أجد

فخممرج البيت، في يتحدثون رهط ثلثة طعامكم) وبقي (ارفعوا
عائاشمة، حجمرة إلممى فممانطلق وسملم عليممه اللمه صملى النمبي
فقال:

اللممه). فقممالت: وعليممك ورحمممة الممبيت أهممل عليكممم ( السمملم
لك. فتقممرى الله بارك أهلك، وجدت كيف الله، ورحمة السلم

لممه ويقلممن لعائاشممة، يقممول كممما لهن يقول كلهن، نسائاه حجر
فممإذا وسلم، عليه الله صلى النبي رجع ثم عائاشة، قالت كما

اللممه صمملى النممبي وكممان يتحممدثون، الممبيت في رهط من ثلثة
عائاشممة، حجممرة نحممو منطلقمما فخرج الحياء، شديد وسلم عليه
إذا حممتى فرجممع، خرجموا، القوم أن أخبر أو أدري: آخبرته فما



أرخممى خارجممة، وأخممرى داخلممة البمماب أسممفكة في رجله وضع
الحجاب. آية وأنزلت وبينه، بيني الستر

بكممر بممن الله عبد منصور: أخبرنا بن إسحق ) - حدثنا4516( 
قال: عنه الله رضي أنس عن حميد، السهمي: حدثنا

بزينممب بنممى حيممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أولم 
حجممر إلممى خممرج ثممم ولحممما، خبزا الناس فأشبع جحش، بنت

عليهممن فيسمملم بنممائاه، صبيحة يصنع كان كما المؤمنين، أمهات
بيتممه إلممى رجممع فلممما لممه، ويدعون لهن ويدعو عليه، ويسلمن

بيتممه، عممن رجممع رآهممما فلممما الحممديث، بهما جرى رجلين رأى
عممن رجممع وسمملم عليه الله صلى الله نبي الرجلن رأى فلما
بيته
فرجع أخبر، أم بخروجهما أخبرته أنا أدري فما مسرعين، وثبا

آيممة وأنزلممت وبينممه، بينممي السممتر وأرخممى الممبيت، دخممل حممتى
الحجاب.

أنسما، حميممد: سممع يحيمى: حمدثني مريم: أخبرنا أبي ابن وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن

]4859، 4868، 4871، 4873، 4875، 4876، 5149،
]4509وانظر:  ،5916 ،5885 ،5884
هشام، عن أسامة، أبو يحيى: حدثنا بن زكرياء  - حدثني4517

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
امممرأة وكانت لحاجتها، الحجاب ضرب ما بعد سودة خرجت 

الخطمماب، بممن عمر فرآها يعرفها، من على تخفى ل جسيمة،
كيممف فممانظري علينمما، تخفيممن ممما واللممه أممما فقممال: ياسممودة،

عليممه اللممه صلى الله ورسول راجعة، تخرجين. قالت: فانكفأت
فممدخلت، عممرق، يممده وفممي ليتعشممى وإنممه بيممتي، فممي وسمملم

لممي فقمال حمماجتي، لبعمض خرجت إني الله، رسول فقالت: يا
وإن عنممه، رفممع ثممم إليممه، اللممه قالت: فممأوحى وكذا، كذا عمر

تخرجن أن لكن أذن قد فقال: (إنه وضعه، ما يده في العرق
لحاجتكن).

]146[



281      } :  : الله -  فإن تخفوه أو شيئا تبدوا إن قوله باب
     . آبائهن    في عليهن جناح ل عليما شيء بكل كان

أبناء         ول إخوانهن أبناء ول إخواتهن ول أبنائهن ول
واتقين        أيمانهن ملكت ما ول نسائهن ول أخواتهن

/ { شهيدا        شيء كل على كان الله إن /.55، 54الله

الزهممري: حممدثني عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4518
قالت: عنها الله رضي عائاشة الزبير: أن بن عروة

الحجاب، أنزل ما بعد القعيس، أبي أخو أفلح، علي استأذن 
عليممه اللممه صمملى النممبي فيممه أسممتأذن حممتى له آذن فقلت: ل
ولكممن أرضممعني، هممو ليممس القعيممس أبمما أخمماه فممإن وسمملم،

اللمه صملى النممبي علمي فممدخل القعيممس، أبي امرأة أرضعتني
القعيمس أخمما أفلممح إن اللمه، رسممول له: يا فقلت وسلم عليه

صمملى النممبي فقممال استأذنك، حتى له آذن أن فأبيت استأذن،
رسممول عمك). قلت: يا تأذني، أن منعك وسلم: (وما عليه الله

أبممي امرأة أرضعتني ولكن أرضعني، هو ليس الرجل إن الله،
يمينك) تربت عمك فإنه له، فقال: (ائاذني القعيس،

ممما الرضاعة من تقول: حرموا عائاشة كانت عروة: فلذلك قال
النسب. من تحرمون

]2501[

282: باب - 
آمنوا الذين أيها يا النبي على يصلون وملئاكته الله {إن

/.56تسليما} / وسلموا عليه صلوا
الملئاكة: وصلة الملئاكة، عند عليه الله العالية: صلة أبو قال

الدعاء.
/: لنسلطنك.60عباس: يصلون: يبركون. {لنغرينك} / ابن وقال

عممن مسممعر، أبي: حممدثنا يحيى: حدثنا بن سعيد  - حدثني4519
اللممه رضممي عجممرة بممن كعممب عن ليلى، أبي ابن عن الحكم،

عنه: قيل:
فكيممف عرفنمماه، فقممد عليممك السمملم أممما اللممه، رسممول يمما 

محمممد، آل وعلممى محمد على صل قال: (قولوا: اللهم الصلة؟
علممى بممارك اللهممم مجيد، حميد إنك إبراهيم، على صليت كما

حميممد إنممك إبراهيممم، على باركت كما محمد، آل وعلى محمد



مجيد).
]3190[

قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4520
الخممدري سممعيد أبممي عممن خبمماب، بن الله عبد عن الهاد، ابن

قال:
قممال: عليك؟ نصلي فكيف التسليم هذا الله، رسول قلنا: يا 

صممليت كممما ورسممولك، عبممدك محمممد علممى صل (قولوا: اللهم
ا محممد، آل وعلمى محممد علمى وبمارك إبراهيم، آل على كم

إبراهيم). على باركت
كممما محمد، آل وعلى محمد الليث: (على عن صالح، أبو قال

إبراهيم). آل على باركت
عن والدراوردي حازم، أبي ابن حمزة: حدثنا بن إبراهيم حدثنا
وآل محمد على وبارك إبراهيم، على صليت وقال: (كما يزيد،

إبراهيم). وآل إبراهيم على باركت كما محمد،
]5997[

283/ {     } :  : مويى -  آذوا كالذين تكونوا ل قوله /.69باب
عبادة: حممدثنا بن روح إبراهيم: أخبرنا بن إسحاق  - حدثنا4521
رضممي هريممرة أبممي عممن وخلس، ومحمممد الحسممن عن عوف،

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
الذين أيها تعالى: {يا قوله وذلك حييا، رجل كان موسى (إن 

وكان قالوا مما الله فبرأه موسى آذوا كالذين تكونوا ل آمنوا
وجيها}). الله عند

]274[

 284.    : سبأ -  سورة تفسير باب
/: مسممابقين. {بمعجزيممن} /النعممام:38 ،5يقممال: {معمماجزين} /

يعجممزون} /: فمماتوا. {ل59/: بفممائاتين. {سممبقوا} /النفممال: 134
/: يعجزونمما،4يفوتممون. {يسممبقونا} /العنكبمموت:  /: ل59/النفممال: 

يظهممر أن منهممما واحممد كممل يريد {معاجزين} مغالبين، ومعنى
/:19/: عشر. الكل: الثمر. {باعممد} /45صاحبه. {معاشر} / عجز
واحد. وبعد
/: السممد،16يغيممب. {العممرم} / /: ل3يعممزب} / مجاهد: {ل وقال
وحفممر وهممدمه، فشممقه السممد، فممي اللممه أرسممله أحمممر، ممماء

فيبسممتا، الممماء عنهممما وغمماب الجنممتين، علممى فارتفعت الوادي،



الله أرسله عذابا كان ولكن السد، من الحمر الماء يكن ولم
شاء. حيث من عليهم
اليمن. أهل بلحن شرحبيل: {العرم} المسناة بن عمرو وقال
الوادي. السابغات: الدروع. غيره: العرم وقال
/:46بواحممدة} / /: يعمماقب. {أعظكممم17مجاهد: {يجازى} / وقال

واثنيممن. {التنمماوش} / /: واحممد46وفرادى} / الله. {مثنى بطاعة
/: من54يشتهون} / ما الدنيا. {وبين إلى الخرة من /: الرد52
/: بأمثالهم.54زهرة. {بأشياعهم} / أو ولد أو مال

الرض. مممن /: كالجوبممة13عبمماس: {كممالجواب} / ابممن وقممال
الخمط: الرك. والثل: الطرفاء. {العرم}: الشديد.

285: باب - 
الحق قالوا ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا {حتى

/.23الكبير} / العلي وهو
قال: سمعت عمرو سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4522
اللممه صلى الله نبي يقول: إن هريرة أبا يقول: سمعت عكرمة

قال: وسلم عليه
بأجنحتهمما الملئاكممة ضربت السماء، في المر الله قضى (إذا 

عممن فممزع فممإذا صممفوان، علممى سلسمملة كممأنه لقمموله، خضعانا
وهممو قممال: الحممق، للممذي قممالوا ربكممم؟ قال قالوا: ماذا قلوبهم
هكذا السمع ومسترق السمع، مسترق فيسمعها الكبير، العلي
بيممن وبممدد فحرفهمما، بكفممه سممفيان - ووصف بعض فوق بعضه

يلقيهمما ثممم تحتممه، مممن إلممى فيلقيهمما الكلمممة - فيسمممع أصابعه
أو السمماحر لسممان علممى يلقيهمما حممتى تحتممه، مممن إلممى الخممر

ألقاهمما وربممما يلقيهمما، أن قبممل الشممهاب أدرك فربممما الكمماهن،
قال قد فيقال: أليس كذبة، مائاة معها فيكذب يدركه، أن قبل

سمممع الممتي الكلمة بتلك فيصدق وكذا، كذا وكذا، كذا لنا: يوم
السماء). من

]4424[

 286      } :  : يدي -  بين لكم نذير إل هو إن قوله باب
/ { شديد  /.46عذاب

حممازم: حممدثنا بن محمد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4523
ابممن عممن جممبير، بممن سعيد عن مرة، بن عمرو عن العمش،



قال: عنهما الله رضي عباس
فقال: (يا يوم، ذات الصفا وسلم عليه الله صلى النبي صعد 

لممو قال: (أرأيتم لك؟ قالوا: ما قريش، إليه صباحاه). فاجتمعت
تصممدقونني). كنتم أما يمسيكم، أو يصبحكم العدو أن أخبرتكم

شديد) فقممال عذاب يدي بين لكم نذير قال: (فإني قالوا: بلى،
أبمي يمدا اللمه: {تبمت فمأنزل جمعتنما؟ ألهمذا لك، لهب: تبا أبو

لهب}.
]1330[

 287[ ] .    : فاطر -  الملئكة سورة تفسير باب
/: مثقلة.18النواة. {مثقلة} / مجاهد: القطمير: لفافة قال

ابممن وقممال الشمممس، مممع /: بالنهممار21غيره: {الحممرور} / وقال
/: أشممد27بالنهار. {وغرابيب} / والسموم عباس: الحرور: بالليل،

السواد. الغربيب: الشديد سواد،

288.    : يس -  سورة تفسير باب
العبمماد} / على حسرة /: شددنا. {يا14مجاهد: {فعززنا} / وقال

تممدرك بالرسممل. {أن اسممتهزاؤهم عليهممم حسممرة /: كممان30
ينبغممي ول الخممر، ضمموء أحممدهما ضمموء يسممتر /: ل40القمممر} /

حثيممثين. {نسمملخ} / /: يتطالبممان40النهممار} / ذلممك. {سممابق لهما
منهممما. {مممن واحممد كل ويجري الخر، من أحدهما /: نخرج37

/: معجبمممون. {جنمممد55النعمممام. {فكهمممون} / /: ممممن42مثلمممه} /
عكرمممممة: عممممن الحسمممماب. ويممممذكر /: عنممممد75محضممممرون} /
/:19عبمماس: {طممائاركم} / ابن /: الموقر. وقال41{المشحون} /

/: مخرجنمما.52/: يخرجممون. {مرقممدنا} /51مصائابكم. {ينسمملون} /
واحد. /: ومكانهم67/: حفظناه. {مكانتهم} /12{أحصيناه} /

289    } : ذلك -  لها لمستقر تجري والشمس باب
/ { العليم   العزيز /.38تقدير

إبراهيممم عممن العمممش، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حدثنا4524/4525
قال: عنه الله رضي ذر أبي عن أبيه، عن التيمي،

عنممد المسممجد فممي وسمملم عليممه اللمه صملى النبي مع كنت 
الشمس). تغرب أين أتدري ذر، أبا فقال: (يا الشمس، غروب

تحممت تسممجد حتى تذهب قال: (فإنها أعلم، ورسوله قلت: الله
ذلك لها لمستقر تجري تعالى: {والشمس قوله فذلك العرش،
العليم}) العزيز تقدير ذلك لها لمستقر



عممن العمممش، وكيممع: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا ) - حممدثنا4525(
قال: ذر أبي عن أبيه، عن التيمي، إبراهيم

تعممالى: قمموله عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سممألت 
تحممت لهمما}. قممال: (مسممتقرها لمسممتقر تجممري {والشمممس

العرش).
]3027[

290.    : الصافات -  سورة تفسير باب
/:53بعيممد} /سممبأ:  مكممان مممن بالغيب مجاهد: {ويقذفون وقال
/: يرمممون.8جممانب} / كممل مممن مكممان. {ويقممذفون كممل مممن

اليميممن} / عن /: لزم. {تأتوننا11/: دائام. {لزب} /9{واصب} /
/: وجممع47للشمميطان. {غممول} / تقمموله الكفار الحق، /: يعني28

/:51عقمممولهم. {قريمممن} / تمممذهب /: ل47بطمممن. {ينزفمممون} /
/:94الهرولمممة. {يزفمممون} / /: كهيئمممة70شممميطان. {يهرعمممون} /

كفممار /: قممال158نسممبا} / الجنممة المشممي. {وبيممن في النسلن
الجن. وقال سروات بنات وأمهاتهم الله، بنات قريش: الملئاكة

/:158لمحضممرون} / إنهممم الجنممة علمممت تعممالى: {ولقممد اللممه
للحساب. ستحضر

/: الملئاكممة. {صممراط165الصممافون} / عباس: {لنحممن ابن وقال
الجحيم. {لشوبا} /: ووسط55الجحيم} / /: {سواء23الجحيم} /

بمالحميم. {ممدحورا} /العمراف: ويسماط طعمامهم، /: يخلط67/
المكنممون. {وتركنمما /: اللؤلممؤ49مكنممون} / /: مطرودا. {بيممض18

بخيمممر. /: يمممذكر129 ،108 ،78الخريمممن} / فمممي عليمممه
/: ربا.125/: يسخرون. {بعل} /14{يستسخرون} /

291/ {    } : المرسلين -  لمن يونس وإن /.139باب
عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4526

الله رسول قال: قال عنه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي
وسلم: عليه الله صلى

متى). بن يونس من خيرا يكون أن لحد ينبغي (ما 
]3231[

قممال: فليح بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني4527
عممن لؤي، بن عامر بني من علي، بن هلل عن أبي، حدثني
النممبي عممن عنممه، اللممه رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء
قال: وسلم عليه الله صلى



كذب) فقد متى بن يونس من خير أنا قال (من 
]3234[

 292.    : ص -  سورة تفسير باب
شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4528/4529

قال: العوام عن
عبمماس ابممن قال: سئل ص، في السجدة عن مجاهدا سألت 

ابممن اقتممده}. وكممان فبهممداهم اللممه هممدى الممذين فقال: {أولئك
فيها. يسجد عباس

عبيمد بمن محممد اللمه: حمدثنا عبمد بن محمد ) - حدثني4529(
قال: العوام عن الطنافسي،

عباس: من ابن فقال: سألت ص، سجدة عن مجاهدا سألت 
وسمليمان}. داود ذريتمه تقرأ: {ومن ما فقال: أو سجدت؟ أين

أمر ممن داود اقتده}. فكان فبهداهم الله هدى الذين {أولئك
داود فسممجدها بممه، يقتممدي أن وسمملم عليممه اللممه صمملى نبيكم
وسلم. عليه الله صلى الله رسول فسجدها السلم عليه

]3240[
صممحيفة هنمما همما هممو /: عجيممب. القممط: الصممحيفة،5{عجمماب} /

الحسنات.
/: ملة7الخرة} / /: معازين. {الملة2عزة} / مجاهد: {في وقال

فممي السممماء /: طممرق10قريش. الختلق: الكممذب. {السممباب} /
قريشمما. {أولئممك /: يعنممي11مهممزوم} / هنالممك ممما أبوابها. {جند
/: رجممموع.15الماضمممية. {فمممواق} / /: القمممرون13الحمممزاب} /

بهممم. /: أحطنمما63سممخريا} / /: عممذابنا. {اتخممذناهم16{قطنمما} /
/: أمثال.52{أتراب} /

العبممادة. {البصممار} / في /: القوة17عباس: {اليد} / ابن وقال
/: مممن32ربي} / ذكر عن الغير أمرالله. {حب في /: البصر45

وعراقيبهما. الخيمل أعمراف /: يمسمح33مسمحا} / ذكمر. {طفمق
/: الوثاق.38{الصفاد} /

293      } :  : من -  لحد ينبغي ل ملكا لي هب قوله باب
/ { الوهاب    أنت إنك /.35بعدي

بممن ومحمممد روح إبراهيممم: حممدثنا بممن إسممحاق  - حممدثنا4530
عممن هريممرة، أبممي عن زياد، بن محمد عن شعبة، عن جعفر،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي



نحوهمما، كلمممة أو البارحممة، علي تفلت الجن من عفريتا (إن 
إلممى أربطه أن وأردت منه، الله فأمكنني الصلة، علي ليقطع
كلكم، إليه وتنظروا تصبحوا حتى المسجد، سواري من سارية

ينبغممي ل ملكمما لممي اغفممر سممليمان: {رب أخممي قممول فذكرت
خاسئا. روح: فرده بعدي}). قال من لحد

]449[

 294/ {    } :  : المتكلفين -  من أنا وما قوله /.76باب

أبممي عممن العمممش، عممن جريممر، قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا4531
قال: مسروق عن الضحى،

مممن النمماس، أيهمما قممال: يمما مسممعود بن الله عبد على دخلنا 
فممإن أعلممم، فليقممل: اللممه يعلممم لممم ومن به، فليقل شيئا علم
وجل عز الله قال أعلم، الله يعلم ل لما يقول أن العلم من

أجممر مممن عليممه أسممألكم ما وسلم: {قل عليه الله صلى لنبيه
رسممول إن الممدخان، عممن المتكلفيممن}. وسممأحدثكم من أنا وما
فممأبطؤوا السمملم إلممى قريشا دعا وسلم عليه الله صلى الله
يوسممف). فأخممذتهم كسبع بسبع عليهم أعني فقال: (اللهم عليه
جعل حتى والجلود، الميتة أكلوا حتى شيء، كل فحصت سنة

عممز اللممه الجوع. قال من دخانا السماء وبين بينه يرى الرجل
النمماس مممبين. يغشممى بدخان السماء تأتي يوم وجل: {فارتقب

إنمما العممذاب عنمما اكشممف أليم}. قال: فممدعوا: {ربنمما عذاب هذا
مؤمنون.

عنممه تولمموا مممبين. ثممم رسممول جمماءهم وقممد الممذكرى لهممم أنى
عائاممدون}. إنكممم قليل العممذاب كاشفو مجنون. إنا معلم وقالوا

فممي عممادوا ثممم قممال: فكشممف، القيامة؟ يوم العذاب أفيكشف
نبطممش تعالى: {يمموم الله قال بدر، يوم الله فأخذهم كفرهم،
منتقمون}. إنا الكبرى البطشة

]962[

295.    : الزمر -  سورة تفسير باب
فممي وجهممه على /: يجر24بوجهه} / يتقي مجاهد: {أفمن وقال
مممن أم خيممر النممار فممي يلقممى تعالى: {أفمممن قوله وهو النار،
/: لبممس.28عمموج} / /. {ذي40القيامممة} /فصمملت:  يمموم يممأتي

الحممق. واللممه الباطل للهتهم /: مثل29لرجل} / سلما {ورجل



/: بالوثممان. خولنمما: أعطينمما.36دونممه} / مممن بالممذين {ويخوفونك
/: المممؤمن33بممه} / {وصممدق بالصممدق} القممرآن جمماء {والممذي

فيممه. بممما عملت أعطيتني، الذي يقول: هذا القيامة يوم يجيء
بالنصمماف. يرضممى ل /: الشممكس: العسممر29{متشاكسممون} /

/:45/: ويقممال: سممالما: صممالحا. {اشمممأزت} /29سلما} / {ورجل
بممه، /: أطافوا75الفوز. {حافين} / /: من61نفرت. {بمفازتهم} /

الشممتباه، مممن /: ليس23بحفافيه: بجوانبه. {متشابها} / مطيفين
التصديق. في بعضا بعضه يشبه ولكن

296     } : أنفسهم -  على أسرفوا الذين عبادي يا باب
الذنوب         يغفر الله إن الله رحمة من تقنطوا ل

/ { الرحيم     الغفور هو إنه /.53جميعا
يوسممف: بممن هشممام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني4532

أخبرهم: قال جريج ابن أن
اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن أخبره، جبير بن سعيد يعلى: إن

عنهما:
وزنمموا وأكممثروا، قتلمموا قممد كانوا الشرك، أهل من أناسا أن 

فقممالوا: إن وسمملم عليممه اللممه صمملى محمحممدا فممأتوا وأكممثروا،
عملنمما لممما أن تخبرنمما لممو لحسممن، إليممه وتممدعو تقممول الممذين
يقتلممون ول آخر إلها الله مع يدعون ل فنزل: {والذين كفارة،
يمما يزنممون}. ونممزل: {قممل ول بالحق إل الله حرم التي النفس
رحمممة مممن تقنطمموا ل أنفسممهم علممى أسممرفوا الممذين عبممادي
الله}.

 297/ {     } : قدره -  حق الله قدروا وما /.67باب
إبراهيممم، عممن منصممور، عممن شمميبان، آدم: حممدثنا  - حدثنا4533

قال: عنه الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن
وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الحبار من حبر جاء 

إصممبع علممى السماوات يجعل الله نجد: أن إنا محمد، فقال: يا
على والثرى والماء إصبع، على والشجر إصبع، على والرضين

فضممحك الملممك، أنمما فيقممول إصبع، على الخلئاق وسائار إصبع،
بدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي

اللممه صمملى اللممه رسممول قممرأ ثم الحبر، لقول تصديقا نواجذه
قبضممته جميعا والرض قدره حق الله قدروا وسلم: {وما عليه



عممما وتعممالى سممبحانه بيمينه مطويات والسماوات القيامة يوم
يشركون}.

]6978، 6979، 7013، 7075[

298   } :  : يوم -  قبضته جميعا والرض قوله باب
/ { بيمينه    مطويات والسماوات /.67القيامة

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4534
أبممي عممن شهاب، ابن عن مسافر، بن خالد ابن الرحمن عبد

قال: هريرة أبا سلمة: أن
الله يقول: (يقبض وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

أيممن الملممك، يقممول: أنمما ثممم بيمينه، السماوات ويطوي الرض،
الرض). ملوك

]6154، 6947[

299     } : في -  من فصعق الصور في ونفخ باب
نفخ          ثم الله شاء من إل الرض في ومن السماوات

/ { ينظرون      قيام هم فإذا أخرى /.68فيه

عبممد خليممل: أخبرنمما بن إسماعيل الحسن: حدثنا  - حدثني4535
أبممي عممن عممامر، عممن زائاممدة، أبممي ابممن زكريمماء عممن الرحيم،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة

أنمما فممإذا الخممرة، النفخممة بعممد رأسممه يرفممع مممن أول (إنممي 
بعممد أم كممان، أكممذلك أدري فل بممالعرش، متعلممق بموسممى
النفخة).

]2280[
العمممش قممال: حممدثنا أبي حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4536

النممبي عممن هريممرة، أبمما قممال: سمممعت صممالح أبمما قال: سمعت
قال: وسلم عليه الله صلى

يوممما؟ أربعممون هريممرة، أبمما أربعون). قالوا: يمما النفختين (بين 
شممهرا؟ قال: أربعون قال: أبيت، سنة؟ قال: أربعون قال: أبيت،

فيممه ذنبممه، عجب إل النسان من شيء كل قال: أبيت. (ويبلى
الخلق). يركب

]4651[



300.( )    : غافر -  المؤمن سورة تفسير باب
ويقممال: بممل السور، أوائال مجاز /: مجازها1مجاهد: {حم} / قال
العبسي: أوفى أبي بن شريح لقول اسم، هو

التقدم قبل حاميم تل  فهل*** شاجر والرمح حاميم يذكرني
/: خاضعين.87/: التفضل. {داخرين} /3{الطول} /

دعمموة} / لممه /: اليمان. {ليممس41النجاة} / مجاهد: {إلى وقال
النار. {تمرحون} بهم /: توقد72الوثن. {يسجرون} / /: يعني43

/: تبطرون.75/
النمماس؟ تقنط رجل: لم فقال النار، يذكر زياد بن العلء وكان

يقممول: {يمما وجممل عممز واللمه النمماس، أقنممط أن أقدر قال: وأنا
الله} رحمة من تقنطوا ل أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي

/؟43النار} / أصحاب هم المسرفين /. ويقول: {وأن53/الزمر: 
وإنما أعمالكم، مساوئ على بالجنة تبشروا أن تحبون ولكنكم

لمممن بالجنممة مبشممرا وسملم عليممه الله صلى محمدا الله بعث
عصاه. من بالنار ومنذرا أطاعه،
مسمملم: حممدثنا بممن الوليممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي .- حدثنا

محمممد قممال: حممدثني كممثير أبي بن يحيى قال: حدثني الوزاعي
قال: الزبير بن عروة قال: حدثني التيمي إبراهيم بن
صممنع ممما بأشد العاص: أخبرني بن عمرو بن الله لعبد قلت 

ه برسمول المشمركون لم، عليمه اللمه صملى الل قمال: بينما وس
إذ الكعبممة، بفنمماء يصمملي وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول

صمملى اللممه رسممول بمنكممب فأخممذ معيممط، أبي بن عقبة أقبل
شممديدا، خنقمما فخنقممه عنقممه، فممي ثوبه ولوى وسلم عليه الله

اللممه صلى الله رسول عن ودفع بمنكبه فأخذ بكر، أبو فأقبل
وقال: وسلم، عليه

مممن بالبينممات جمماءكم وقممد اللممه ربي يقول أن رجل {أتقتلون
ربكم}.

]3475[

301( )     : فصلت -  السجدة حم سورة تفسير باب
/: اعطيمما.11طوعمما} / عبمماس: {ائاتيمما ابممن عممن طمماوس، وقممال
/: أعطينا.11طائاعين} / أتينا {قالتا
قممال: جممبير بن سعيد عن المنهال،  - [؟؟مكرر؟؟] وقال4537

عباس: لبن رجل قال



علي؟ تختلف أشياء القرآن في أجد إني 
/.101يتسائالون} /المؤمنون:  ول يومئذ بينهم أنساب قال: {فل
/. {ول27يتسممائالون} /الصممافات:  بعممض علممى بعضممهم {وأقبممل
كنمما ممما ربنممما /. {واللممه42حممديثا} /النسمماء:  اللممه يكتمممون

الية؟ هذه كتموا /: فقد23مشركين} /النعام: 
-27- دحاها} /النازعممات:  قوله - إلى بناها السماء وقال: {أم  

قممال: {أئانكممم ثممم الرض، خلممق قبممل السماء خلق /: فذكر30
- طائاعين} قوله - إلى يومين في الرض خلق بالذي لتفكرون

السماء؟ قبل الرض خلق هذه في /: فذكر11 - 9/
/. {عزيممزا96رحيممما} /النسمماء:  غفممورا اللممه وقممال: {وكممان

/.56حكيما} /النساء: 
مضى؟ ثم كان /: فكأنه58بصيرا} /النساء:  {سميعا

فممي ينفممخ ثممم الولممى، النفخممة بينهم} فممي أنساب فقال: {فل
مممن إل الرض فممي ومممن السماوات في من الصور: {فصعق

ول ذلممك عنممد بينهممم أنسمماب /: فل68اللممه} /الزمممر:  شمماء
بعممض علممى بعضممهم الخممرة: {أقبممل النفخة في ثم يتسائالون،

يتسائالون}.
حممديثا}: فممإن الله يكتمون مشركين}. {ول كنا قوله: {ما وأما
نقول المشركون: تعالوا فقال ذنوبهم، الخلص لهل يغفر الله
فعنممد أيممديهم، فتنطق أفواههم، على فختم مشركين، نكن لم

كفممروا} الذين وعنده: {يود حديثا، يكتم ل الله أن عرف ذلك
/.42/النساء:  الية

إلممى اسممتوى ثممم السممماء، خلممق ثممم يومين في الرض وخلق
ودحوهمما: الرض، دحمما ثم آخرين، يومين في فسواهن السماء

والكممام والجمال الجبال وخلق والمرعى، الماء منها أخرج أن
قمموله: {دحاهمما}. وقمموله: فممذلك آخريممن، يومين في بينهما وما

شيء من فيها وما الرض يومين}. فجعلت في الرض {خلق
يومين. في السماوات وخلقت أيام، أربعة في

أي قمموله، وذلك بذلك، نفسه رحيما} سمى غفورا الله {وكان
الممذي بممه أصمماب إل شمميئا يممرد لممم اللممه فإن كذلك، يزل لم

الله. عند من كل فإن القرآن، عليك يختلف فل أراد،
بن الله عبيد عدي: حدثنا بن يوسف الله: حدثنيه عبد أبو قال

بهذا. المنهال، عن أنيسة، أبي بن زيد عن عمرو،
/: محسوب. {أقواتها} /8ممنون} / غير أجر مجاهد: {لهم وقال



بممه. أمممر /: مممما12أمرهمما} / سممماء كممل /: أرزاقهمما. {فممي10
/: قرنمماهم25قرنمماء} / لهممم /: مشائايم. {وقيضممنا16{نحسات} /

الممموت. {اهممتزت} /: عنممد30الملئاكممة} / عليهممم بهممم. {تتنممزل
/: ارتفعت.39{وربت} / بالنبات

لي} هذا تطلع. {ليقولن /: حين47أكمامها} / غيره: {من وقال
/:10للسممائالين} / بهممذا. {سممواء محقمموق أنمما بعملممي /: أي50/

والشر، الخير على /: دللناهم17سواء. {فهديناهم} / قدرها
/. وكقممموله: {همممديناه10النجمممدين} /البلمممد:  كقممموله: {وهمممديناه

بمنزلممة الرشمماد هممو الممذي /: والهممدى3السممبيل} /النسممان: 
فبهممداهم اللمه هممدى الممذين قمموله: {أولئممك ذلمك من أصعدناه،

أكمامهمما} / /: يكفون. {مممن19/. {يوزعون} /90اقتده} /النعام: 
إذا للعنممب غيممره: ويقممال الكممم. وقممال هممي الكفرى /: قشر47

/: قريممب. {مممن34حميممم} / وكفممرى. {ولممي كممافور أيضمما خرج
أي واحممد، /: ومريممة54حمماد. {مريممة} / /: حمماص48محيممص} /

امتراء.
وعيد. /: هي40شئتم} / ما مجاهد: {اعلموا وقال
عنممد /: الصممبر34أحسممن} / هممي بالتي عباس: {ادفع ابن وقال

وخضممع الله، عصمهم فعلوه فإذا الساءة، عند والعفو الغضب
حميم}. ولي عدوهم: {كأنه لهم

302    } :  : يشهد -  أن تستترون كنتم وما قوله باب
ولكن       جلودكم ول أبصاركم ول سمعكم عليكم

/ { تعملون        مما كثيرا يعلم ل الله أن /.22ظننتم

عممن زريممع، بممن يزيممد محمممد: حممدثنا بممن الصلت  - حدثنا4538
منصور، عن القاسم، بن روح
مسعود: ابن عن معمر، أبي عن مجاهد، عن
سممعكم}. اليمة: كمان عليكمم يشهد أن تستترون كنتم {وما 

ثقيف من رجلن أو ثقيف، من لهما وختن قريش من رجلن
لبعممض: أتممرون بعضهم فقال بيت، في قريش، من لهما وختن

وقممال بعضممه، بعضممهم: يسمممع قممال حممديثنا؟ يسمممع اللممه أن
فممأنزلت: {وممما كلممه، يسمع لقد بعضه يسمع كان بعضهم: لئن

أبصاركم}. ول سمعكم عليكم يشهد أن تستترون كنتم
]7083 - 4540 - 4539الية. [



303:  : قوله -  باب
من فأصبحتم أرادكم بربكم ظننتم الذي ظنكم {وذلكم

/.23الخاسرين} /

عن منصور، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4539/4540
مجاهد،

قال: عنه الله رضي الله عبد عن معمر، أبي عن
كثيرة وقرشي، ثقفيان أو وثقفي، قرشيان البيت عند اجتمع 

الله أن أحدهم: أترون فقال قلوبهم، فقه قليلة بطونهم شحم
إن يسمممع ول جهرنمما، إن الخممر: يسمممع قال نقول؟ ما يسمع

إذا يسمممع فممإنه جهرنمما إذا يسمممع كان الخر: إن أخفينا. وقال
يشمهد أن تسمتترون كنتمم وجمل: {ومما عز الله فأنزل أخفينا،
جلودكم}. الية. ول أبصاركم ول سمعكم عليكم
أبممي ابممن أو منصممور، فيقممول: حممدثنا بهذا يحدثنا سفيان وكان
منصممور، علممى ثبت ثم منهم، اثنان أو أحدهم حميد، أو نجيح،
واحدة. غير مرارا ذلك وترك

لهم}. الية. مثوى فالنار يصبروا قوله: {فإن

سممفيان يحيممى: حممدثنا علممي: حممدثنا بممن عمممرو ) - حدثنا4540(
عممن معمممر، أبي عن مجاهد، عن منصور، قال: حدثني الثوري

بنحوه. الله عبد
]4538[

 304.( )     : الشورى -  عسق حم سورة تفسير باب
مممن تلممد. {روحمما /: ل50عبمماس: {عقيممما} / ابممن عممن ويممذكر

/: القرآن.52أمرنا} /
حجممة نسممل. {ل بعممد /: نسممل11فيه} / مجاهد: {يذرؤكم وقال
خفي} طرف وبينكم. {من بيننا خصومة /: ل15وبينكم} / بيننا

/: ذليل.45/
ول /: يتحركممن33ظهممره} / علممى رواكممد غيره: {فيظللممن وقال

/: ابتدعوا.21البحر. {شرعوا} / في يجرين

305/ {    } :  : القربى -  في المودة إل قوله /.23باب
جعفمر: حمدثنا بمن محممد بشار: حمدثنا بن محمد  - حدثنا4541
عممن طاوسمما، قال: سمممعت ميسرة بن الملك عبد عن شعبة،



عنهما: الله رضي عباس ابن
سمعيد القربممى}. فقممال فممي المودة قوله: {إل عن سئل أنه 

ابممن فقممال وسمملم، عليممه الله صلى محمد آل جبير: قربى بن
بطممن يكن لم وسلم عليه الله صلى النبي إن عباس: عجلت،

ممما تصمملوا أن قرابممة. فقممال: (إل فيهممم له كان إل قريش من
القرابة). من وبينكم بيني

]3306[

306.     : الزخرف -  حم سورة تفسير باب
يمما إمممام. {وقيلممه /: علممى23 ،22أمممة} / مجاهد: {علممى وقال

ونجممواهم، سممرهم نسمممع ل أنمما /: تفسيره: أيحسبون88رب} /
قيلهم. نسمع ول

/:33واحممدة} / أمممة النمماس يكون أن عباس: {ولول ابن وقال
الكفممار لممبيوت لجعلممت كفممارا، كلهممم النمماس يجعممل أن لممول

فضممة. وسرر درج، وهي فضة، ومعارج} من فضة من {سقفا
/: أسمخطونا. {يعمش} /55/: مطيقين. {آسفونا} /13{مقرنين} /

/: يعمى.36
بالقرآن، تكذبون /: أي5الذكر} / عنكم مجاهد: {أفنضرب وقال

الوليممن. /: سنة8الولين} / مثل {ومضى عليه؟ تعاقبون ل ثم
والبغممال والخيممل البممل /: يعنممي13مقرنيممن} / لممه كنمما {وممما

يقممول: جعلتممموهن /: الجممواري،18الحلية} / في والحمير. {ينشأ
ممما الرحمممن شمماء {لممو تحكمممون؟ فكيممف ولممدا، للرحمممن

لهممم تعممالى: {ممما اللممه يقممول الوثممان، /: يعنممون20عبممدناهم} /
عقبممه} / يعلمممون. {فممي ل إنهممم الوثممان، علم} أي من بذلك

/: قمموم56معمما. {سمملفا} / /: يمشممون53/: ولده. {مقترنين} /28
وسمملم. عليممه اللممه صمملى محمممد أمممة لكفممار سممابقا فرعممون

/:79/: يضمممجون. {ممممبرمون} /57{ومثل} عمممبرة. {يصمممدون} /
المؤمنين. /: أول81العابدين} / مجمعون. {أول

تقممول: نحممن /: العرب26تعبدون} / مما براء غيره: {إنني وقال
المممذكر مممن والجميممع، والثنممان والواحممد والخلء، الممبراء منممك

لقيممل قممال: بريممء، ولممو مصدر، لنه فيه: براء، يقال والمؤنث،
الله: {إنني عبد وقرأ الجميع: بريئون، وفي الثنين: بريئان، في

/: يخلممف60يخلفممون} / بريء} بالياء. والزخرف: الذهب. {ملئاكة
بعضا. بعضهم



307     } :  : ربك -  علينا ليقض مالك يا ونادوا قوله باب
/ { ماكثون   إنكم /.77قال

عممن عيينممة، بممن سممفيان منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4542
قال: أبيه عن يعلى، بن صفوان عن عطاء، عن عمرو،

المنممبر: علممى يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت 
ربك}. علينا ليقض مالك يا {ونادوا

]3058[
بعدهم. لمن /: عظة56للخرين} / قتادة: {مثل وقال
لفلن مقممرن يقال: فلن /: ضابطين،13غيره: {مقرنين} / وقال

له. ضابط
لها. خراطيم ل التي والكواب: الباريق

وهممما النفيممن، أول فأنمما كممان، ممما /: أي81العابممدين} / {أول
وعبد. عابد لغتان: رجل

رب. يا الرسول الله: وقال عبد وقرأ
يعبد. عبد من العابدين} الجاحدين، ويقال: {أول

الكتاب. أصل الكتاب، /: جملة4الكتاب} / أم قتادة: {في وقال
/:5مسممرفين} / قوممما كنتممم أن صممفحا الذكر عنكم {أفنضرب
هممذه أوائاممل رده حيث رفع القرآن هذا أن لو والله مشركين،

مثممل ومضممى بطشمما منهممم أشممد لهلكمموا. {فأهلكنمما المممة
/: عدل.15الولين. {جزءا} / /: عقوبة8الولين} /

308( )    : الدخان -  حم سورة تفسير باب
ويقال: {رهوا} سمماكنا. يابسا، /: طريقا24مجاهد: {رهوا) / وقال

ظهريممه. بيممن مممن /: علممى32العممالمين} / علممى علممم {علممى
/:54عيمممن} / بحمممور /: ادفعممموه. {وزوجنممماهم47{فممماعتلوه} /

/:20الطممرف. {ترجمممون} / فيهمما يحممار عينمما حممورا أنكحنمماهم
القتل.
الزيت. كمهل /: أسود45عباس: {كالمهل} / ابن وقال
يسممى منهمم واحمد كل اليمن، /: ملوك37غيره: {تبع} / وقال
الشمس. يتبع لنه تبعا، يسمى والظل صاحبه، يتبع لنه تبعا،

309{      } : مبين -  بدخان السماء تأتي يوم فارتقب باب
/10./

قتادة: فارتقب: فانتظر. قال



عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا4543
قال: الله عبد عن مسرق، عن مسلم،

واللزام. والبطشة، والقمر، والروم، خمس: الخان، مضى 
]962[

 310/ {     } : أليم -  عذاب هذا الناس يغشى /.11باب

عممن العمممش، عممن معاويممة، أبممو يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا4544
الله: عبد قال: قال مسروق عن مسلم،

صمملى النممبي علممى استعصمموا لممما قريشا لن هذا، كان إنما 
فأصممابهم يوسممف، كسممني بسممنين عليهم دعا وسلم عليه الله

إلممى ينظممر الرجممل فجعممل العظممام، أكلمموا حممتى وجهممد قحممط
فممأنزل الجهممد، مممن الدخان كهيئة وبينها بينه ما فيرى السماء

ممبين. يغشمى بمدخان السمماء تمأتي يموم تعالى: {فارتقب الله
اللممه صمملى اللممه رسممول أليممم}. قممال: فممأتي عذاب هذا الناس

فإنهمما لمضممر، اللممه استسممق الله، رسول فقيل: يا وسلم عليه
فسممقوا. لجريممء). فاستسممقى إنممك هلكممت. قممال: (لمضممر؟ قممد

إلممى عممادوا الرفاهيممة أصممابتهم عائاممدون}. فلممما فنزلت: {إنكممم
وجممل: {يمموم عممز اللممه فممأنزل الرفاهيممة، أصممابتهم حين حالهم
بدر. يوم منتقمون}. قال: يعني إنا الكبرى البطشة نبطش

]962[

 311/ {      } : مؤمنون -  إنا العذاب عنا اكشف ربنا باب
12./

أبممي عممن العمممش، عممن وكيممع، يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا4545
قال: مسروق عن الضحى،

ل لممما تقممول أن العلممم من فقال: إن الله عبد على دخلت 
لم: عليمه اللمه صملى لنمبيه قمال الله إن أعلم، الله تعلم وس
المتكلفيممن}. إن مممن أنمما وممما أجممر من عليه أسألكم ما {قل

عليه، واستعصوا وسلم عليه الله صلى النبي غلبوا لما قريشا
سممنة يوسممف). فأخممذتهم كسممبع بسبع عليهم أعني قال: (اللهم

يممرى أحممدهم جعل حتى الجهد، من والميتة العظام فيها أكلوا



قممالوا: {ربنمما الجمموع مممن الممدخان كهيئممة السماء وبين بينه ما
عنهممم كشممفنا لممه: إن مؤمنممون}. فقيممل إنا العذاب عنا اكشف
يمموم منهممم الله فانتقم فعادوا، عنهم فكشف ربه فدعا عادوا،

- إلممى مبين بدخان السماء تأتي تعالى: {يوم قوله فذلك بدر،
منتقمون}. - إنا ذكره جل قوله

]962[

 312     } : رسول -  جاءهم وقد الذكرى لهم أنا باب
/.13مبين} /

واحد. والذكرى الذكر

عممن حممازم، بممن جريممر حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4546
العمش،

ثممم الله، عبد على قال: دخلت مسروق عن الضحى، أبي عن
قال:

كذبوه قريشا دعا لما وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
كسممبع بسممبع عليهممم أعنممي فقممال: (اللهممم عليممه، واستعصمموا

كممانوا حتى شيء، - كل - يعني حصت سنة يوسف). فأصابتهم
وبيممن بينممه يممرى فكممان أحممدهم، يقمموم فكممان الميتممة، يممأكلوا
قرأ: ثم والجوع، الجهد من الدخان مثل السماء

هممذا النمماس مممبين. يغشممى بممدخان السماء تأتي يوم {فارتقب
إنكممم قليل العممذاب كاشممفو - إنمما بلممغ - حممتى أليممم عممذاب

القيامممة؟ يمموم العذاب عنهم الله: أفيكشف عبد عائادون}. قال
بدر. يوم الكبرى قال: والبطشة

]962[

 313/ {      } : مجنون -  معلم وقالوا عنه تولوا ثم باب
14./

عممن شممعبة، عممن محمممد، خالد: أخبرنمما بن بشر  - حدثنا4547
قممال: قممال مسممروق عممن الضممحى، أبي عن ومنصور، سليمان

الله: عبد
ممما وقال: {قممل وسلم عليه الله صلى محمدا بعث الله إن 

رسمول المتكلفيمن}. فمإن ممن أنما ومما أجر من عليه أسألكم
عليممه استعصمموا قريشمما رأى لممما وسمملم عليممه الله صلى الله



السممنة يوسف). فأخممذتهم كسبع بسبع عليهم أعني قال: (اللهم
فقممال والجلممود، العظممام أكلمموا حممتى شمميء، كممل حصت حتى

الرض مممن يخممرج وجعممل والميتممة، الجلممود أكلوا أحدهم: حتى
قومممك إن محمممد، فقممال: أي سفيان، أبو فأتاه الدخان، كهيئة

قممال: ثممم فممدعا، عنهممم، يكشممف أن اللممه فممادع هلكمموا، قممد
يمموم قممرأ: {فممارتقب منصور: ثم حديث هذا). في بعد (تعودون

عممذاب - عائاممدون}. أيكشممف - إلممى مممبين بممدخان السماء تأتي
أحممدهم: واللزام. وقممال والبطشة، مضى: الدخان، فقد الخرة؟

الخر: الروم. القمر. وقال
]962[

 314    } : إنا -  الكبرى البطشة نبطش يوم باب
/.16منتقمون} /

مسمملم، عممن العمممش، عممن وكيممع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4548
قال: الله عبد عن مسروق، عن
والقمممر، والبطشممة، والممروم، مضممين: اللممزام، قممد خمممس 

والدخان.
]962[

 315.( )    : الجاثية -  حم سورة تفسير باب
الركب. على /: مستوفزين28{جاثية} /

/: نترككم.34/: نكتب. {ننساكم} /29مجاهد: {نستنسخ} / وقال

 316/ {    } : الدهر -  إل يهلكنا وما .24باب الية/. 

عممن الزهممري، سممفيان: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا4549
قممال: قممال عنه الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد

وسلم: عليه الله صلى الله رسول
وأنمما الممدهر يسممب آدم، ابممن وجممل: يممؤذيني عممز اللممه (قممال 

والنهار). الليل أقلب المر، بيدي الدهر،
]5827 - 5829 - 7053[

 317( )    : الحقاف -  حم سورة تفسير باب
/: تقولون.8مجاهد: {تفيضون} / وقال
/: بقية.4و: {أثارة} / وأثرة بعضهم: أثرة وقال



الرسل. بأول /: لست9الرسل} / من عباس: {بدعا ابن وقال
صممح إن توعممد، هي إنما اللف /: هذه4غيره: {أرأيتم} / وقال

قموله: {أرأيتمم} برؤيمة وليمس يعبمد، أن يسمتحق ل تدعون ما
اللممه دون مممن تدعون ما أن أبلغكم هو: أتعلمون، إنما العين،
شيئا؟ خلقوا

 318     } : أتعدانني -  لكما أف لوالديه قال والذي باب
وهما        قبلي من القرون خلت وقد أخرج أن

فيقول         حق الله وعد إن آمن ويلك الله يستغيثان
/ { الولين     أساطير إل هذا /.17ما

أبممي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4550
قال: ماهك بن يوسف عن بشر،

فجعممل فخطممب معاويممة، اسممتعمله الحجاز، على مروان كان 
عبممد لممه فقممال أبيممه، بعممد له يبايع لكي معاوية بن يزيد يذكر

عائاشممة بيممت فممدخل فقال: خممذوه، شيئا، بكر أبي بن الرحمن
فيممه: اللممه أنممزل الممذي هممذا مممروان: إن فقممال يقممدروا، فلممم

مممن عائاشممة أتعممدانني}. فقممالت لكما أف لوالديه قال {والذي
اللممه أن إل القرآن، من شيئا فينا الله أنزل الحجاب: ما وراء
عذري. أنزل

 319   } :  : مستقبل -  عارضا رأوه فلما قوله باب
ما        هو بل ممطرنا عارض هذا قالوا أوديتهم

/ { أليم      عذاب فيها ريح به /.24استعجلتم
عباس: عارض: السحاب. ابن قال

أبمما عمممرو: أن وهممب: أخبرنمما ابممن أحمممد: حممدثنا  - حممدثنا4551
اللممه رضممي عائاشممة عممن يسار، بن سليمان عن حدثه، النضر
قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عنها،

حممتى ضمماحكا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول رأيت ما 
غيممما رأى إذا يبتسممم. قممالت: وكممان كان إنما لهواته، منه أرى

إذا النمماس إن الله، رسول قالت: يا وجهه، في عرف ريحا أو
رأيته إذا وأراك المطر، فيه يكون أن رجاء فرحوا، الغيم رأوا



أن يممؤمنني ممما عائاشممة، فقال: (يا الكراهية؟ وجهك في عرف
العممذاب، قمموم رأى وقممد بالريح، قوم عذب عذاب؟ فيه يكون

ممطرنا). عارض فقالوا: هذا

 320      : عليه -  الله صلى محمد سورة تفسير باب
وسلم.

/: بينها.6مسلم. {عرفها} / يبقى ل حتى /: آثامها،4{أوزارها} /
المر} / /: وليهم. {عزم11آمنوا} / الذين مجاهد: {مولى وقال

تضعفوا. /: ل35تهنوا} / المر. {فل /: جد21
/:15/: حسممدهم. {آسممن} /29عبمماس: {أضممغانهم} / ابممن وقممال
متغير.

321/ {  } : أرحامكم -  وتقطعوا /.22باب
قممال: حممدثني سممليمان مخلممد: حممدثنا بممن خالممد  - حممدثنا4552
هريممرة أبممي عممن يسممار، بن سعيد عن مزرد، أبي بن معاوية
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي

فأخممذت الرحممم، قممامت منممه فممرغ فلممما الخلممق، الله (خلق 
مممن بممك العائاممذ مقام قالت: هذا له: مه، فقال الرحمن، بحقو

مممن وأقطممع وصمملك، مممن أصممل أن ترضين قال: أل القطيعة،
هريرة: اقرؤوا أبو قال: فذاك). قال رب، يا قالت: بلى قطعك؟

الرض فممي تفسممدوا أن تمموليتم إن عسمميتم شممئتم: {فهممل إن
أرحامكم}. وتقطعوا

قممال: حممدثني معاوية عن حاتم، حمزة: حدثنا بن إبراهيم حدثنا
ثممم بهممذا، هريممرة أبممي عن يسار، بن سعيد الحباب أبو عمي
شممئتم: إن وسمملم: (اقممرؤوا عليممه اللممه صمملى الله رسول قال

عسيتم}). {فهل
أبممي بممن معاويممة الله: أخبرنا عبد محمد: أخبرنا بن بشر حدثنا

وسلم: (واقممرؤوا عليه الله صلى الله رسول قال بهذا، المزرد
عسيتم}). شئتم: {فهل إن
]5641 - 5642 - 7063[

322.    : الفتح -  سورة تفسير باب
وقممال /: السممحنة،29وجمموههم} / فممي مجاهممد: {سمميماهم وقال

/: فراخمممه.29مجاهمممد: التواضمممع. {شمممطأه} / عمممن منصمممور،
الشجرة. حاملة /: الساق29/: غلظ. {سوقه} /29{فاستغلظ} /
السوء: ودائارة السوء، /: كقولك: رجل6السوء} / ويقال: {دائارة



تنبممت السممنبل، /: تنصروه. {شطأه} شطء9العذاب. {تعزروه} /
فممذاك ببعممض، بعضممه فيقمموى وسممبعا، ثمانيمما، أو عشرا، الحبة
تقممم لممم واحممدة كممانت ولممو /: قواه،29تعالى: {فآزره} / قوله
الله صلى للنبي الله ضربه مثل وهو ساق، على
الحبة قوى كما بأصحابه، قواه ثم وحده، خرج إذ وسلم عليه
منها. ينبت بما

323/ {     } : مبينا -  فتحا لك فتحنا إنا /.1باب
بممن زيممد عممن مالممك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا4553
أبيه: عن أسلم،

بعممض في يسير كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
بممن عمممر فسممأله ليل، معه يسير الخطاب ابن وعمر أسفاره،
عليممه اللمه صملى اللممه رسممول يجبممه فلممم شيء عن الخطاب

عمممر فقممال يجبممه، فلممم سأله ثم يجبه، فلم سأله ثم وسلم،
اللممه صمملى اللممه رسممول نممزرت عمممر، أم الخطاب: ثكلممت بن

عمممر: قممال يجيبممك، ل ذلممك كممل مممرات، ثلث وسمملم عليممه
في ينزل أن وخشيت الناس، أمام تقدمت ثم بعيري فحركت
فقلممت: لقممد بي، يصرخ صارخا سمعت أن نشبت فما القرآن،
صمملى اللممه رسممول فجئممت قممرآن، فممي نزل يكون أن خشيت

الليلممة علي أنزلت فقال: (لقد عليه، فسلمت وسلم عليه الله
قرأ: {إنمما الشمس. ثم عليه طلعت مما إلي أحب لهي سورة
مبينا}. فتحا لك فتحنا

]3943[
شعبة: سمعت غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4554
عنه: الله رضي أنس عن قتادة،

مبينا}. قال: الحديبة فتحا لك فتحنا {إنا 
]3939[

بن معاوية شعبة: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا4555
قال: مغفل بن الله عبد عن قرة،

الفتح، سورة مكة فتح يوم وسلم عليه الله صلى النبي قرأ 
النممبي قممراءة لكم أحكي أن شئت معاوية: لو فيها. قال فرجع
لفعلت. وسلم عليه الله صلى

]4031[



 324      } :  : ذنبك -  من تقدم ما الله لك ليغفر قوله باب
صراطا       ويهديك عليك نعمته ويتم تأخر وما

/.2مستقيما} /

زيمماد، عيينة: حممدثنا ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا4556
يقول: المغيرة علقة: أنه ابن هو
فقيل قدماه، تورمت حتى وسلم عليه الله صلى النبي قام 

قممال: (أفل تممأخر، وممما ذنبممك مممن تقممدم ممما لممك الله له: غفر
شكورا). عبدا أكون

]1078[
بممن اللممه عبممد العزيممز: حممدثنا عبممد بممن الحسممن  - حدثنا4557

عائاشممة عممن عروة، السود: سمع أبي عن حيوة، يحيى: أخبرنا
عنها: الله رضي

الليممل مممن يقمموم كممان وسمملم عليه الله صلى الله نبي أن 
رسممول يمما هممذا تصممنع عائاشمة: لممم فقالت قدماه، تتفطر حتى
قممال: تممأخر؟ وممما ذنبممك من تقدم ما لك الله غفر وقد الله،
صمملى لحمممه كممثر شممكورا). فلممما عبممدا أكممون أن أحممب (أفل

ركع. ثم فقرأ قام يركع، أن أراد فإذا جالسا،

 325/ {     } : ونذيرا -  ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا /.8باب
أبممي بممن العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4558
عبد عن يسار، بن عطاء عن هلل، أبي بن هلل عن سلمة،

عنهما: الله رضي العاص بن عمرو بن الله
أرسمملناك إنمما النممبي أيها القرآن: {يا في التي الية هذه أن 

إنمما النممبي أيهمما التمموراة: يمما فممي ونممذيرا}. قممال ومبشرا شاهدا
ورسممولي، عبدي أنت للميين، وحرزا ومبشرا، شاهدا أرسلناك
بالسممواق، سممخاب ول غليظ، ول بفظ ليس المتوكل، سميتك

الله يقبضه ولن ويصفح، يعفو ولكن بالسيئة، السيئة يدفع ول
فيفتح الله، إل إله يقولوا: ل بأن العوجاء، الملة به يقيم حتى

غلفا. وقلوبا صما، وآذانا عميا، أعينا بها
]2018[



 326     } : قلوب -  في الكينة أنزل الذي هو باب
/.4المؤمنين} /

أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا4559
قال: عنه الله رضي البراء عن إسحاق،

يقممرأ، وسمملم عليممه الله صلى النبي أصحاب من رجل بينما 
فنظر الرجل فخرج ينفر، فجعل الدار، في مربوط له وفرس

ك ذكمر أصبح فلما ينفر، وجعل شيئا، ير فلم صملى للنمبي ذل
بالقرآن) تنزلت فقال: (السكينة وسلم عليه الله

]3418[

 327/ {    } : الشجرة -  تحت يبايعونك إذ /.18باب

عممن عمممرو، عممن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4560
قال: جابر
وأربعمائاة. ألفا الحديبية يوم كنا 
]3383[

شممعبة، شممبابة: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا4561
بممن اللممه عبممد عممن صممهبان، بن عقبة قال: سمعت قتادة عن

المزني: مغفل
وسمملم عليممه الله صلى النبي نهى الشجرة، شهد ممن إني 

الخذف. عن
المغفممل بممن اللممه عبممد قممال: سمممعت صممهبان بممن عقبة وعن

المغتسل. في البول المزني: في
]5162، 5866[

جعفممر: حممدثنا بن محمد الوليد: حدثنا بن محمد  - حدثني4562
رضي الضحاك بن ثابت عن قلبة، أبي عن خالد، عن شعبة،

الشجرة. أصحاب من وكان عنه، الله
]3938[

يعلممى: حممدثنا السمملمي: حممدثنا إسممحاق بممن أحمد  - حدثنا4563
قال: ثابت أبي بن حبيب عن سياه، ابن العزيز عبد
تمر رجمل: ألمم فقال بصفين، أسأله. فقال: كنا وائال أبا أتيت 

فقممال علممي: نعممم، فقممال اللممه، كتمماب إلممى يدعون الذين إلى
الحديبيممة، يمموم رأيتنمما فلقممد أنفسممكم، حنيف: اتهممموا بن سهل



وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي بيممن كممان الممذي الصمملح يعني
فقممال: ألسممنا عمممر فجمماء لقاتلنمما، قتممال نرى ولو والمشركين،

وقتلهم الجنة، في قتلنا أليس الباطل، على وهم الحق على
ديننمما فممي الدنيممة نعطممي قممال: (بلممى). قممال: ففيممم النممار؟ في

إنممي الخطمماب، ابممن فقممال: (يمما بيننمما؟ الله يحكم ولما ونرجع،
يصممبر فلممم متغيظا أبدا). فرجع الله يضيعني ولن الله، رسول

وهممم الحممق علممى ألسممنا بكممر، أبمما فقال: يا بكر أبا جاء حتى
اللمه صلى الله رسول إنه الخطاب، ابن قال: يا الباطل، على
الفتح. سورة فنزلت أبدا، الله يضيعه ولن وسلم عليه

]3010[

 328.    : الحجرات -  سورة تفسير باب
اللممه رسممول علممى تفتمماتوا /: ل1تقممدموا} / مجاهممد: {ل وقممال
لسانه. {امتحن} على الله يقضي حتى وسلم عليه الله صلى

السلم. {يلتكممم} بعد بالكفر /: يدعى11/: أخلص. {تنابزوا} /3/
/: ينقصكم. ألتنا: نقصنا.14/

 329{      } : النبي -  صوت فوق أصواتكم ترفعوا ل باب
/.2الية /

الشاعر. ومنه {تشعرون} تعلمون،

نممافع اللخمي: حممدثنا جميا بن صفوان بن يسرة  - حدثنا4564
قال: ملكية أبي ابن عن عمر، بن
رفعا عنهما، الله رضي وعمر بكر أبو يهلكا أن الخيران كاد 

ه صلى النبي عند أصواتهما عليمه قمدم حيمن وسملم عليمه الل
بنممي أخممي حممابس بمن بالقرع أحدهما فأشار تميم، بني ركب

اسممه، أحفمظ نمافع: ل قمال آخر، برجل الخر وأشار مجاشع،
أردت قممال: ممما خلفممي، إل أردت لعمممر: ممما بكممر فقممال: أبممو

أيهمما اللممه: {يمما فممأنزل ذلممك، فممي أصممواتهما فممارتفعت خلفك،
كممان الزبير: فما ابن أصواتكم}. الية. قال لترفعوا آمنوا الذين
اليممة هممذه بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول يسمع عمر
بكر. أبا يعني أبيه، عن ذلك يذكر يستفهمه. ولم حتى

]4109[
سممعد: أخبرنمما بممن أزهر الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4565



مالممك بممن أنممس عممن أنممس، بن موسى قال: أنبأني عون ابن
عنه: الله رضي

فقال قيس، بن ثابت افتقد وسلم عليه الله صلى النبي أن 
جالسمما فوجممده فأتاه علمه، لك أعلم أنا الله، رسول رجل: يا

كممان فقال: شممر، شأنك؟ له: ما فقال رأسه، منكسا بيته، في
فقممد وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي صوت فوق صوته يرفع
اللممه صلى النبي الرجل النار. فأتى أهل من وهو عمله، حبط
موسممى: فرجممع فقممال وكممذا، كممذا قال أنه فأخبره وسلم عليه
له: فقل إليه فقال: (اذهب عظيمة، ببشارة الخرة المرة إليه
ولكنك النار، أهل من لست إنك
الجنة). أهل من

]3417[

 330     } : الحجرات -  وراء من ينادونك الذين إن باب
/ { يعقلون   ل /.4أكثرهم

جريممج ابممن عن حجاج، محمد: حدثنا بن الحسن  - حدثنا4566
قال:

أخبرهم: الزبير بن الله عبد ملكية: أن أبي ابن أخبرني
عليممه اللممه صمملى النممبي علممى تميم بني من ركب قدم أنه 

عمممر: بممل وقممال معبممد، بن القعقاع بكر: أمر أبو فقال وسلم،
- - أو: إل إلى أردت بكر: ما أبو فقال حابس، بن القرع أمر

ارتفعممت حممتى فتماريمما خلفممك، أردت عمممر: ممما فقال خلفي،
بيممن تقممدموا ل آمنوا الذين أيها ذلك: {يا في فنزل أصواتهما،

الية. انقضت ورسوله}. حتى الله يدي
]4109[

 331    } :  : تخرج -  حتى صبروا أنهم ولو قوله باب
/ { لهم    خيرا لكان /.5إليهم

 332   : ق -  سورة تفسير باب
فممرج. {مممن واحممدها /: فتمموق،6/: رد. {فممروج} /3بعيد} / {رجع
العاتق. والحبل: حبل حلقه، في /: وريداه16الوريد} / حبل
عظامهم. {تبصرة} / /: من4الرض} / تنقص مجاهد: {ما وقال



/:10/: الحنطممة. {باسممقات} /9الحصمميد} / /: بصمميرة. {حممب8
وأنشممأ أنشممأكم حيممن علينمما، /: أفأعيمما15الطمموال. {أفعيينمما} /

له. {فنقبوا} قيض الذي /: الشيطان23قرينه} / خلقكم. {وقال
/:37السمع} / ألقى /: ضربوا. {أو36/
/: رصممد. {سممائاق18عتيممد} / بغيممره. {رقيممب نفسممه يحممدث ل

/: شمماهد37وشممهيد. {شممهيد} / /: الملكممان: كمماتب21وشممهيد} /
/: نصب.38بالقلب. {لغوب} /

أكمممامه، فممي دام ممما /: الكفممرى10غيممره: {نضمميد} / وقممال
فليس أكمامه من خرج فإذا بعض، على بعضه ومعناه: منضود
/:40السممجود} / /. {وأدبممار49النجمموم} /الطممور:  بنضيد. {وإدبار

(الطممور)، فممي الممتي (ق) ويكسممر فممي الممتي يفتممح عاصم كان
وينصبان. جميعا ويكسران

مممن يخرجممون /: يمموم42الخممروج} / عبمماس: {يمموم ابممن وقممال
القبور.

333/ {    } :  : مزيد -  من هل وتقول قوله /.30باب

بممن حرمممي السممود: حممدثنا أبممي بممن الله عبد  - حدثنا4567 
عن عنه، الله رضي أنس عن قتادة، عن شعبة، عمارة: حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى النبي
قممدمه، يضممع حممتى مزيممد، مممن وتقول: هممل النار في (يلقى 

قط). فتقول: قط
]6284 - 6949[

أبممو القطممان: حممدثنا موسممى بممن محمممد  - حممدثنا4568/4569
عممن عمموف، مهدي: حدثنا بن يحيى بن سعيد الحميري سفيان
أبممو يمموقفه كممان ممما وأكممثر رفعممه، هريممرة أبممي عممن محمممد،
سفيان:

الرب فيضع مزيد، من وتقول: هل امتلت، لجهنم: هل (يقال 
قط). فتقول: قط عليها، قدمه وتعالى تبارك

الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4569
قممال: قممال عنممه اللممه رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،
وسلم: عليه الله صلى النبي

بممالمتكبرين النممار: أوثممرت فقممالت والنممار، الجنممة (تحمماجت 
النمماس ضعفاء إل يدخلني ل لي الجنة: ما وقالت والمتجبرين،

بك أرحم رحمتي للجنة: أنت وتعالى تبارك الله وسقطهم. قال



بممك أعممذب عذابي أنت للنار: إنما وقال عبادي، من أشاء من
النممار: فأممما ملؤهمما، منهممما واحدة ولكل عبادي، من أشاء من
فهنالمك قممط، قمط فتقممول: قمط رجلمه يضمع حمتى تمتلممئ فل

مممن وجممل عز الله يظلم ول بعض، إلى بعضها ويزوى تمتلئ
خلقا). لها ينشئ وجل عز الله الجنة: فإن وأما أحدا، خلقه

]7011[

334     } : الشمس -  طلوع قبل ربك بحمد وسبح باب
/ { الغروب  /.39وقبل

إسممماعيل، عممن جريممر، عن إبراهيم، بن إسحاق  - حدثنا4570
قال: الله عبد بن جرير عن حازم، أبي ابن قيس عن
إلى فنظر وسلم، عليه الله صلى النبي مع ليلة جلوسا كنا 

فقال: عشرة، أربع ليلة القمر
رؤيتممه، فممي تضممامون ل هممذا، تممرون كما ربكم سترون (إنكم

الشمممس طلمموع قبممل صمملة علممى تغلبوا ل أن استطعتم فإن
طلمموع قبممل ربممك بحمممد قرأ: {وسبح فافعلوا. ثم غروبها وقبل

الغروب}). وقبل الشمس
]529[

عممن نجيممح، أبممي ابممن عممن ورقمماء، آدم: حممدثنا  - حممدثنا4571
عباس: ابن مجاهد: قال

قوله: {وأدبار يعني كلها، الصلوات أدبار في يسبح أن أمره 
السجود}.

 335/ { } :   : والذاريات -  سورة تفسير /.1باب
الرياح. السلم: الذاريات عليه علي قال

أفل أنفسممكم /: تفرقه. {وفممي45غيره: {تذروه} /الكهف:  وقال
مممن ويخممرج واحممد، مممدخل فممي وتشرب /: تأكل21تبصرون} /

/: فجمعمممت29/: فرجمممع. {فصمممكت} /26موضمممعين. {فمممراغ} /
يبممس إذا الرض جبهتهمما. والرميممم: نبممات فضممربت أصممابعها،

/: أي47وديس. {لموسعون} /
/: يعنممي236قدره} /البقرة:  الموسع {على وكذلك سعة، لذوو

اللمموان: واختلف والنممثى، /: الممذكر49زوجين} / القوي. {خلقنا
/: معناه: من50الله} / إلى زوجان. {ففروا فهما وحامض، حلو
/: ممما56ليعبممدون} / إل والنممس الجممن خلقممت إليه. {وممما الله

وقممال ليوحممدون، إل الفريقيممن أهممل مممن السعادة أهل خلقت



فيممه وليممس بعمض، وتممرك بعض ففعل ليفعلوا، بعضهم: خلقهم
العظيم. القدر. والذنوب: الدلو لهل حجة

: سمممبيل.59/: صممميحة. {ذنوبممما} /29مجاهمممد: {صمممرة} / وقمممال
تلد. ل {العقيم}: التي

غمممرة} / وحسممنها. {فممي عبمماس: والحبممك: اسممتواؤها ابن وقال
يتمادون. ضللتهم /: في11

/:34/: تواطممؤوا. وقممال: {مسممومة} /53غيره: {تواصمموا} / وقال
السيما. من معلمة،
/: لعنوا.10الخراصون} / {قتل

336/ { } :   : والطور -  سورة تفسير /.1باب
/: مكتوب.2قتادة: {مسطور} / وقال

/:3منشممور} / بالسممرياينية. {رق مجاهممد: الطممور: الجبممل وقممال
/:6/: سممماء. {المسممجور} /5المرفمموع} / صممحيفة. {والسممقف

فيهمما يبقى فل ماؤها يذهب حتى الحسن: تسجر وقال الموقد،
قطرة.

/: نقصناهم.21مجاهد: {ألتناهم} / وقال
/: العقول.32/: تدور. {أحلمهم} /9غيره: {تمور} / وقال
/: قطعمما.44/: اللطيممف. {كسممفا} /28عباس: {البر} / ابن وقال

/: الموت.30{المنون} /
/: يتعاطون.23غيره: {يتنازعون} / وقال

محممد عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بن الله عبد  - حدثنا4572
أبممي بنممت زينممب عممن عممروة، عن نوفل، بن الرحمن عبد بن

قالت: سلمة أم عن سلمة،
أشتكي، أني وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت 

ورسممول راكبممة). فطفممت وأنت الناس وراء من فقال: (طوفي
يقممرأ الممبيت، جنممب إلممى يصمملي وسمملم عليممه اللممه صلى الله

مسطور. وكتاب بالطور
]452[

عممن قممال: حممدثوني سممفيان الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا4573
اللممه رضممي أبيه عن مطعم، بن جبير بن محمد عن الزهري،

قال: عنه
المغممرب فممي يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت 

هممم أم شيء غير من خلقوا الية: {أم هذه بلغ فلما بالطور،
يوقنممون. أم ل بممل والرض السممماوات خلقمموا الخممالقون. أم



يطير. أن قلبي المسيطرون}. كاد هم أم ربك خزائان عندهم
محمممد عن يحدث الزهري سمعت فإنما أنا، سفيان: فأما قال
عليممه اللممه صمملى النبي أبيه: سمعت عن مطعم، بن جبير بن

قممالوا الممذي زاد أسمممعه بممالطور. لممم المغرب في يقرأ وسلم
لي.

]731[

337/ { }   : والنجم -  سورة تفسير /.1باب
/:9قوسممين} / قمموة. {قمماب /: ذو6مممرة} / مجاهممد: {ذو وقممال
/:34/: عوجاء. {وأكدى} /22القوس. {ضيزى} / من الوتر حيث
الجمموزاء. {الممذي مممرزم /: هو49الشعرى} / عطاءه. {رب قطع

/: اقتربت57الزفة} / عليه. {أزفت فرض ما /: وفى37وفى} /
عكرمممة: يتغنممون، وقممال /: البرطمممة،61السمماعة. {سممامدون} /

بالحميرية.
قمممرأ: وممممن /: أفتجمممادلونه،12إبراهيمممم: {أفتممممارونه} / وقمممال

/: بصممر17البصممر} / زاغ أفتجحممدونه. {ممما {أفتمرونممه} يعنممي
رأى. ممما جمماوز طغى} ول وسلم. {وما عليه الله صلى محمد

/: كذبوا.36{فتماروا} /القمر: 
/: غاب.1هوى} / الحسن: {إذ وقال
فأرضى. /: أعطى48وأقنى} / عباس: {أغنى ابن وقال

خالممد، أبممي بن إسماعيل عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4574
قال: مسروق عن عامر، عن
صلى محمد رأى هل أمتاه، عنها: يا الله رضي لعائاشة قلت 

أيممن قلت، مما شعري قف فقالت: لقد ربه؟ وسلم عليه الله
محمممدا أن حممدثك كذب: من فقد حدثكهن من ثلث، من أنت

قممرأت: {ل ثممم كممذب، فقممد ربممه رأى وسمملم عليممه الله صلى
الخممبير}. {وممما اللطيممف وهممو البصار يدرك وهو البصار تركه
حجاب}. ومممن وراء من أو وحيا إل الله يكلمه أن لبشر كان

أيهمما قممرأت: {يمما ثممم كممذب، فقممد غممد في ما يعلم أنه حدثك
جبريل رأى ولكنه ربك}. الية، من إليك أنزل ما بلغ الرسول

مرتين. صورته في السلم عليه
]3062[



338/ {     } : أدنى -  أو قوسين قاب فكان حيث/. 9باب
. ؟؟   القوس من الوتر

الشمميباني الواحممد: حممدثنا عبممد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4575
الله: عبد عن زرا قال: سمعت

أوحممى}. ما عبده إلى أدنى. فأوحى أو قوسين قاب {فكان 
جناح. ستمائاة له جبريل رأى مسعود: أنه ابن قال: حدثنا

]3060[

339/ {     } :  : أوحى -  ما عبده إلى فأوحى قوله /.10باب
قال: الشيباني عن زائادة، غنام: حدثنا بن طلق  - حدثنا4576

أدنى. أو قوسين قاب تعالى: {فكان قوله عن زرا؟؟ سألت 
محمممدا الله: أن عبد أوحى}. قال: أخبرنا ما عبده إلى فأوحى

جناح. ستمائاة له جبريل رأى وسلم عليه الله صلى
]3060[

 340/ {      } : الكبرى -  ربه آيات من رأى لقد /.18باب
عممن العمممش، عممن سممفيان، قبيصممة: حممدثنا  - حممدثنا4577

عنه: الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،
قد أخضر رفرفا الكبرى}. قال: رأى ربه آيات من رأى {لقد 

الفق. سد
]3061[

 341/ {   } : والعزى -  اللت أفرأيتم /.19باب
أبممو الشهب: حممدثنا أبو إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا4578

عنهما، الله رضي عباس ابن عن الجوزاء،
سممويق يلممت رجل اللت والعممزى} كممان قمموله: {اللت فممي 

الحاج.
يوسممف: بممن هشممام محمد: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا4579
عممن الرحمممن، عبممد بممن حميد عن الزهري، عن معمر، أخبرنا

اللممه صمملى اللممه رسممول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي
وسلم: عليه
إل إله فليقل: ل والعزى، حلفه: واللت في فقال حلف (من 

فليتصدق). أقامرك، لصاحبه: تعال قال ومن الله،
]5756، 5942، 6274[



342/ {   } : الخرى -  الثالثة ومناة /.20باب
الزهممري: سمممعت سممفيان: حممدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4580

فقالت: عنها، الله رضي لعائاشة عروة: قلت
يطوفممون ل بالمشلل التي الطاغية بمناة أهل من كان إنما 

والمممروة الصممفا تعممالى: {إن اللممه فممأنزل والمروة، الصفا بين
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول الله}. فطاف شعائار من

والمسلمون.
قديد. من بالمشلل سفيان: مناة قال

عروة: قالت شهاب. قال ابن عن خالد، بن الرحمن عبد وقال
يسمملموا أن قبممل وغسان هم كانوا النصار، في عائاشة: نزلت

مثله. لمناة، يهلون
رجممال عائاشة: كممان عن عروة، عن الزهري، عن معمر، وقال
مكممة بيممن صممنم ومنمماة لمنمماة، يهممل كممان ممممن النصممار مممن

والمممروة الصفا بين نطوف ل كنا الله، نبي يا قالوا والمدينة،
نحوه. لمناة، تعظيما

]1561[

 343/ {   } : واعبدوا -  لله فاسجدوا /.62باب
عممن أيمموب، الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا4581

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
معممه وسممجد بممالنجم، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سجد 

والنس. والجن والمشركون، المسلمون
عباس. ابن علية ابن يذكر ولم أيوب، عن طهمان، ابن تابعه

]1021[
إسرائايل، أحمد: حدثنا أبو علي: أخبرني بن نصر  - حدثنا4582

رضممي اللممه عبممد عممن يزيد، بن السود عن إسحاق، أبي عن
قال: عنه الله
رسممول {والنجم} قال: فسجد سجدة فيها أنزلت سورة أول 

رأيتممه رجل، إل خلفممه مممن وسممجد وسلم عليه الله صلى الله
كممافرا، قتممل ذلك بعد فرأيته عليه، فسجد تراب من كفا أخذ
خلف. بن أمية وهو

]1017[



 344} :( )   : اقتربت -  القمر سورة تفسير باب
/.1الساعة} /

/: متنممماه.4/: ذاهمممب. {مزدجمممر} /2مجاهمممد: {مسمممتمر} / قمممال
السممفينة. /: أضمملع13جنونا. {دسممر} / /: فاستطير9{وازدجر} /

اللممه. مممن جممزاء لممه /: يقممول: كفممر14كفممر} / كممان {لمممن
الماء. /: يحضرون28{محتضر} /

السراع. /: النسلن: الخبب8جبير: {مهطعين} / ابن وقال
فعقرهمممما. بيممممده /: فعاطهمممما29غيممممره: {فتعمممماطى} / وقممممال

/:9محممترق. {ازدجممر} / الشممجر مممن /: كحظممار31{المحتظر} /
جممزاء فعلنمما ما وبهم به /: فعلنا14زجرت. {كفر} / من افتعل

حق. يقال: الشر /: عذاب3وأصحابه. {مستقر} / بنوح صنع لما
والتجبر. المرح

345/ {     .  } : يعرضوا -  آية يروا وإن القمر وانشق باب
1 ،2./

شممعبة، عممن يحيممى، مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا4583/4584 
ابممن عن معمر، أبي عن إبراهيم، عن العمش، عن وسفيان،
قال: مسعود

وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عهد على القمر انشق 
اللممه رسممول فقممال دونممه، وفرقممة الجبممل، فوق فرقتين: فرقة

وسلم: (اشهدوا). عليه الله صلى
ه: حمدثنا عبد بن علي ) - حدثنا4584( ابمن سمفيان: أخبرنما الل

قال: الله عبد عن معمر، أبي عن مجاهد، عن نجيح، أبي
فصممار وسمملم، عليه الله صلى النبي مع ونحن القمر انشق 

اشهدوا). لنا: (اشهدوا فقال فرقتين،
]3437[

جعفممر، عممن بكممر، قممال: حممدثني بكيممر بن يحيى  - حدثنا4585
بممن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن مالك، بن عراك عن

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن مسعود،
وسلم. عليه الله صلى النبي زمان في القمر انشق 
]3439[

بممن يممونس محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا4586/4587



عنممه اللممه رضممي أنممس عممن قتممادة، عممن شيبان، محمد: حدثنا
قال:

القمر. انشقاق فأراهم آية، يريهم أن مكة أهل سأل 
قتمادة، عمن شمعبة، عمن يحيمى، مسدد: حممدثنا ) - حدثنا4587(

قال: أنس عن
فرقتين. القمر انشق 
]3438[

 346 .      } : ولقد -  كفر كان لمن جزاء بأعيننا تجري باب
/ { مدكر     من فهل آية /.15، 14تركناها

هممذه أوائاممل أدركهمما حممتى نمموح سممفينة اللممه قتادة: أبقممى قال
المة.
إسممحاق، أبممي عن شعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا4588

قال: الله عبد عن السود، عن
مدكر}. من يقرأ: {فهل وسلم عليه الله صلى النبي كان 
]3163[

347     } : من -  فهل للذكر القرآن يسرنا ولقد باب
/.40، 32، 22، 17مدكر} /

قراءته. مجاهد: يسرنا: هونا قال
إسحاق، أبي عن شعبة، عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا4589

صمملى النممبي عممن عنممه، الله رضي الله عبد عن السود، عن
وسلم: عليه الله
مدكر}. من يقرأ: {فهل كان أنه 
]3163[

 348   .   } : عذابي -  كان فكيف منقعر نخل أعجاز باب
/.21، 20ونذر} /

إسحاق: أبي عن زهير، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4590
{مممذكر}؟ مدكر} أو من السود: {فهل سأل رجل سمع أنه 

مممدكر}. قممال: مممن يقرؤهمما: {فهممل اللممه عبممد فقممال: سمممعت
مممن يقرؤهمما: {فهممل وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي وسمممعت

مدكر}. دال.
]3163[



 349  .   } : يسرنا -  ولقد المحتظر كهشيم فكانوا باب
/ { مدكر     من فهل للذكر /.32، 31القرآن

إسحاق، أبي عن شعبة، عن أبي، عبدان: أخبرنا  - حدثنا4591
صمملى النممبي عممن عنممه، الله رضي الله عبد عن السود، عن
قرأ: وسلم عليه الله
مدكر}. الية. من {فهل 
]3163[

 350.     } : مستقر -  عذاب بكرة صبحهم ولقد باب
/ {   } :  { مدكر   من فهل إلى ونذر عذابي  -38فذوقوا

40./

أبممي عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا محمممد: حممدثنا  - حممدثنا4592
عليه الله صلى النبي عن الله، عبد عن السود، عن إسحاق،

قرأ: وسلم
مدكر}. من {فهل 
]3163[

 351/ {      } : مدكر -  من فهل أشياعكم أهلكنا ولقد باب
51./

أبممي عممن إسممرائايل، عممن وكيممع، يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا4593
قال: الله عبد عن يزيد، بن السود عن إسحاق،

مذكر}. من وسلم: {فهل عليه الله صلى النبي على قرأت 
مدكر}. من وسلم: {فهل عليه الله صلى النبي فقال

]3163[

 352/ {    } :  : الدبر -  ويولون الجمع سيهزم قوله باب
45./

عبممد حوشممب: حممدثنا بممن اللممه عبممد بن محمد  - حدثنا4594 
عبمماس. وحممدثني ابممن عممن عكرمممة، عممن خالممد، الوهاب: حدثنا
عممن خالممد، وهيممب: حممدثنا عممن مسمملم، بن عفان محمد: حدثنا

اللممه رسممول عنهممما: أن اللممه رضممي عبمماس ابممن عن عكرمة،



بدر: يوم قبة في وهو قال وسلم عليه الله صلى
تعبممد ل تشممأ إن اللهممم ووعممدك، عهممدك أنشدك إني (اللهم 

اللممه، رسممول يمما فقال: حسممبك بيده بكر أبو اليوم). فأخذ بعد
يقممول: وهممو فخممرج الممدرع، فممي يثب وهو ربك، على ألححت

الدبر}. ويولون الجمع {سيهزم
]2758[

 353    } : أدهى -  والساعة موعدهم الساعة بل باب
/.46وأمر} /

المرارة. من يعني
يوسممف: أن بن هشام موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا4595

قال: ماهك بن يوسف قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن
محمممد علممى أنممزل قالت: لقد المؤمنين، أم عائاشة عند إني 

السمماعة ألعب: {بل لجارية وإني بمكة، وسلم عليه الله صلى
وأمرا}. أدهى والساعة موعدهم

]4707[
عكرمممة، عممن خالممد، عممن خالممد، إسحاق: حدثنا  - حدثني4596

وهممو قممال، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عباس: أن ابن عن
بدر: يوم له قبة في
اليمموم بعممد تعبد لم شئت إن اللهم ووعدك، عهدك (أنشدك 

فقممد اللممه، رسممول يمما وقممال: حسممبك بيده بكر أبو أبدا). فأخذ
يقول: {سيهزم وهو فخرج الدرع، في وهو ربك، على ألححت
أدهممى والسمماعة موعممدهم السمماعة بممل الممدبر ويولممون الجمممع
وأمر}.

]2758[

354.    : الرحمن -  سورة تفسير باب
الرحى. /: كحسبان5مجاهد: {بحسبان} / وقال

الميممزان. لسممان /: يريممد9المموزن} / غيممره: {وأقيممموا وقممال
فممذلك يدرك أن قبل شيء منه قطع إذا الزرع والعصف: بقل

والريحممان: منممه، يؤكممل الممذي والحب والريحان: رزقه العصف،
يريممد: المممأكول بعضهم: والعصف الرزق. وقال العرب كلم في
م المذي والريحمان: النضميج الحمب، ممن غيمره: يؤكمل. وقمال ل

أبممو التبممن. وقممال الضحاك: العصف الحنطة. وقال ورق العصف
مجاهد: النبط: هبورا. وقال تسميه ينبت، ما أول مالك: العصف



الصفر والمارج: اللهب الرزق، والريحان الحنطة، ورق العصف
أوقدت. إذا النار يعلو الذي والخضر

/: للشمممس:17المشممرقين} / مجاهممد: {رب عممن بعضممهم وقال
المغربيممن} {ورب الصمميف فممي ومشممرق مشممرق، الشتاء في

يختلطممان. /: ل20يبغيممان} / والصمميف. {ل الشممتاء فممي مغربهمما
يرفممع لم ما فأما السفن، من قلعه رفع /: ما24{المنشآت} /

بمنشأة. فليس قلعه
الفخار. الشواظ: لهممب يصنع /: كما14مجاهد: {كالفخار} / وقال

فيعذبون رؤوسهم، على يصب /: الصفر35نار. {ونحاس} / من
عممز اللممه فيممذكر بالمعصممية /: يهممم46ربممه} / مقممام به. {خاف

المممري. ممممن /: سممموداوان64فيتركهممما. {ممممدهامتان} / وجمممل
يصلصممل كممما فصلصممل برمممل خلممط /: طيممن14{صلصممال} /

كممما يقممال: صلصممال، بممه: صممل، يريممدون ويقال: منتممن، الفخار،
يعنممي مثممل: كبكبتممه وصرصممر، الغلق عنممد البمماب يقممال: صممر

الرمممان بعضهم: ليممس /: وقال68ورمان} / ونخل كببته. {فاكهة
عممز كقمموله فاكهممة، تعممدها فإنهمما العرب وأما بالفاكهة، والنخل

الوسممطى} /البقممرة: والصمملة الصمملوات علممى وجممل: {حممافظوا
العصممر أعاد ثم الصلوات، كل على بالمحافظة /: فأمرهم238

الله أن تر ومثلها: {ألم والرمان، النخل أعيد كما لها، تشديدا
/: ثم18الرض} /الحج:  في ومن السماوات في من له يسجد

/:18العممذاب} /الحممج:  عليه حق وكثير الناس من قال: {وكثير
السماوات في قوله: {من أول في وجل عز الله ذكرهم وقد
الرض}. في ومن
/:54دان} / الجنممتين /: أغصان. {وجنى48غيره: {أفنان} / وقال

قريب. يجتنى ما
/: نعمه.13آلء} / الحسن: {فبأي وقال
والنس. الجن /: يعني13قتادة: {ربكما} / وقال
ذنبمما، /: يغفممر29شممأن} / فممي هممو يوم الدرداء: {كل أبو وقال

آخرين. ويضع قوما، ويرفع كربا، ويكشف
/: حممماجز. النمممام: الخلمممق.20عبممماس: {بمممرزخ} / ابمممن وقمممال

العظمة. /: ذو78الجلل} / /: فياضتان. {ذو66{نضاختان} /
الميممر يقال: مممرج النار، من /: خالص15غيره: {مارج} / وقال
دابتممك مرجممت مممن بعض، على بعضهم يعدو خلهم إذا رعيته

/: ملتبممس.5النمماس: {مريممج} /ق:  أمممر ويقممال: مممرج تركتهمما،



/: سنحاسبكم،31لكم} / البحران. {سنفرغ /: اختلط19{مرج} /
العممرب، كلم فممي معممروف وهممو شمميء، عممن شيء يشغله ل

غرتك. على يقول: لخذنك شغل، به وما لك، يقال: لتفرغن

355/ {   } :  : جنتان -  دونهما ومن قوله /.62باب
بممن العزيممز عبد السود: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا4597

بن بكر أبي عن الجوني، عمران أبو العمي: حدثنا الصمد عبد
عليممه اللممه صلى الله رسول أبيه: أن عن قيس، بن الله عبد

قال: وسلم
ذهممب، مممن وجنتممان فيهممما، وممما آنيتهممما فضممة، من (جنتان 

ربهممم إلممى ينظروا أن وبين القوم بين وما فيهما، وما آنيتهما
عدن). جنة في وجهه على الكبر، رداء إل
]3071[

356/ {    } : الخيام -  في مقصورات حور /.72باب
مجاهممد: مقصممورات: الحدق. وقممال عباس: حور: سود ابن وقال

أزواجهمممن. علممممى وأنفسمممهن طرفهممممن قصممممر محبوسمممات،
أزواجهن. غير يبغين /: ل56{قاصرات} /

بممن العزيممز عبممد قال: حممدثني المثنى بن محمد  - حدثنا4598
عبممد بممن بكممر أبي عن الجوني، عمران أبو الصمد: حدثنا عبد
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أبيممه: أن عممن قيممس، بممن الله

قال: وسلم
ميل، سممتون عرضممها مجوفممة، لؤلؤة من خيمة الجنة في (إن
عليهممم يطمموف الخريممن، يممرون ممما أهممل منهمما زاوية كل في

مممن وجنتممان فيهممما، وممما آنيتهما فضة، من وجنتان المؤمنون،
إلممى ينظممروا أن وبيممن القوم بين وما فيهما، وما آنيتهما كذا،
عدن). جنة في وجهه على الكبر رداء إل ربهم

]3071[

 357.    : الواقعة -  سورة تفسير باب
ولتممت /: فتممت5/: زلزلممت. {بسممت} /4مجاهممد: {رجممت} / وقال
أيضمما: ل ويقممال حمل، السممويق. المخضممود: الممموقر يلممت كممما

إلممى /: الممموز. والعممرب: المحببممات29لممه. {منضممود} / شمموك
/: دخممان43/: أمممة. {يحممموم} /40 ،39 ،12أزواجهممن. {ثلممة} /
الظممماء. /: البممل55/: يممديمون. {الهيممم} /46أسود. {يصممرون} /

ورخممماء. /: جنمممة89/: لملزممممون. {فمممروح} /66{لمغرممممون} /



/: فممي61تعلمممون} / ل فيما /: الرزق. {وننشئكم89{وريحان} /
نشاء. خلق أي

/: مثقلممة،37/: تعجبممون. {عربمما} /65غيممره: {تفكهممون} / وقممال
العربممة، مكممة أهممل يسممميها وصبر، صبور مثل عروب، واحدها

الشكلة. العراق وأهل الغنجة، المدينة وأهل
/: إلممى3النممار. {رافعممة} / إلممى /: لقمموم3في: {خافضة} / وقال

الناقة. والكمموب: ومنه: وضين /: منسوجة،15الجنة. {موضونة} /
والعممممرى. الذان عممممروة. والبمممماريق: ذوات ول لممممه آذان ل

فمموق /: بعضممها34مرفوعممة} / /: جممار. {وفممرش31{مسكوب} /
/: متنعمين.45بعض. {مترفين} /

النساء. {للمقوين} / أرحام في النطفة /: هي58تمنون} / {ما
/: بمحكممم75النجوم} / القفز. {بمواقع والقي /: للمسافرين،73

وموقممع ومواقممع سممقطن، إذا النجمموم ويقال: بمسممقط القرآن،
فيممدهنون} تممدهن مثممل: {لممو /: مكممذبون،81واحد. {مممدهنون} /

أصحاب من لك: إنك مسلم /: أي91لك} / /. {فسلم9/القلم: 
مصممدق، تقممول: أنممت كممما معناهمما، وهممو إن وألغيممت اليميممن،
قليممل، عممن مسممافر قممال: إنممي قد كان إذا قليل، عن مسافر

رفعممت إن الرجممال، من كقولك: فسقيا له، كالدعاء يكون وقد
الدعاء. من فهو السلم،

/: باطل.25أوريت: أوقدت. {لغوا} / /: تستخرجون،71{تورون} /
/: كذبا.25{تأثيما} /

358-/ {  } :  : ممدود  وظل قوله /.30باب

أبممي عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا4599
بممه يبلممغ عنممه، الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

ل عام، مائاة ظلها في الراكب يسير شجرة، الجنة في (إن 
ممدود}). شئتم: {وظل إن واقرؤا يقطعها،

]3080[

 359.    : الحديد -  سورة تفسير باب
فيممه. {مممن /: معمريممن7مسممتخلفين} / مجاهممد: {جعلكممم قممال

بممأس الهممدى. {فيممه إلى الضللة /: من9النور} / إلى الظلمات
/: أولممى15وسلح. {مممولكم} / /: جنة25للناس} / ومنافع شديد



يقممال: الكتمماب، أهل /: ليعلم29الكتاب} / أهل يعلم بكم. {لئل
علممما. شمميء كل على والباطن علما، شيء كل على الظاهر

/: انتظرونا.13{أنظرونا} /

 360.    : المجادلة -  سورة تفسير باب
/: أخزوا،5الله. {كبتوا} / /: يشاقون20مجاهد: {يحادون} / وقال

/: غلب.19الخزي. {استحوذ} / من

 361.    : الحشر -  سورة تفسير باب
أرض. إلى أرض من /: الخراج3{الجلء} /

بممن سممعيد الرحيممم: حممدثنا عبد بن محمد  - حدثنا4600/4601
جممبير بممن سممعيد عممن بشممر، أبممو هشيم: أخبرنا سليمان: حدثنا

قال:
ما الفاضحة، هي قال: التوبة التوبة، عباس: سورة لبن قلت 

أحممدا تبقممي لممن أنهمما ظنمموا حممتى ومنهممم، ومنهممم تنزل، زلت
فممي قال: نزلممت النفال، قال: قلت: سورة فيها، ذكر إل منهم
النضير. بني في قال: نزلت الحشر، قال: قلت: سورة بدر،

حممماد: بممن يحيممى مممدرك: حممدثنا بممن الحسممن ) - حممدثنا4601(
قال: سعيد عن بشر، أبي عن عوانة، أبو أخبرنا

قال: قل: الحشر، عنهما: سورة الله رضي عباس لبن قلت 
النضير. سورة

]3805[

 362/ {    } : لينة -  من قطعتم ما /.5باب
برنية. أو عجوة تكن لم ما نخلة،

رضي عمر ابن عن نافع، عن ليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4602
عنهما: الله
بنممي نخممل حممرق وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

قطعتممم تعممالى: {ممما اللممه فممأنزل البويرة، وهي وقطع، النضير
وليخممزي اللمه فبممإذن أصولها على قائامة تركتموها أو لينة من

الفاسقين}.
]2201[



 363/ {     } :  : رسوله -  على الله أفاء ما قوله /.7، 6باب

عممن مرة، غير سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4603
عممن الحممدثان، بممن أوس بممن مالممك عممن الزهري، عن عمرو،

قال: عنه الله رضي عمر
صمملى رسمموله علممى اللممه أفاء مما النضير بني أموال كانت 

ول بخيممل عليممه المسمملمون يوجممف لممم مما وسلم، عليه الله
خاصممة، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول فكانت ركاب،
فممي بقممي ممما يجعممل ثممم سممنته، نفقممة منهمما أهلممه على ينفق

الله. سبيل في عدة والكراع، السلح
]2748[

 364/ {    } : فخذوه -  الرسول آتاكم وما /.7باب

عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا4604/4605
قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن منصور،

والمتفلجممات والمتنمصات والمتوشمات، الواشمات الله (لعن 
الله). خلق المغيرات للحسن،

فجمماءت يعقمموب، أم لهمما يقممال أسد بني من امرأة ذلك فبلغ
ل لممي فقممال: وممما وكيممت، كيممت لعنممت أنك بلغني فقالت: إنه

هممو ومممن وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول لعن من ألعن
فممما اللمموحين، بيممن ممما قممرأت فقممالت: لقممد اللممه، كتمماب فممي

أممما وجممدتيه، لقممد قرأتيه كنت قال: لئن تقول، ما فيه وجدت
فممانتهوا}. عنممه نهمماكم وممما فخذوه الرسول آتاكم قرأت: {وما
أهلممك أرى قممالت: فممإني عنممه، نهممى قممد قال: فإنه قالت: بلى،

ممن تمر فلممم فنظرت، فذهبت فانظري، قال: فاذهبي يفعلونه،
جامعتنا. ما كذلك كانت فقال: لو شيئا، حاجتها

قممال: سممفيان عن الرحمن، عبد علي: حدثنا ) - حدثنا4605( 
إبراهيممم، عممن منصممور، حممديث عباس بن الرحمن لعبد ذكرت

قال: عنه الله رضي الله عبد عن علقمة، عن
الواصمملة. فقممال: وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لعن 

مثممل اللممه، عبممد عممن يعقمموب، أم لها يقال امرأة من سمعته
منصور. حديث

]5587، 5595، 5599، 5604[



 365/ {    } : واليمان -  الدار تبوؤوا والذين /.9باب

يعنممي: ابممن بكممر، أبممو يممونس: حممدثنا بن أحمد  - حدثنا4606 
عمممر قممال: قممال ميمممون بممن عمممرو عممن حصين، عن عياش،
عنه: الله رضي

م يعمرف الوليمن: أن بالمهماجرين الخليفمة أوصي  حقهمم، له
قبممل من واليمان الدار تبوؤوا الذين بالنصار، الخليفة وأوصي

مممن يقبممل وسمملم: أن عليممه اللممه صمملى النممبي يهمماجر أن
مسيئهم. عن ويعفو محسنهم،

]1328[

 366/  .{   } : الية -  أنفسهم على ويؤثرون /.9باب
الفلح: البقاء، بالخلود، الخصاصة: الفاقة. {المفلحون}: الفائازون

/: حسدا.9الحسن: {حاجة} / الفلح: عجل. وقال على حي
أسممامة: أبو كثير: حدثنا بن إبراهيم بن يعقوب  - حدثني4607
أبممي عممن الشممجعي، حممازم أبو غزوان: حدثنا بن فضيل حدثنا

الله رضي هريرة
قال: عنه
رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول رجل أتى 

عنممدهن يجممد فلممم نسممائاه إلممى فأرسممل الجهممد، أصممابني الله،
رجممل وسمملم: (أل عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال شيئا،

فقال: النصار من رجل الله). فقام يرحمه الليلة، هذه يضيفه
لمرأتممه: ضمميف فقممال أهلمه إلممى فممذهب اللمه، رسمول يمما أنما

قممالت: شمميئا، تممدخريه ل وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول
العشاء الصبية أراد قال: فإذا الصبية، قوت إل عندي ما والله

الليلممة، بطوننمما ونطمموي السممراج، فممأطفئي وتعممالي، فنمموميهم
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممى الرجممل غممدا ثم ففعلت،
فلن مممن أو: ضممحك وجممل، عز الله عجب فقال: (لقد وسلم،

كان ولو أنفسهم على وجل: {ويؤثرون عز الله وفلنة). فأنزل
خصاصة}. بهم

]3587[

367.    : الممتحنة -  سورة تفسير باب
فيقولممون: بأيديهم، تعذبنا /: ل5فتنة} / تجعلنا مجاهد: {ل وقال

الكمموافر} / هممذا. {بعصممم أصابهم ما الحق على هؤلء كان لو



نسائاهم، بفراق وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب /: أمر10
بمكة. كوافر كن

 368/ {     } : أولياء -  وعدوكم عدوي تتخذوا ل /.1باب
دينممار بممن عمممرو سممفيان: حممدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4608

اللممه عبيممد سمممع علي: أنممه بن محمد بن الحسن قال: حدثني
عنممه اللممه رضممي عليمما يقول: سمعت علي كاتب رافع أبي بن

يقول:
والزبيممر أنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بعثنممي 

بهمما فممإن خمماخ، روضممة تممأتوا حممتى فقممال: (انطلقمموا والمقداد،
حممتى خيلنمما بنمما تعادى منها). فذهبنا فخذوه كتاب، معها ظعينة
الكتمماب، فقلنمما: أخرجممي بالظعينممة، نحممن فممإذا الروضممة، أتينمما

لنلقيممن أو الكتمماب فقلنمما: لتخرجممن كتاب، من معي فقالت: ما
عليممه الله صلى النبي به فأتينا عقاصها، من فأخرجته الثياب،
مممن أنمماس إلممى بلتعممة أبممي ابممن حمماطب فيه: من فإذا وسلم

اللممه صمملى النممبي أمممر ببعممض يخبرهم بمكة، ممن المشركين
يمما هممذا وسمملم: (ممما عليممه الله صلى النبي فقال وسلم، عليه

امممرأ كنممت إنممي اللممه، رسممول يمما علي تعجل حاطب). قال: ل
مممن معممك مممن وكممان أنفسممهم، مممن أكممن ولممم قريممش، مممن

بمكممة، وأممموالهم أهليهممم بهمما يحمممون قرابممات لهم المهاجرين
يممدا إليهممم أصممطنع أن فيهممم، النسممب مممن فمماتني إذ فأحببت
دينممي. عممن ارتممدادا ول كفرا، ذلك فعلت وما قرابتي، يحمون

صممدقكم). فقممال قممد وسمملم: (إنممه عليه الله صلى النبي فقال
شممهد فقممال: (إنممه عنقممه، فأضممرب اللممه رسول يا عمر: دعني

ه لعل يدريك؟ وما بدرا، ع وجمل عمز الل بمدر أهمل علمى اطل
عمممرو: ونزلممت لكممم). قممال غفرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا

أوليمماء}. وعممدوكم عممدوي تتخممذوا ل آمنمموا الذين أيها فيه: {يا
عمرو. قول أو الحديث، في الية أدري قال: ل

عدوي}. تتخذوا فنزلت: {ل هذا، في لسفيان علي: قيل حدثنا
ممما عمممرو، مممن حفظتممه النمماس، حممديث في سفيان: هذا قال

غيري. حفظه أحدا أرى وما حرفا، منه تركت
]2845[

369/ {    } : مهاجرات -  المؤمنات جاءكم إذا /.10باب



سممعد: بممن إبراهيممم بممن يعقمموب إسممحاق: حممدثنا  - حدثنا4609
عممروة: أن عمممه: أخممبرني عممن شممهاب، ابممن أخممي ابممن حممدثنا
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عنهمما، الله رضي عائاشة
أخبرته:

هاجر من يمتحن كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
إذا النممبي أيهمما اللممه: {يمما بقممول الية بهذه المؤمنات من إليه

رحيممم}. قممال - غفممور قمموله - إلممى يبايعنممك المؤمنممات جمماءك
المؤمنممات، مممن الشممرط بهممذا أقممرأ عائاشة: فمن عروة: قالت

بايعتك). كلما، وسلم: (قد عليه الله صلى الله رسول لها قال
ممما المبايعممة، فممي قممط امممرأة يممد يممده مسممت ممما واللممه ول

ومعمممر يممونس ذلك). تممابعه على بايعتك بقوله: (قد إل يبايعهن
بممن إسممحاق الزهممري. وقممال عممن إسممحاق، بممن الرحمممن وعبد

وعمرة. عروة، عن الزهري، عن راشد،
]4983، 6788[

370/ {    } : يبايعنك -  المؤمنات جاءك إذا /.12باب
عممن أيمموب، الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا4610
قالت: عنها الله رضي عطية أم عن سيرين، بنت حفصة

ل علينا: {أن فقرأ وسلم، عليه الله صلى الله رسول بايعنا 
يممدها، امممرأة فقبضممت النياحة، عن شيئا}. ونهانا بالله يشركن

النممبي لهمما قممال فممما أجزيهمما، أن أريد فلنة، فقالت: أسعدتني
فبايعها. ورجعت، فانطلقت شيئا، وسلم عليه الله صلى

]1244[
قممال: جريممر بن وهب محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4611
عبمماس ابممن عممن عكرمممة، عن الزبير، قال: سمعت أبي حدثنا

معروف}. قال: في يعصينك تعالى: {ول قوله في
للنساء. الله شرطه شرط هو إنما 

الزهممري: سممفيان: قممال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4612
الصمامت بمن عبمادة إدريمس: سممع أبمو قمال: حمدثني حمدثناه،

قال: عنه الله رضي
علممى فقال: (أتبايعونني وسلم عليه الله صلى النبي عند كنا 

آيمة - وقممرأ تسممرقوا ول تزنمموا، ول شميئا، بالله تشركوا ل أن
منكممم وفممى - فمممن اليممة سممليمان: قممرأ لفممظ وأكممثر النسمماء،

فهممو فعمموقب شمميئا ذلممك مممن أصمماب ومممن الله، على فأجره
فهممو اللممه فسممتره ذلممك من شيئا منها أصاب ومن له، كفارة



له). غفر شاء وإن عذبه شاء إن الله، إلى
الية. في معمر عن الرزاق عبد تابعه

]18[
بممن هممارون الرحيممم: حممدثنا عبممد بممن محمممد  - حممدثنا4613

جريممج: أن ابن قال: وأخبرني وهب بن الله عبد معروف: حدثنا
أخبره، مسلم بن الحسن

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن
عليممه اللممه صمملى الله رسول مع الفطر يوم الصلة شهدت 

الخطبممة، قبممل يصممليها فكلهم وعثمان، وعمر بكر وأبي وسلم
فكأني وسلم، عليه الله صلى الله نبي فنزل بعد، يخطب ثم

حممتى يشممقهم أقبممل ثممم بيممده، الرجال يجلس حين إليه أنظر
المؤمنات جاءك إذا النبي أيها فقال: {يا بلل، مع النساء أتى

ول يزنيممن ول يسممرقن ول شمميئا بممالله يشممركن ل أن علممى
وأرجلهممن}. أيديهن بين يفترينه ببهتان يأتين ول أولدهن يقتلن
ذلك). على فرغ: (أنتن حين قال ثم كلها، الية من فرغ حتى

اللممه. ل رسممول يمما غيرهمما: نعممم يجبه لم واحدة، امرأة وقالت
ثمموبه، بلل هممي. قممال: (فتصممدقن). وبسممط مممن الحسممن يممدري

بلل. ثوب في والخواتيم الفتخ يلقين فجعلن
]98[

 371.    : الصف -  سورة تفسير باب
إلممى يتبعنممي /: مممن14اللممه} / إلى أنصاري مجاهد: {من وقال
الله.
وقممال ببعممض، بعضه /: ملصق4عباس: {مرصوص} / ابن وقال

غيره: بالرصاص.

 372/ {    } :   : أحمد -  اسمه بعدي من تعالى قوله /.6باب
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4614
عنممه اللممه رضممي أبيه عن مطعم، بن جبير بن محمد أخبرني

يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت
الممذي الممماحي وأنمما أحمممد، وأنمما محمممد، أسماء: أنمما لي (إن 

علممى النمماس يحشممر الممذي الحاشممر وأنا الكفر، بي الله يمحو
العاقب). وأنا قدمي،

]3339[
الجمعة سورة



 373/ {     } :  : بهم -  يلحقوا لما منهم وآخرين قوله باب
3./

الله. ذكر إلى عمر: فامضوا وقرأ
سممليمان قال: حممدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثني4615

الله رضي هريرة أبي عن الغيث، أبي عن ثور، عن بلل، بن
قال: عنه
عليممه فممأنزلت وسمملم عليه الله صلى النبي عند جلوسا كنا 

بهم}. قال: قلت: من يلحقوا لما منهم الجمعة: {وآخرين سورة
سلمان وفينا ثلثا، سأل حتى يراجعه فلم الله؟ رسول يا هم

علممى يممده وسمملم عليه الله صلى الله رسول وضع الفارسي،
أو رجممال، لنمماله الثريمما، عند اليمان كان قال: (لو ثم سلمان،

هؤلء). من رجل،
ثور، العزيز: أخبرني عبد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد حدثنا

عليممه اللممه صمملى النممبي عن هريرة، أبي عن الغيث، أبي عن
هؤلء). من رجال وسلم: (لناله

 374/ {     } : لهوا -  أو تجارة رأوا وإذا /.11باب
الله: حممدثنا عبد بن خالد عمر: حدثنا بن حفص  - حدثني4616
جابر عن سفيان، أبي وعن الجعد، أبي بن سالم عن حصين،

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن
عليممه اللممه صمملى النممبي مممع ونحن الجمعة، يوم عير أقبلت 

رأوا الله: {وإذا فأنزل رجل، عشر اثني إل الناس فثار وسلم،
قائاما}. وتركوك إليها انفضوا لهوا أو تجارة

]894[
المنافقين. سورة

 375    } :  : نشهد -  قالوا المنافقون جاءك إذا قوله باب
/  .{ الية   الله لرسول /.1إنك

أبممي عممن إسممرائايل، رجمماء: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا4617
قال: أرقم بن زيد عن إسحاق،

تنفقمموا يقممول: ل أبي بن الله عبد فسمعت غزاة، في كنت 
رجعنا ولئن حوله، من ينفضوا حتى الله رسول عند من على
أو لعمممي ذلممك الذل. فذكرت منها العز ليخرجن المدينة إلى



فحممدثته، فممدعاني وسمملم، عليه الله صلى للنبي فذكره لعمر،
بممن اللممه عبممد إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فأرسل

الله صلى الله رسول فكذبني قالوا، ما فحلفوا وأصحابه، أبي
قممط، مثلممه يصممبني لممم هممم فأصممابني وصممدقه، وسمملم عليممه

كمذبك أن إلمى أردت عمي: مما لي فقال البيت، في فجلست
تعالى: الله فأنزل ومقتك؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليممه اللممه صمملى النممبي إلممي المنممافقون}. فبعممث جمماءك {إذا
زيد). يا صدقك قد الله فقال: (إن فقرأ وسلم

]4618 - 4621[

 376/ {   } : جنة -  أيمانهم اتخذوا .2باب بها/:   يجتنون

أبممي عممن إسممرائايل، إيمماس: حممدثنا أبممي بممن آدم  - حدثنا4618
مممع قممال: كنممت عنممه اللممه رضممي أرقممم بممن زيد عن إسحاق،

يقول: سلول ابن أبي بن الله عبد فسمعت عمي،
أيضا: ينفضوا. وقال حتى الله رسول عند من على تنفقوا ل 

فممذكرت الذل، منهمما العممز ليخرجممن المدينممة إلممى رجعنمما لئن
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله لرسول عمي فذكر لعمي، ذلك

بممن اللممه عبممد إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فأرسل
صمملى اللممه رسممول فصممدقهم قممالوا، ما فحلفوا وأصحابه، أبي

مثلممه، يصممبني لممم هممم فأصممابني وكممذبني، وسمملم عليممه اللممه
جمماءك وجممل: {إذا عممز اللممه فممأنزل بيممتي، فممي فجلسممت
مممن على تنفقوا ل يقولون الذين - هم قوله - إلى المنافقون

الذل}. منهمما العممز - ليخرجممن قمموله - إلممى اللممه رسممول عند
علممي، فقرأهمما وسلم عليه الله صلى الله رسول إلي فأرسل

صدقك). قد الله قال: (إن ثم
]4617[

 377      } : على -  فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم ذلك باب
/ { يفقهون    ل فهم /.3قلوبهم

قممال: سمممعت الحكممم عممن شممعبة، آدم: حممدثنا  - حممدثنا4619
رضممي أرقممم بممن زيممد قممال: سمممعت القرظي كعب بن محمد

قال: عنه الله



رسممول عنممد مممن علممى تنفقوا أبي: ل بن الله عبد قال لما 
النممبي بممه أخممبرت المدينممة، إلممى رجعنمما أيضا: لئممن وقال الله،
بممن اللممه عبممد وحلممف النصممار، فلمني وسلم عليه الله صلى
رسول فدعاني فنمت، المنزل إلى فرجعت ذلك، قال ما أبي

قممد اللممه فقممال: (إن فممأتيته، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه
ابممن تنفقوا}. الية. وقممال ل يقولون الذين صدقك). ونزل: {هم

عممن ليلى، أبي ابن عن عمرو، عن العمش، عن زائادة، أبي
وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد،

]4617[

 378    } : وإن -  أجسامهم تعجبك رأيتهم وإذا باب
مسندة      خشب كأنهم لقولهم تسمع يقولوا

فاحذرهم       العدو هم عليهم صيحة كل يحسبون
/ { يؤفكون    أنى الله /.4قاتلهم

أبو معاوية: حدثنا بن زهير خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4620
قال: أرقم بن زيد قال: سمعت إسحاق

أصمماب سممفر فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع خرجنا 
تنفقمموا لصممحابه: ل أبممي بممن الله عبد فقال شدة، فيه الناس

حمموله. وقممال: لئممن من ينفضوا حتى الله رسول عند من على
النمبي فمأتيت الذل، منهما العمز ليخرجمن المدينمة إلمى رجعنا
أبي بن الله عبد إلى فأرسل فأخبرته، وسلم عليه الله صلى

اللمه رسممول زيممد قمالوا: كمذب فعمل، ما يمينه فاجتهد فسأله،
شممدة، قممالوا مممما نفسممي فممي فوقممع وسمملم، عليه الله صلى

جممماءك فمممي: {إذا تصمممديقي وجمممل عمممز اللمممه أنمممزل حمممتى
ليسممتغفر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي المنافقون}. فدعاهم

رجممال مسندة}. قال: كممانوا رؤوسهم. وقوله: {خشب فلووا لهم
شيء. أجمل

]4617[

 379    } :  : يستغفر -  تعالوا لهم قيل وإذا قوله باب
يصدون       ورأيتهم رؤوسهم لووا الله رسول لكم

/ { مستكبرون  /.5وهم
ويقممرأ وسمملم، عليممه اللممه صمملى بممالنبي اسممتهزؤوا حركمموا،



من: لويت. بالتخفيف
أبممي عممن إسممرائايل، موسممى: عممن بن الله عبيد  - حدثنا4621

عبممد فسمعت عمي، مع قال: كنت أرقم بن زيد عن إسحاق،
يقول: سلول ابن أبي بن الله
ه رسمول عنمد ممن علمى تنفقوا ل  ولئمن ينفضموا، حمتى الل

ذلممك فممذكرت الذل، منهمما العممز ليخرجممن المدينممة إلى رجعنا
فممدعاني وسمملم، عليممه اللممه صمملى للنممبي عمممي فممذكر لعمي،

ممما فحلفمموا وأصممحابه، أبممي بن الله عبد إلى فأرسل فحدثته،
فأصابني وصدقهم، وسلم عليه الله صلى النبي وكذبني قالوا،

عمممي: ممما وقممال بيتي، في فجلست قط، مثله يصبني لم غم
ومقتممك؟ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كذبك أن إلى أردت

إنممك نشممهد قممالوا المنممافقون جمماءك تعممالى: {إذا اللممه فممأنزل
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممي اللممه}. فأرسممل لرسممول
صدقك). قد الله وقال: (إن فقرأها

]4617[

 380    } :  : أم -  لهم أستغفرت عليهم سواء قوله باب
يهدي           ل الله إن لهم الله يغفر لن لهم تستغفر لم

/ { الفاسقين  /.6القوم

بممن جابر عمرو: سمعت سفيان: قال علي: حدثنا  - حدثنا4622
قال: عنهما الله رضي الله عبد
رجممل - فكسممع جيممش مرة: في سفيان - قال غزاة في كنا 

للنصممار، النصمماري: يمما فقال النصار، من رجل المهاجرين من
صملى اللممه رسممول ذاك فسمع للمهاجرين، المهاجري: يا وقال
رسول جاهلية). قالوا: يا دعوى بال فقال: (ما وسلم عليه الله

فقممال: النصممار، مممن رجل المهمماجرين مممن رجممل كسممع اللممه،
فقممال: أبممي بممن اللممه عبممد بممذلك منتنة). فسمممع فإنها (دعوها
منهمما العممز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن والله أما فعلوها،
فقممال: يمما عمر فقام وسلم، عليه الله صلى النبي فبلغ الذل،
النممبي فقممال المنممافق، هممذا عنممق أضممرب دعنممي الله، رسول
محمممدا أن النمماس يتحممدث ل وسمملم: (دعممه، عليممه اللممه صلى
قممدموا حين المهاجرين من أكثر النصار أصحابه). وكانت يقتل

بعد. كثروا المهاجرين إن ثم المدينة،
جابرا: كنمما عمرو: سمعت عمرو: قال من سفيان: فحفظته قال



النبي مع
وسلم. عليه الله صلى

]3330[

 381    } :  : تنفقوا -  ل يقولون الذين هم قوله باب
خزائن         ولله ينفضوا حتى الله رسول عند من على

/ { يفقهون      ل المنافقين ولكن والرض السماوات
7./

بن إسماعيل قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا4623
اللممه عبد قال: حدثني عقبة بن موسى عن عقبة، بن إبراهيم

يقول: مالك ابن أنس سمع الفضل: أنه بن
أرقممم، بممن زيممد إلممي فكتب بالحرة، أصيب من على حزنت 

ه حزنمي، شدة وبلغه ه رسمول سممع يمذكر: أن اللمه صملى الل
النصار). وشممك ولبناء للنصار، اغفر يقول: (اللهم وسلم عليه
مممن بعممض أنسمما النصممار). فسممأل أبناء في: (أبناء الفضل ابن
عليممه اللممه صلى الله رسول يقول الذي فقال: هو عنده، كان

بإذنه). له الله أوفى الذي وسلم: (هذا

382    } :  : المدينة -  إلى رجعنا لئن يقولون قوله باب
ولرسوله       العزة ولله الذل منها العز ليخرجن

/ { يعلمون     ل المنافقين ولكن /.8وللمؤمنين

عمممرو مممن قال: حفظناه سفيان الحميدي: حدثنا  - حدثنا4624
عنهممما اللممه رضممي اللممه عبممد بممن جابر قال: سمعت دينار بن

يقول:
النصار، من رجل المهاجرين من رجل فكسع غزاة، في كنا 

للمهمماجرين، المهمماجري: يمما وقممال للنصممار، النصمماري: يمما فقال
هممذا). قممال: (ممما وسمملم، عليه الله صلى رسوله الله فسمعها

فقممال النصممار، مممن رجل المهمماجرين مممن رجممل فقالوا: كسممع
فقممال للمهمماجرين، المهمماجري: يمما وقممال للنصممار، النصاري: يمما

جممابر: منتنممة). قممال فإنها وسلم: (دعوها عليه الله صلى النبي
أكممثر، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قدم حين النصار وكانت

فعلمموا، قممد أبي: أو بن الله عبد بعد. فقال المهاجرون كثر ثم
فقممال الذل، منها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن والله



أضرب الله رسول يا عنه: دعني الله رضي الخطاب بن عمر
ل (دعممه، وسلم عليه الله صلى النبي قال المنافق، هذا عنق

أصحابه). يقتل محمدا أن الناس يتحدث
]3330[

 383.    : التغابن -  سورة تفسير باب
عممن علقمممة، النممار. وقممال أهممل الجنة أهل /: غبن9{التغابن} /

إذا الممذي /: هممو11قلبممه} / يهممدي بممالله يؤمن الله: {ومن عبد
الله. من أنها وعرف رضي مصيبة أصابته

 384   : الطلق -  سورة تفسير باب
ل أم تعلممموا: أتحيممض لممم /: إن4ارتبتممم} / مجاهممد: {إن وقممال

بعممد: يحضممن لممم واللئاممي المحيممض عن قعدن فاللئاي تحيض،
أمرها. /: جزاء9أمرها} / أشهر. {وبال ثلثة فعدتهن
عقيممل، قال: حممدثني الليث بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4625

عمممر بممن اللممه عبممد سممالم: أن قممال: أخممبرني شهاب ابن عن
أخبره: عنهما الله رضي

صلى الله لرسول عمر فذكر حائاض، وهي امرأته طلق أنه 
ثمم عليممه اللمه صلى الله رسول فيه فتغيظ وسلم، عليه الله

فتطهممر، تحيممض ثممم تطهممر، حممتى يمسممكها ثم قال: (ليراجعها،
فتلك يمسها، أن قبل طاهرا فليطلقها يطلقها أن له بدا فإن

الله). أمره كما العدة
]4953، 4954، 4958، 5022، 5023، 6741[

385    } : يضعن -  أن أجلهن الحمال وأولت باب
/ { يسرا         أمره من له يجعل الله يتق ومن /.4حملهن

حمل. الحمال: واحدها: ذات وأولت

قممال: يحيى عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - : حدثنا4626
قال: سلمة أبو أخبرني

فقممال: عنممده، جالس هريرة وأبو عباس، ابن إلى رجل جاء 
ابممن فقممال ليلممة؟ بممأربعين زوجهمما بعد ولدت امرأة في أفتني

أن أجلهممن الحمممال أنمما: {وأولت قلممت الجليممن، عبمماس: آخممر
أبمما يعنممي أخممي، ابممن مممع هريرة: أنمما أبو حملهن}. قال يضعن
يسمألها، سملمة أم إلى كريبا غلمه عباس ابن فأرسل سلمة،

بعممد فوضممعت حبلممى، وهممي السلمية سبيعة زوج فقالت: قتل



اللممه صمملى اللممه رسممول فأنكحها فخطبت، ليلة، بأربعين موته
خطبها. فيمن السنابل أبو وكان وسلم، عليه

]5012[
حممماد النعمممان: حممدثنا وأبو حرب بن سليمان - وقال  م4626

قال: محمد عن أيوب، عن زيد، بن
وكممان ليلممى، أبممي بممن الرحمممن عبممد فيهمما حلقممة فممي كنت 

سممبيعة بحممديث فحممدثت الجلين، آخر فذكر يعظمونه، أصحابه
بعممض لممي فضمممز قممال عتبممة، بممن الله عبد عن الحارث بنت

إن لجريممء إذا فقلممت: إنممي لممه، محمد: ففطنممت قال أصحابه،
فاستحيا الكوفة، ناحية في وهو عتبة بن الله عبد على كذبت

بممن مالممك عطيممة أبمما ذاك. فلقيممت يقممل لممم عمممه وقال: لكن
فقلممت: هممل سممبيعة، حممديث يحممدثني فممذهب فسممألته، عممامر

ه، عبمد عنمد فقمال: كنما شميئا؟ فيهما الله عبد عن سمعت الل
الرخصممة؟ عليهمما تجعلممون ول التغليممظ، عليهمما فقممال: أتجعلممون

الحمممال الطممولى: {وأولت بعممد القصرى النساء سورة لنزلت
حملهن}. يضعن أن أجلهن

]4258[
التحريم. سورة

 386        } : لك -  الله أحل ما تحرم لم النبي أيها يا باب
/ { رحيم      غفور والله أزواجك مرضاة /.1تبتغي

عممن يحيممى، عممن هشممام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا4627
حكيم، ابن
ابممن جممبير: أن بممن سممعيد عممن الثقفممي، حكيممم بممن يعلممى هو

الحرام: في قال عنهما الله رضي عباس
اللممه رسممول فممي لكممم كممان عبمماس: {لقممد ابممن يكفر. وقال 

حسنة}. أسوة
]4965[

يوسممف، بممن هشممام موسممى: أخبرنمما بن إبراهيم  - حدثنا4628
عائاشممة عممن عميممر، بممن عبيد عن عطاء، عن جريج، ابن عن

قالت: عنها الله رضي
عنممد عسممل يشممرب وسمملم عليه الله صلى الله رسول كان 

علممى: وحفصممة أنا فواطيت عندها، ويمكث جحش، بنت زينب
ريممح منممك أجممد إنممي مغافير، له: أكلت فلتقل عليها دخل أيتنا



بنممت زينممب عنممد عسممل أشممرب كنت ولكني قال: (ل، مغافير،
أحدا). بذلك تخبري ل حلفت، وقد له، أعود فلن جحش،

]4918وانظر:  ،6313 ،4966[

387/ {   } : أزواجك -  مرضاة تبتغي /.1باب
العليمم وهمو ممولكم واللمه أيمممانكم تحلة لكم لله فرض {قد

/.2الحكيم} /
بممن سمليمان اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا4629
عبمماس ابممن سمممع حنيممن: أنممه بممن عبيممد عن يحيى، عن بلل،
قال: أنه يحدث عنهما الله رضي

فممما آيممة، عممن الخطاب بن عمر أسأل أن أريد سنة مكثت 
معممه، فخرجممت حاجمما خممرج حممتى له، هيبة أسأله أن أستطيع

لممه، لحاجمة الراك إلى عدل الطريق، ببعض وكنا رجعت فلما
أميممر فقلممت: يمما معممه سممرت ثممم فممرغ، حتى له قال: فوقفت

عليممه اللممه صمملى النممبي علممى تظاهرتمما اللتممان مممن المؤمنين،
قممال: فقلممت: وعائاشممة، حفصممة فقال: تلممك أزواجه، من وسلم
فممما سممنة، منممذ هممذا عممن أسممألك أن لريممد كنممت إن واللممه

مممن عنممدي أن ظننممت ممما تفعممل، قممال: فل لك، هيبة أستطيع
قممال قممال: ثممم بممه، خبرتممك علممم لي كان فإن فاسألني، علم

حممتى أمممرا، للنسمماء نعممد ممما الجاهليممة في كنا إن عمر: والله
أنمما قال: فبينمما قسم، ما لهن وقسم أنزل ما فيهن الله أنزل
قممال: وكممذا، كممذا صممنعت امرأتي: لو قالت إذ أتأمره أمر في

أريممده؟ أمممر فممي تكلفممك فيما هنا، ها ولما لك لها: ما فقلت
أنت، تراجع أن تريد ما الخطاب، ابن يا لك لي: عجبا فقالت

حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لتراجع ابنتك وإن
دخممل حممتى مكانه رداءه فأخذ عمر، فقام غضبان، يومه يظل
صمملى الله رسول لتراجعين إنك بنية لها: يا فقال حفصة على
حفصة: والله فقالت غضبان؟ يومه يظل حتى وسلم عليه الله
وغضممب اللممه، عقوبممة أحممذرك أني فقلت: تعلمين لنراجعه، إنا

الممتي هممذه تغرنممك ل بنيممة يمما وسمملم، عليه الله صلى رسوله
إياهمما، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول حب حسنها أعجبها

سمملمة أم علممى دخلممت حممتى خرجممت قممال: ثممم عائاشممة، يريد
ابممن يما لمك سملمة: عجبما أم فقمالت فكلمتهما، منهما لقرابمتي
بيممن تممدخل أن تبتغممي حممتى شمميء، كممل في دخلت الخطاب،

واللممه فأخممذتني وأزواجممه، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول



عنممدها. مممن فخرجممت أجممد، كنممت ما بعض عن كسرتني أخذا
غاب وإذا بالخبر، أتاني غبت إذا النصار من صاحب لي وكان
غسممان، ملمموك مممن ملكمما نتخمموف ونحن بالخبر، آتيه أنا كنت
منممه، صممدورنا امتلت فقممد إلينمما، يسممير أن يريممد أنه لنا ذكر
فقلممت: افتممح، فقممال: افتممح البمماب، يدق النصاري صاحبي فإذا
اللممه رسممول اعممتزل ذلممك، مممن أشد فقال: بل الغساني؟ جاء

حفصممة أنممف فقلممت: رغممم أزواجممه، وسمملم عليممه اللممه صمملى
اللممه رسممول فممإذا جئممت، حممتى فأخرج ثوبي فأخذت وعائاشة،

بعجلممة، عليهمما يرقممى لممه، مشممربة فممي وسلم عليه الله صلى
رأس علممى أسممود وسمملم عليممه الله صلى الله لرسول وغلم

قممال لممي، فأذن الخطاب، بن عمر هذا له: قل فقلت الدرجة،
هممذا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول على عمر: فقصصت

صمملى الله رسول تبسم سلمة أم حديث بلغت فلما الحديث،
وتحت شيء، وبينه بينه ما حصير لعلى وإنه وسلم، عليه الله

قرظمما رجليممه عنممد وإن ليممف، حشمموها أدم مممن وسادة رأسه
جنبه في الحصير أثر فرأيت معلقة، أهب رأسه وعند مصبوبا،
كسممرى إن اللممه، رسممول يبكيك). فقلت: يمما فقال: (ما فبكيت،
ترضممى فقممال: (أممما اللممه، رسممول وأنت فيه، هما فيما وقيصر

الخرة). ولنا الدنيا لهم تكون أن
]89[

388      } : حديثا -  أزواجه بعض إلى النبي أسر وإذ باب
بعضه        عرف عليه الله وأظهره به نبأت فلما

هذا          أنبأك من قالت به نبأها فلما بعض عن وأعرض
/ { الخبير    العليم نبأني /.3قال

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائاشة، فيه
]4628[

قممال: سممعيد بن يحيى سفيان: حدثنا علي: حدثنا  - حدثنا4630
اللممه رضممي عبمماس ابممن قممال: سمممعت حنين بن عبيد سمعت

يقول: عنهما
المرأتان من المؤمنين، أمير فقلت: يا عمر، أسأل أن أردت 

فممما وسمملم؟ عليه الله صلى الله رسول على تظاهرتا اللتان
وحفصة. قال: عائاشة حتى كلمي أتممت

]89[



 389     } :  : صغت -  فقد الله إلى تتوبا إن قوله باب
/.4قلوبكما} /

/: لتميل.113وأصغيت: ملت. {لتصغى} /النعام:  صغوت
وصممالح وجبريممل ممموله هممو اللممه فممإن عليممه تظمماهرا {وإن

تظاهرا: تعاونا. /: عون،4ظهير} / ذلك بعد والملئاكة المؤمنين
أنفسممكم /: أوصمموا6وأهليكممم} / أنفسممكم مجاهممد: {قمموا وقممال

وأدبوهم. الله بتقوى وأهليكم
سمعيد بمن يحيمى سممفيان: حمدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4631

يقول: عباس ابن يقول: سمعت حنين بن عبيد قال: سمعت
علممى تظاهرتمما اللممتين المرأتيممن عممن عمممر أسممأل أن أردت 

لممه أجد فلم سنة فمكثت وسلم، عليه الله صلى الله رسول
عمر ذهب بظهران، كنا فلما حاجا، معه خرجت حتى موضعا،
فجعلممت بممالداوة، فممأدركته بالوضمموء، فقممال: أدركنممي لحمماجته
المممؤمنين: أميممر يمما فقلممت موضعا، ورأيت الماء، عليه أسكب

تظاهرتا؟ اللتان المرأتان من
وحفصة. قال: عائاشة حتى كلمي أتممت عباس: فما ابن قال

]89[

 390     } :  : يبدله -  أن طلقكن إن ربه عسى قوله باب
تائبات       قانتات مؤمنات مسلمات منكن خيرا أزواجا

/ { وأبكارا    ثيبات سائحات /.5عابدات

عممن حميممد، عممن هشمميم، عون: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4632
عنه: الله رضي عمر قال: قال أنس

عليممه، الغيممرة في وسلم عليه الله صلى النبي نساء اجتمع 
خيممرا أزواجمما يبممدله أن طلقكممن إن ربممه لهممن: عسممى فقلممت
الية. هذه فنزلت منكن،

]393[

 391  } :    : بيده -  الذي تبارك الملك سورة تفسير باب
/.1الملك} /

/: تقطع.8واحد. {تميز} / والتفوت والتفاوت التفاوت: الختلف،
مثممل واحممد، /: وتممدعون27/: جوانبهمما. {تممدعون} /15{مناكبها} /

بأجنحتهن. /: يضربن19وتذكرون. {ويقبضن} / تذكرون
/:21أجنحتهممن. {ونفممور} / /: بسممط19مجاهد: {صافات} / وقال



الكفور.

 392/ {  } :   : والقلم -  ن سورة تفسير /.1باب
أنفسهم. في /: جد25قتادة: {حرد} / وقال
والكلم السممرار /: ينتجممون23عبمماس: {يتخممافتون} / ابممن وقممال

جنتنا. مكان /: أضللنا26الخفي. {لضالون} /
والليل الليل، من انصرم /: كالصبح20غيره: {كالصريم} / وقال

معظممم مممن انصممرمت رملممة أيضا: كل وهو النهار، من انصرم
ومقتول. مثل: قتيل المصروم، أيضا والصريم الرمل،

393/ {    } : زنيم -  ذلك بعد عتل /.13باب
عممن موسممى، بممن اللممه عبيممد محمممود: حممدثنا  - حممدثنا4633

رضممي عبمماس ابن عن مجاهد، عن حصين، أبي عن إسرائايل،
عنهما: الله
مثممل زنمة له قريش، من زنيم}. قال: رجل ذلك بعد {عتل 

الشاة. زنمة
قال: خالد بن معبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4634

صمملى النممبي قممال: سمممعت الخزاعممي وهممب بن حارثة سمعت
يقول: وسلم عليه الله
أقسممم لممو متضممعف، ضممعيف كممل الجنممة؟ بأهل أخبركم (أل 

جممواظ، عتممل، النممار: كممل بأهممل أخممبركم لبممره. أل اللممه علممى
مستكبر).

]5723، 6281[

394/ {    } : ساق -  عن يكشف يوم /.42باب

سعيد عن يزيد، بن خالد عن الليث، آدم: حدثنا  - حدثنا4635
عممن يسممار، بممن عطمماء عن أسلم، بن زيد عن هلل، أبي بن

الله رضي سعيد أبي
يقول: وسلم عليه الله صلى النبي قال: سمعت عنه
ومؤمنممة، مممؤمن كممل لممه فيسممجد سمماقه، عممن ربنا (يكشف 

فيممذهب وسمممعة، ريمماء الممدنيا فممي يسجد كان من كل ويبقى
واحدا). طبقا ظهره فيعود ليسجد،

]4305[



 395.    : الحاقة -  سورة تفسير باب
/:21راضممية} / /: متتابعممة. {عيشممة7جبير: {حسمموما} / ابن قال

لممم متها التي الولى /: الموتة27الرضا. {القاضية} / يريد: فيها
للجمممع يكممون /: أحممد47حمماجزين} / عنه أحد بعدها. {من أحي

وللواحد.
القلب. /: نياط46عباس: {الوتين} / ابن وقال
/:5ويقممال: {بالطاغيممة} / /: كممثر،11عبمماس: {طغممى} / ابن قال

علممى الممماء طغممى كممما الخممزان على ويقال: طغت بطغيانهم،
النممار. أهممل صممديد مممن يسيل /: ما36نوح. و: {غسلين} / قوم

شمميء منه فخرج غسلته شيء غسلين} كل غيره: {من وقال
والممدبر. {أعجمماز الجممرح مممن الغسممل، من فعلين غسلين، فهو

/: بقية.8/: أصولها. {باقية} /7نخل} /

395.    : الحاقة -  سورة تفسير باب
/:21راضممية} / /: متتابعممة. {عيشممة7جبير: {حسمموما} / ابن قال

لممم متها التي الولى /: الموتة27الرضا. {القاضية} / يريد: فيها
للجمممع يكممون /: أحممد47حمماجزين} / عنه أحد بعدها. {من أحي

وللواحد.
القلب. نياط /ك46عباس: {الوتين} / ابن وقال
/:5ويقممال: {بالطاغيممة} / /: كممثر،11عبمماس: {طغممى} / ابن قال

علممى الممماء طغممى كممما الخممزان على ويقال: طغت بطغيانهم،
النممار. أهممل صممديد مممن يسيل /: ما36نوح. و: {غسلين} / قوم

شمميء منه فخرج غسلته شيء غسلين} كل غيره: {من وقال
والممدبر. {أعجمماز الجممرح مممن الغسممل، من فعلين غسلين، فهو

/: بقية.8/: أصولها. {باقية} /7نخل} /

396/ {  }    : سائل -  سأل المعارج سورة تفسير /.1باب
انتممممى. ممممن ينتممممي إليمممه القربمممى، آبمممائاه الفصممميلة: أصمممغر

الممرأس وجلممدة والطممراف، والممرجلن /: اليممدان16{للشمموى} /
شمموى. والعممزون: فهممو مقتممل غيممر كمان وممما شممواة، لها يقال

/: اليفمماض43عممزة. {يوفضممون} / وواحممدها والجماعممات، الحلق
السراع.

397/ {  } :    : أرسلنا -  إنا نوح سورة تفسير /.1باب
أي طمموره يقممال: عممدا كممذا، وطممورا كذا /: طورا14{أطوارا} /



أشد لنها وجميل جمال وكذلك الكبار، من أشد قدره. والكبار
تقممول: والعممرب بممالتخفيف، أيضمما وكبممارا الكبير، وكبار مبالغة،
مخفممف. وجمممال، مخفممف، وحسممان، وجمممال، حسممان رجممل

قممرأ كممما الممدوران، مممن فيعممال ولكنه دور، /: من26{ديارا} /
غيره: وقال قمت، من /: وهي255القيام. /البقرة:  عمر: الحي

/: هلكا.28{ديارا} أحدا. {تبارا} /
بعضمما. {وقممارا} / بعضممه /: يتبع11عباس: {مدرارا} / ابن وقال

/: عظمة.13

398      } : يغوث -  ول سواعا ول ودا تذرن ول باب
/.23ويعوق} /

ابممن عممن هشممام، موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم  - حممدثنا4636
عنهما: الله رضي عباس ابن عطاء: عن جريج. وقال

أما بعد، العرب في نوح قوم في كانت التي الوثان صارت 
وأممما لهذيل، سواع: كانت وأما الجندل، بدومة لكلب ود: كانت

وأممما سممبأ، عند بالجوف غطيف لبني ثم لمراد، يغوث: فكانت
ذي لل لحميممر، نسممر: فكممانت وأممما لهمممدان، يعمموق: فكممانت

أوحى هلكوا فلما نوح، قوم من صالحين رجال أسماء الكلع،
كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا قومهم: أن إلى الشيطان
حممتى تعبممد، فلممم ففعلمموا، بأسمممائاهم، وسموها أنصابا يجلسون

عبدت. العلم وتنسخ أولئك، هلك إذا

399/ {   } :( )   : إلي -  أوحي قل الجن سورة تفسير باب
1./

/: أعوانا.19عباس: {لبدا} / ابن قال
أبممي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4637
قال: عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

مممن طائافممة فممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول انطلق 
الشممياطين بيممن حيممل وقد عكاظ، سوق إلى عامدين أصحابه،

فرجعمممت الشمممهب، عليهمممم وأرسممملت السمممماء، خمممبر وبيمممن
خممبر وبيممن بيننمما فقممالوا: حيممل لكممم؟ فقممالوا: ممما الشممياطين،

خممبر وبين بينكم حال قال: ما الشهب، علينا وأرسلت السماء،
ومغاربهمما، الرض مشممارق فاضممربوا حممدث، ممما إل السممماء
مشممارق فضممربوا حدث. فانطلقوا، الذي المر هذا ما فانظروا

وبيممن بينهم حال الذي المر هذا ما ينظرون ومغاربها، الرض



إلممى تهامممة نحممو توجهمموا الممذين قممال: فممانطلق السممماء، خممبر
إلممى عامممد وهممو بنخلممة، وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
سمممعوا فلممما الفجممر، صلة بأصحابه يصلي وهو عكاظ، سوق

خممبر وبيممن بينكممم حممال الممذي فقالوا: هممذا له، تسمعوا القرآن
إنمما قومنمما فقمالوا: {يمما قمومهم، إلممى رجعموا فهنالممك السممماء،

نشممرك ولممن بممه فآمنمما الرشممد إلممى عجبا. يهممدي قرآنا سمعنا
عليممه اللممه صمملى نممبيه علممى وجل عز الله أحدا}. وأنزل بربنا

إليممه الجن}. وإنممما من نفر استمع أنه إلي أوحي وسلم: {قل
الجن. قول

]739[

 400.    : المزمل -  سورة تفسير باب
/: أخلص.8مجاهد: {وتبتل} / وقال
/: مثقلممة18بممه} / /: قيممودا. {منفطممر12الحسن: {أنكال} / وقال

به.
السممائال. {وبيل} / /: الرمممل14مهيل} / عباس: {كثيبا ابن وقال

/: شديدا.16

401.    : المدثر -  سورة تفسير باب
/: ركممز51/: شممديد. {قسممورة} /9عبمماس: {عسممير} / ابممن قممال

قسممورة شديد وكل هريرة: السد، أبو وقال وأصواتهم، الناس
مذعورة. /: نافرة51وقسور. {مستنفرة} /

عممن المبممارك، بممن علممي عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4638
كثير: أبي بن يحيى

مممن نممزل ممما أول عممن الرحمممن، عبممد بن سلمة أبا سألت 
ربممك باسم المدثر}. قلت: يقولون: {اقرأ أيها قال: {يا القرآن،

رضممي اللممه عبد بن جابر سلمة: سألت أبو خلق}. فقال الذي
جابر: ل فقال قلت، الذي مثل له وقلت ذلك، عن عنهما الله

قممال: وسمملم، عليه الله صلى الله رسول حدثنا ما إل أحدثك
فنظممرت فنوديت، هبطت، جواري قضيت فلما بحراء، (جاورت

شمميئا، أر فلممم شمممالي عممن ونظرت شيئا، أر فلم يميني عن
شمميئا، أر فلممم خلفممي ونظممرت شمميئا، أر فلممم أمامي ونظرت
فقلممت: دثرونممي، خديجممة فممأتيت شمميئا، فرأيممت رأسي فرفعت
بمماردا، ممماء علممي وصبوا قال: فدثروني باردا، ماء علي وصبوا

فكبر}). فأنذر. وربك المدثر. قم أيها قال: فنزلت: {يا



]4[

402/ {  } : فأنذر -  قم /.2باب
مهممدي بممن الرحمن عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني4639
كممثير، أبممي بممن يحيممى عممن شداد، بن حرب قال: حدثنا وغيره

عنهممما، اللممه رضممي اللممه عبممد ابممن جابر عن سلمة، أبي عن
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
بممن علممي عن عمر، بن عثمان حديث بحراء). مثل (جاورت 

المبارك.
]4[

 403/ {  } : فكبر -  وربك /.3باب
الصمممد: حممدثنا عبممد منصممور: حممدثنا بممن إسممحاق  - حدثنا4640

قال: يحيى حرب: حدثنا
أيهمما فقممال: {يمما أول؟ أنممزل القممرآن سمملمة: أي أبمما سممألت 

خلق}. فقال الذي ربك باسم أنه: {اقرأ المدثر}. فقلت: أنبئت
أول؟ أنممزل القممرآن اللممه: أي عبممد بممن جابر سلمة: سألت أبو

ربممك}. باسممم أنه: {اقممرأ المدثر}. فقلت: أنبئت أيها فقال: {يا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال بممما إل أخممبرك فقممال: ل

فممي وسمملم: (جمماورت عليه الله صلى الله رسول قال وسلم،
المموادي، فاسممتبطنت هبطممت، جممواري قضمميت فلممما حممراء،

شمممالي، وعممن يمينممي وعممن وخلفي، أمامي فنظرت فنوديت،
فممأتيت والرض، السممماء بيممن عممرش علممى جممالس هممو فممإذا

علي: {يمما وأنزل باردا، ماء علي وصبوا فقلت: دثروني خديجة
فكبر}). فأنذر. وربك المدثر. قم أيها

]4[

404/ {  } : فطهر -  وثيابك /.4باب
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4641

الممرزاق: عبممد محمممد: حممدثنا بممن الله عبد شهاب. وحدثني ابن
عبممد بممن سمملمة أبممو الزهممري: فممأخبرني عممن معمممر، أخبرنمما

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن الرحمن،
فممترة عن يحدث وهو وسلم، عليه الله صلى النبي سمعت 

صمموتا سمممعت إذ أمشممي، أنمما حديثه: (فبينمما في فقال الوحي،
بحممراء، جمماءني الممذي الملك فإذا رأسي، فرفعت السماء، من

رعبمما، منممه فجئثممت والرض، السممماء بين كرسي على جالس



تعممالى: اللممه فأنزل فدثروني، زملوني، فقلت: زملوني فرجعت
الصمملة، تفممرض أن فاهجر}. قبل المدثر. إلى: والرجز أيها {يا

الوثان. وهي
]4[

 405/ {  } :  : فاهجر -  والرجز قوله /.5باب
العذاب. والرجس يقال: الرجز

عقيممل: عممن الليممث، يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4642
عبممد بممن جابر قال: أخبرني سلمة أبا شهاب: سمعت ابن قال
الله:
عممن يحممدث وسمملم، عليممه اللمه صملى الله رسول سمع أنه 

السممماء، مممن صمموتا سمممعت أمشممي، أنمما المموحي: (فبينمما فترة
بحممراء، جمماءني الممذي الملك فإذا السماء، قبل بصري فرفعت

حممتى منممه، فجئثممت والرض، السممماء بيممن كرسممي على قاعد
زملمموني، فقلممت: زملمموني أهلممي فجئممت الرض، إلممى هممويت

- إلممى فأنممذر المدثر. قممم أيها تعالى: {يا الله فأنزل فزملوني،
حمممي - ثممم الوثممان سمملمة: والرجممز أبممو - فاهجر}. قممال قوله

وتتابع). الوحي
]4[

 406.    : القيامة -  سورة تفسير باب
/:16به} / لتعجل لسانك به وقوله: {لتحرك

/:5أمممامه} / /: همل. {ليفجممر36عبمماس: {سممدى} / ابممن وقممال
حصن. /: ل11أعمل. {لوزر} / سوف أتوب، سوف

بممن موسممى سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4643/4645
عبمماس ابممن عممن جبير، بن سعيد عن ثقة، وكان عائاشة، أبي

قال: عنهما الله رضي
حرك الوحي عليه نزل إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
اللممه: {ل فأنزل يحفظه، أن - يريد سفيان - ووصف لسانه به

به}. لتعجل لسانك به تحرك
]5[

407/ {    } : وقرآنه -  جمعه علينا إن /.17باب
عممن إسممرائايل، عممن موسممى، بممن اللممه عبيممد ) - حممدثنا4644(

عائاشة: أبي بن موسى
بممه تحممرك تعممالى: {ل قمموله عممن جممبير بممن سعيد سأل أنه 



أنممزل إذا شممفتيه يحممرك عبمماس: كممان ابن لسانك}. قال: وقال
منممه، ينفلممت أن لسانك}. يخشممى به له: {لتحرك فقيل عليه،
{وقرآنه} أن صدرك، في نجمعه وقرآنه} أن جمعه علينا {إن

إن قرآنممه. ثممم {فمماتبع عليممه قرأناه} يقول: أنممزل {فإذا تقرأه،
لسانك. على نبينه بيانه} أن علينا

]5[

408/ {    } :  : قرآنه -  فاتبع قرأناه فأذا قوله /.18باب
به. فاتبع: اعمل عباس: قرأناه: بيناه، ابن قال

بممن موسممى عممن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة ) - حدثنا4645(
قوله: في عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن عائاشة، أبي
صلى الله رسول به}. قال: كان لتعجل لسانك به تحرك {ل 

بممه يحرك مما وكان بالوحي، جبريل نزل إذا وسلم عليه الله
الية الله فأنزل منه، يعرف وكان عليه، فيشتد وشفتيه لسانه
لسممانك بممه {لتحممرك القيامممة}، بيمموم أقسممم فممي: {ل الممتي

فممي نجمعممه أن وقرآنه}. قال: علينا جمعه علينا به. إن لتعجل
أنزلنمماه قرآنممه} فممإذا فمماتبع قرأنمماه {وقرآنممه. فممإذا صممدرك،
بلسممانك. قممال: نممبينه أن بيممانه} علينمما علينمما إن {ثممم فاستمع،

الله. وعد كما قرأه ذهب فإذا أطرق، جبريل أتاه إذا فكان
]5[

/: توعد.34فأولى} / لك {أولى

 409} :(  )   : هل -  الدهر النسان، سورة تفسير باب
/ { النسان   على /.1أتى

وتكممون جحممدا، وهممل: تكممون النسممان، علممى معنمماه: أتممى يقال
مممذكورا، يكممن فلممم شمميئا، يقممول: كممان الخبر، من وهذا خبرا،
الممروح. فيممه ينفممخ أن إلممى طيممن مممن خلقممه حيممن من وذلك

والعلقة، الدم الرجل، وماء المرأة ماء /: الخلط،2{أمشاج} /
مثل: مخلمموط. وممشوج كقولك: خليط، خلط: مشيج إذا ويقال

/:7بعضهم. {مستطيرا} / يجر /: ولم4وأغلل} / ويقرأ: {سلسل
البلء. ممتدا

قمممماطر، ويممموم قمطريمممر يقمممال: يممموم والقمطريمممر: الشمممديد،
مممن يكممون ممما والعصيب: أشممد والقماطر والقمطرير والعبوس

البلء. في اليام



القلب. في والسرور الوجه في الحسن: النضرة وقال
/: السرر.13عباس: {الرائاك} / ابن وقال
شاؤوا. كيف /: يقطفون14قطوفها} / البراء: {وذللت وقال
شممددته شمميء وكل الخلق، /: شدة28معمر: {أسرهم} / وقال

مأسور. فهو وغبيط قتب من

410.{ } :   : والمرسلت -  سورة تفسير باب
{ل /: حبممال. {اركعمموا} صمملوا33مجاهممد: {جمممالت} / وقممال

يصلون. /: ل48يركعون} /
كنمما ممما ربنمما /. {واللممه35ينطقممون} / عبمماس: {ل ابممن وسممئل

أفممواههم} /يممس: علممى نختممم /. {اليمموم23مشركين} / النعام: 
عليهم. يختم ومرة ينطقون، مرة ألوان، ذو /. فقال: إنه65

إسممرائايل، عممن اللممه، عبيد محمود: حدثنا  - حدثني4646/4647
رضممي اللمه عبمد عمن علقممة، عممن إبراهيم، عن منصور، عن
قال: عنه الله
عليممه: وأنزلممت وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول مع كنا 

فابتممدرناها، حية، فخرجت فيه، من لنتلقاها {والمرسلت}. وإنا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول جحرها. فقممال فدخلت فسبقتنا

شرها). وقيتم كما شركم، وسلم: (وقيت
إسممرائايل، عممن آدم، بن يحيى الله: أخبرنا عبد بن عبدة حدثنا

إبراهيممم، عممن العمممش، عممن إسرائايل، منصور: بهذا. وعن عن
الله: مثله. عبد عن علقمة، عن

معاويممة وأبو حفص إسرائايل. وقال عن عامر، بن أسود وتابعه
السود. عن إبراهيم، عن العمش، عن قرم، بن وسليمان

عممن مغيممرة، عممن عوانممة، أبممو حممماد: أخبرنمما بممن يحيممى قممال
الله. عبد عن علقمة، عن إبراهيم،

أبيممه، عممن السممود، بممن الرحمممن عبممد عن إسحاق، ابن وقال
الله. عبد عن
عممن العمممش، عممن جريممر، قتيبممة: حممدثنا ) - حممدثنا4647( 

الله: عبد قال: قال السود عن إبراهيم،
إذ غار، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع نحن بينا 

لرطممب فاه وإن فيه، من عليه: {والمرسلت}. فتلقيناها نزلت
وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال حية، خرجت إذ بها،

قممال: فقممال: (وقيممت فسممبقتنا، اقتلوها). قال: فابتممدرناها (عليكم
شرها). وقيتم كما شركم،



]1733[

 411/ {    } :  : كالقصر -  بشرر ترمي إنها قوله /.32باب
عبممد سممفيان: حممدثنا كممثير: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا4648

عباس: ابن قال: سمعت عابس بن الرحمن
بقصممر الخشممب نرفممع كالقصر}. قال: كنمما بشرر ترمي {إنها 

القصر. فنسميه للشتاء، فنرفعه أقل، أو أذرع ثلثة
]4649[

412/ {   } :  : صفر -  جمالت كأنه قوله /.33باب
سممفيان: يحيممى: أخبرنمما علممي: حممدثنا بممن عمممرو  - حممدثنا4649
الله رضي عباس ابن عابس: سمعت ابن الرحمن عبد حدثني
عنهما:

فمموق أو أذرع ثلثممة الخشممبة إلممى نعمد بشرر}. كنا {ترمي 
صمفر} جممالت القصمر. {كمأنه فنسمميه للشتاء، فنرفعه ذلك،
الرجال. كأوساط تكون حتى تجمع السفن حبال

]4648[

413/ {    } :  : ينطقون -  ل يوم هذا قوله /.35باب

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4650
قال: الله عبد عن السود، عن إبراهيم، العمش: حدثني

إذ غممار، فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مع نحن بينما 
فيه، من لتلقاها وإني ليتلوها، عليه: {والمرسلت}. فإنه نزلت
صمملى النممبي فقممال حيممة، علينمما وثبت إذ بها، لرطب فاه وإن
النممبي فقممال فممذهبت، وسمملم: (اقتلوهمما). فابتممدرناها عليممه اللممه
شرها). وقيتم كما شركم، وسلم: (وقيت عليه الله صلى
بمنى. غار أبي: في من عمر: حفظته قال

]1733[

 414/ {  } :    : يتساءلون -  عم النبأ سورة تفسير /.1باب
يملكممون يخممافونه. {ل /: ل27حسابا} / يرجون مجاهد: {ل قال
/:38لهم. {صمموابا} / يأذن أن إل يملكونه /: ل37خطابا} / منه
/:13عبماس: {وهاجما} / ابمن بمه. وقمال وعممل المدنيا في حقا

/: ملتفة.16/: منصبا. {ألفافا} /14مضيئا. {ثجاجا} /
الجممرح: ويغسممق عينممه، /: غسممقت25غيممره: {غسمماقا} / وقممال



/:36حسمابا} / واحممد. {عطماء والغسمميق الغسماق كمأن يسمميل،
كفاني. أي أحسبني، ما أعطاني كافيا، جزاء

 415/ {      } : أفواجا -  فتأتون الصور في ينفخ يوم باب
18. زمرا/: 

عممن العمممش، عممن معاويممة، أبو محمد: أخبرنا  - حدثني4651
رسممول قممال: قممال عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي
وسلم: عليه الله صلى الله
قممال: أبيممت، يوممما؟ أربعون). قممال: أربعممون النفختين بين (ما 

قال: أبيممت. سنة؟ قال: أربعون قال: أبيت، شهرا؟ قال: أربعون
البقل، ينبت كما فينبتون ماء، السماء من الله ينزل قال: (ثم

عجممب وهو واحدا عظما إل يبلى، إل شيء النسان من ليس
القيامة). يوم الخلق يركب ومنه الذنب،

]4536[

 416.{ } :   : والنازعات -  سورة تفسير باب
/: صيحة.13{زجرة} /

الزلزلممة. {اليممة /: هممي6الراجفممة} / مجاهممد: {ترجممف وقممال
عمممد. بغيممر /: بناهمما28ويممده. {سمممكها} / /: عصاه20الكبرى} /
/: عصى.17{طغى} /

والباخممل والطمممع، الطممامع مثممل سممواء، والنخرة يقال: الناخرة
المجمموف والناخرة: العظم البالية، بعضهم: النخرة والبخل. وقال

فينخر. الريح فيه تمر الذي
إلممى الول، أمرنمما /: إلممى10عبمماس: {الحممافرة} / ابممن وقممال
الحياة.
ومرسممى منتهاهمما، /: مممتى42مرسمماها} / غيممره: {أيممان وقممال

تنتهي. حيث السفينة
الثانية. /: النفخة7الولى. {الرادفة} / /: النفخة6{الراجفة} /

سممليمان: بممن الفضمميل المقدام: حممدثنا بن أحمد  - حدثنا4652
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل حازم: حدثنا أبو حدثنا

هكذا، بإصبعيه قال وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 
كهاتين). والساعة أنا البهام: (بعثت تلي والتي بالوسطى

]4995، 6138[



/: تطممم34/: أظلممم. {الطامممة} /29عباس: {أغطش} / ابن قال
شيء. كل

417.{ } :   : عبس -  سورة تفسير باب
/:14غيره: {مطهممرة} / وأعرض. وقال /: كلح1وتولى} / {عبس

قمموله: مثممل وهممذا الملئاكممة، وهممم المطهممرون، إل يمسممها ل
والصممحف الملئاكممة /: جعممل5أمممرا} /النازعممات:  {فالمممدبرات

لمممن التطهيممر فجعل التطهير، عليها يقع الصحف لن مطهرة،
أيضا. حملها

النعمممام. يأكمممل والب: مممما مجاهمممد: الغلمممب: الملتفمممة، وقمممال
سممفرت: أصمملحت سممافر، واحممدهم /: الملئاكممة،15{سممفرة} /

- وتممأديبه اللممه بمموحي نزلممت - إذا الملئاكممة وجعلممت بينهممم،
/:6غيممره: {تصممدى} / القمموم. وقممال بيممن يصمملح الذي كالسفير

ممما أحممد يقضممي /: ل23يقض} / مجاهد: {لما عنه. وقال تغافل
شممدة. /: تغشمماها41عبمماس: {ترهقهمما} / ابممن بممه. وقممال أمممر

ابممن /: وقممال15سممفرة} / /: مشممرقة. {بأيممدي38{مسممفرة} /
/: تشمماغل. يقممال: واحممد10كتبمما. {تلهممى} / أسممفارا، عباس: كتبة

لممه جعلممت الرجممل أقممبرت /: يقال21سفر. {فأقبره} / السفار
دفنته. قبرته قبرا،

قممال: سمممعت قتممادة شممعبة: حممدثنا آدم: حممدثنا  - حممدثنا4653
عن عائاشة، عن هشام، بن سعد عن يحدث، أوفى بن زرارة
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

الكرام السفرة مع له، حافظ وهو القرآن، يقرأ الذي (مثل 
فلممه شممديد، عليه وهو يتعاهده، وهو يقرأ، الذي ومثل البررة،

أجران).

418.{   } :   : كورت -  الشمس إذا سورة تفسير باب
( التكوير(

/: انتثرت.2{انكدرت} /
قطممرة، تبقممى فل ماؤهمما /: ذهممب6الحسممن: {سممجرت} / وقال
غيممره: وقممال /: المملمموء،6مجاهممد: {المسممجور} /الطممور:  وقال

واحدا. بحرا فصارت بعض، إلى بعضها {سجرت} أفضى
تكنممس كما وتكنس: تستتر مجراها: ترجع، في والخنس: تخنس

والضممنين المتهممم، النهار. والظنيممن /: ارتفع18الظباء. {تنفس} /
به. يضن



الجنة أهل من نظيره /: يزوج7زوجت} / عمر: {النفوس وقال
وأزواجهممم} /الصممافات: ظلممموا الذين قرأ: {احشروا ثم والنار،

/: أدبر.17/. {عسعس} /22

419.{   } :   : انفطرت -  السماء إذا سورة تفسير باب
( النفطار(

انفطارها: انشقاقها.
مممن فيهمما مممن /: يخممرج4عبمماس: {بعممثرت} / ابممن عممن ويممذكر

الموات.
/: فاضت.3خثيم: {فجرت} / بن الربيع وقال
أهممل وقممرأه /: بممالتخفيف،7وعاصممم: {فعممدلك} / العمش وقرأ

يعني: {فممي خفف ومن الخلق، وأراد: معتدل بالتشديد، الحجاز
قصير. أو وطويل قبيح، وإما حسن، /: شاء: إما8صورة} / أي

420.{  } :   : للمطففين -  ويل سورة تفسير باب
( المطففين(

/: جوزي.36الخطايا. {ثوب} / /: ثبت14مجاهد: {ران} / وقال
غيممره. الرحيممق: الخمممر. {ختممامه يمموفي ل غيره: المطفف وقال

/: طينته.26مسك} /
لممرب النمماس يقمموم الجنممة. {يمموم أهممل شممراب التسممنيم: يعلممو

/.6العالمين} /
قممال: حممدثني معممن المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثنا4654
عنهممما: أن اللممه رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن مالك،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

فممي أحممدهم يغيب العالمين}. حتى لرب الناس يقوم ({يوم 
أذنيه). أنصاف إلى رشحه

]6166[

421.{   } :   : انشقت -  السماء إذا سورة تفسير باب
( النشقاق(

وراء من كتابه /: يأخذ25بشماله} /الحاقة:  مجاهد: {كتابه قال
ممما {لربها}. {وألقت وأطاعت /: سمعت5 ،2ظهره. {أذنت} /

من /: جمع17/: عنهم. {وسق} /4{وتخلت} / الموتى فيها} من
إلينا. يرجع /: ل14يحور} / لن أن دابة. {ظن



422/ {    } : يسيرا -  حسابا يحاسب فسوف /.8باب
بممن عثمممان عممن يحيممى، علممي: حممدثنا بن عمرو  - حدثنا4655
الله رضي عائاشة مليكة: سمعت أبي ابن قال: سمعت السود

وسلم. عليه الله صلى النبي قالت: سمعت عنها
عممن أيمموب، عن زيد، بن حماد حرب: حدثنا بن سليمان حدثنا
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن عائاشممة، عممن مليكممة، أبممي ابممن

وسلم.
أبممي بممن حمماتم يممونس أبممي عممن يحيممى، عممن مسممدد، حممدثنا

رضممي عائاشممة عممن القاسم، عن مليكة، أبي ابن عن صغيرة،
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عنها الله
اللممه، رسممول هلممك). قممالت: قلممت: يمما إل يحاسب أحد (ليس 

مممن وجممل: {فأممما عممز اللممه يقممول أليممس فداءك، الله جعلني
يسمميرا}. قممال: (ذاك حسممابا يحاسب فسوف بيمينه كتابه أوتي

هلك) الحساب نوقش ومن يعرضون، العرض
]103[

 423/ {    } : طبق -  عن طبقا لتركبن /.19باب
بشممر أبممو هشيم: أخبرنمما النضر: أخبرنا بن سعيد  - حدثنا4656
عباس: ابن قال: قال مجاهد عن إياس، بن جعفر

نممبيكم هممذا قممال حممال، بعممد طبق}. حال عن طبقا {لتركبن 
وسلم. عليه الله صلى

424.    : البروج -  سورة تفسير باب
/:10الرض. {فتنمموا} / فممي /: شممق4مجاهد: {الخممدود} / وقال

عذبوا.
/: الحممبيب.14تعممالى: {الممودود} / قمموله فممي عبمماس ابممن وقال

/: الكريم.15{المجيد} /

425.    : الطارق -  سورة تفسير باب
/:3الثمماقب} / طممارق. {النجممم فهممو ليل أتمماك وممما النجممم، هو

يتوهج. مجاهد: {الثاقب} الذي وقال المضيء،
بممالمطر. {ذات يرجع /: سحاب11الرجع} / مجاهد: {ذات وقال

بالنبات. /: تتصدع12الصدع} /
عليهمما /: لحممق. {لممما13فصممل} / عبمماس: {لقممول ابممن وقممال

حافظ. عليها /: إل4حافظ} /



426.{    } :   : العلى -  ربك اسم سبح سورة تفسير باب
( العلى(

الشمممقاء النسمممان /: قمممدر3فهمممدى} / مجاهمممد: {قمممدر وقمممال
عبماس: {غثماء ابممن لمراتعهمما. وقممال النعممام وهمدى والسمعادة،

متغيرا. /: هشيما5أحوى} /
أبممي عممن شممعبة، عممن أبي، قال: أخبرني عبدان  - حدثنا4657

قال: عنه الله رضي البراء عن إسحاق،
وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من علينا قدم من أول 

ثممم القممرآن، يقرئااننمما فجعل مكتوم، أم وابن عمير بن مصعب
فممي الخطمماب بممن عمممر جمماء ثممم وسممعد، وبلل عمممار جمماء

أهل رأيت فما وسلم، عليه الله صلى النبي جاء ثم عشرين،
والصممبيان الولئاد رأيت حتى به، فرحهم بشيء فرحوا المدينة

قرأت: {سممبح حتى جاء فما جاء، قد الله رسول يقولون: هذا
مثلها. سور العلى}. في ربك اسم

]3709[

 427  } :   : حديث -  أتاك هل سورة تفسير باب
( الغاشية}. ( الغاشية

/: النصارى.3ناصبة} / عباس: {عاملة ابن وقال
شممربها. {حميممم وحممان إناها /: بلغ5آنية} / مجاهد: {عين وقال

/: شتما.11لغية} / فيها إناه. {لتسمع /: بلغ44آن} /الرحمن: 
الحجمماز أهممل يسممميه الشممبرق، لممه يقممال ويقال: الضريع: نبممت

ويقممرأ /: بمسمملط،22سم. {بمسمميطر} / وهو يبس، إذا الضريع
والسين. بالصاد
/: مرجعهم.25عباس: {إيابهم} / ابن وقال

428( ) .{ } :   : الفجر -  والفجر سورة تفسير باب
/: يعنممي7العممماد} / ذات /: اللممه. {إرم3مجاهد: {المموتر} / وقال

/:13عممذاب} / يقيمون. {سمموط ل عمود أهل والعماد القديمة،
/: الكثير.20/: السف. و{جما} /19لما} / به. {أكل عذبوا الذي

شممفع، السممماء شممفع، فهممو خلقممه شمميء مجاهممد: كممل وقممال
وتعالى. تبارك والوتر: الله

لكممل العممرب تقولهمما /: كلمممة13عممذاب} / غيره: {سمموط وقال
/: إليممه14السمموط. {لبالمرصمماد} / فيممه يممدخل العذاب من نوع

و{تحضمممون} تمممأمرون /: تحمممافظون،18المصمممير. {تحاضمممون} /



بالثواب. /: المصدقة27بإطعامه. {المطمئنة} /
عممز اللممه أراد المطمئنممة}: إذا النفممس أيتها الحسن: {يا وقال
ورضمميت إليهمما، اللممه واطمممأن اللممه إلممى اطمأنت قبضها وجل
اللممه وأدخلهمما روحهمما، بقبممض فأمر عنها، الله ورضي الله عن

الصالحين. عباده من وجعله الجنة،
لممه القميممص: قطممع جيممب مممن /: نقبوا،9غيره: {جابوا} / وقال
أجمممع: أتيممت /: لممتممه19يقطعهمما. {لممما} / الفلة يجمموب جيب،
آخره. على

429( ) .{  } :   : البلد -  أقسم ل سورة تفسير باب
ممما عليك ليس /: مكة،2البلد} / بهذا حل مجاهد: {وأنت وقال
/. {لبدا}3ولد} / {وما الثم. {ووالد} آدم من فيه الناس على

/:14والشممر. {مسممغبة} / /: الخيممر10/: كممثيرا. و{النجممدين} /6/
اقتحممم يقممال: {فل التراب، في /: الساقط16مجاعة. {متربة} /

العقبممة فسممر ثممم الممدنيا، في العقبة يقتحم /: فلم11العقبة} /
ذي يوم في إطعام رقبة. أو العقبة. فك ما أدراك فقال: {وما
/.14 - 12مسغبة} /

430.{  } :   : وضحاها -  والشمس سورة تفسير باب
( الشمس(

/: تبعها. و{طحاها} /2تلها} / مجاهد: ضحاها: ضوؤها. {إذا وقال
الشممقاء /: عرفها8/: أغواها. {فألهمها} /10/: دحاها. {دساها} /6

عقباهمما} / يخمماف /: بمعاصمميها. {ول11والسممعادة. {بطغواهمما} /
أحد. /: عقبى15

هشممام، وهيب: حدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4658
صمملى النممبي سمممع زمعة: أنه بن الله عبد أخبره أبيه: أنه عن

فقممال عقممر، والممذي الناقممة وذكممر يخطممب، وسمملم عليممه اللممه
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

في منيع عارم، عزيز رجل لها أشقاها}: انبعث انبعث ({إذا 
يجلد أحدكم فقال: (يعمد النساء زمعة). وذكر أبي مثل رهطه،
وعظهممم يومه). ثممم آخر من يضاجعها فلعله العبد، جلد امرأته

مممما أحممدكم يضممحك وقممال: (لممم الضممرطة، مممن ضممحكهم في
يفعل).

بممن اللممه عبممد عممن أبيممه، عممن هشام، معاوية: حدثنا أبو وقال
عممم زمعممة أبي وسلم: (مثل عليه الله صلى النبي زمعة: قال



العوام). بن الزبير
]3197[

 431.{   } :   : يغشى -  إذا والليل سورة تفسير باب
( الليل(

/: بالخلف.9بالحسنى} / عباس: {وكذب ابن وقال
وقممرأ /: توهممج،14/: مات. و{تلظى} /11مجاهد: {تردى} / وقال
عمير: {تتلظى}. بن عبيد

 432/ {   } : تجلى -  إذا والنهار /.2باب
العمممش، عممن سممفيان، عقبة: حممدثنا بن قبيصة  - حدثنا4659

قال: علقمة عن إبراهيم، عن
أبممو بنا فسمع الشأم، الله عبد أصحاب من نفر في دخلت 

نعممم. قممال: فممأيكم فقلنمما يقرأ؟ من فقال: أفيكم فأتانا، الدرداء
يغشممى. إذا فقممرأت: {والليممل فقال: اقممرأ، إلي، فأشاروا أقرأ؟

فممي مممن سمممعتها والنثى}. قال: أنت تجلى. والذكر إذا والنهار
صلى النبي في من سمعتها قال: وأنا قلت: نعم، صاحبك؟

علينا. يأبون وهؤلء وسلم، عليه الله
]4660[

 433/ {    } : والنثى -  الذكر خلق وما /.3باب
إبراهيممم عممن العمممش، أبممي: حممدثنا عمر: حممدثنا  - حدثنا4660

قال:
فوجممدهم، فطلبهمم الدرداء، أبي على الله عبد أصحاب قدم 

قممال: فممأيكم قال: كلنا، الله؟ عبد قراءة على يقرأ فقال: أيكم
يقممرأ: {والليممل سمعته قال: كيف علقمة، إلى فأشاروا أحفظ؟

أنممي والنممثى}. قممال: أشممهد علقمممة: {والممذكر يغشى}. قال إذا
وهممؤلء هكممذا، يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمممعت
ل والنممثى}. واللممه الممذكر خلممق أقرأ: {وممما أن على يريدونني
أتابعهم.

]4659[

 434/ {    } :  : واتقى -  أعطى من فأما قوله /.5باب
سممعد عن العمش، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4661

رضممي علممي عممن السمملمي، الرحمممن عبد أبي عن عبيدة، بن



قال: عنه الله
فممي الغرقممد بقيممع فممي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

مممن مقعممده كتممب وقممد إل أحممد، مممن منكم فقال: (ما جنازة،
نتكممل؟ أفل اللممه، رسممول النار). فقممالوا: يمما من ومقعده الجنة

واتقممى. أعطممى مممن قرأ: {فأما ميسر. ثم فكل فقال: (اعملوا
- للعسرى}). قوله - إلى بالحسنى وصدق

]1296[

435/ {  } :  : بالحسنى -  وصدق قوله /.6باب
عممن العمممش، الواحممد: حممدثنا عبممد مسدد: حدثنا  - حدثنا4662

اللممه رضممي علممي عن الرحمن، عبد أبي عن عبيدة، بن سعد
قال: عنه
الحديث. فذكر وسلم، عليه الله صلى النبي عند قعودا كنا 
]1296[

 436/ {  } : لليسرى -  فسنيسره /.7باب
جعفممر: حممدثنا بممن محمممد خالممد: أخبرنمما بن بشر  - حدثنا4663
عبممد أبممي عممن عبيممدة، بممن سممعد عممن سممليمان، عممن شممعبة،
صمملى النممبي عن عنه، الله رضي علي عن السلمي، الرحمن

وسلم: عليه الله
فقال: (ما الرض، في ينكت عودا فأخذ جنازة، في كان أنه 

الجنممة). مممن أو النممار من مقعده كتب وقد إل أحد من منكم
ميسممر. فكممل قممال: (اعملمموا نتكممل؟ أفل اللممه، رسول قالوا: يا

بالحسنى}). الية. واتقى. وصدق أعطى من فأما
سليمان. حديث من أنكره فلم منصور، به شعبة: وحدثني قال

]1296[

 437/ {    } : واستغنى -  بخل من وأما /.8باب
بممن سممعد عممن العمش، عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4464
قال: السلم عليه علي عن الرحمن، عبد أبي عن عبيدة،

فقال: (مممامنكم وسلم عليه الله صلى النبي عند جلوسا كنا 
النممار). مممن ومقعممده الجنممة من مقعده كتب وقد إل أحد من

ميسممر. ثممم فكممل اعملوا قال: (ل، نتكل؟ أفل رسول، يا فقلنا
بالحسممنى. فسنيسممره واتقممى. وصممدق أعطممى مممن قممرأ: {فأممما

للعسرى). - فسنيسره قوله - إلى لليسرى
]1296[



 438/ {  } :  : بالحسنى -  وكذب قوله /.9باب
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا4665

علي عن السلمي، الرحمن عبد أبي عن عبيدة، بن سعد عن
فأتنمما الغرقممد، بقيممع فممي جنممازة فممي قال: كنا عنه الله رضي

ومعممه حمموله، وقعدنا فقعد وسلم، عليه الله صلى الله رسول
منكممم قممال: (ممما ثممم بمخصرته، ينكت فجعل فنكس، مخصرة،

الجنممة مممن مكانهمما كتب إل منفوسة، نفس من وما أحد، من
رسممول رجممل: يمما سعيدة). قممال أو شقية كتبت قد وإل والنار،

مممن منمما كممان فمممن العمممل، وندع كتابنا على نتكل أفل الله،
مممن منمما كممان ومن السعادة، أهل إلى فسيصير السعادة أهل
قممال: (أممما الشممقاوة؟ أهممل عمممل إلممى فسيصير الشقاوة أهل

أهممل وأممما السممعادة، أهممل لعمممل فييسممرون السممعادة أهممل
مممن قممرأ: {فأممما الشممقاء. ثممم أهممل لعمممل فييسممرون الشقاوة

بالحسنى}). الية. واتقى. وصدق أعطى
]1296[

 439/ {  } : للعسرى -  فسنيسره /.10باب
قممال: سمممعت العمممش عممن شممعبة، آدم: حممدثنا  - حدثنا4666

عممن السمملمي، الرحمممن عبممد أبي عن يحدث، عبيدة بن سعد
قال: عنه الله رضي علي
شمميئا فأخممذ جنممازة، فممي وسمملم عليممه الله صلى النبي كان 

وقممد إل أحممد، مممن منكممم فقممال: (ممما الرض، به ينكت فجعل
رسممول الجنممة). قممالوا: يمما مممن ومقعممده النممار من مقعده كتب
فكممل قمال: (اعملمموا العمممل؟ ونممدع كتابنا على نتكل أفل الله،

فييسممر السممعادة أهممل مممن كمان مممن أما له، خلق لما ميسر
فييسممر الشممقاء أهممل مممن كممان من وأما السعادة، أهل لعمل
واتقممى. وصممدق أعطممى من قرأ: {فأما الشقاوة. ثم أهل لعمل

بالحسنى}). الية.
]1296[

 440( ) .{ } :   : الضحى -  والضحى سورة تفسير باب
غيممره: أظلممم وقممال /: اسممتوى،3سممجى} / مجاهممد: {إذا وقممال

عيال. /: ذو8وسكن. {عائال} /
بممن السممود زهيممر: حممدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4667
قال: عنه الله رضي سفيان بن جندب قال: سمعت قيس



ليلممتين يقم فلم وسلم، عليه الله صلى الله رسول اشتكى 
يكممون أن لرجممو إني محمد، فقالت: يا امرأة فجاءت ثلثا، أو

ثلثمما. فممأنزل أو ليلممتين منممذ قربك أره لم تركك، قد شيطانك
وما ربك ودعك سجى. ما إذا والليل وجل: {والضحى عز الله

قلى}.
]1072[

441/ {     } :  : قلى -  وما ربك ودعك ما قوله /.3باب
وقممال ربممك، تركممك ما واحد، بمعنى والتخفيف، بالتشديد تقرأ
أبغضك. وما تركك عباس: ما ابن

غنممدر: جعفممر بممن محمممد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4668
قال: قيس بن السود عن شعبة، حدثنا

أرى ممما اللممه، رسممول امرأة: يمما البجلي: قالت جندبا سمعت 
قلى}. وما ربك ودعك فنزلت: {ما أبطأك، إل صاحبك

]1072[

442( ) .{  } :   : الشرح -  نشرح ألم سورة تفسير باب
/: أثقممل.3الجاهليممة. {أنقممض} / /: في2مجاهد: {ووزرك} / وقال
العسر ذلك مع عيينة: أي ابن /: قال6 ،5يسرا} / العسر {مع

الحسممنين} إحممدى إل بنمما تربصممون كقمموله: {هممل آخممر، يسممرا
يسرين. عسر يغلب /: ولن52/التوبة: 

عممن ربك. ويممذكر إلى حاجتك /: في7مجاهد: {فانصب} / وقال
صممدره اللممه /: شممرح1صممدرك} / لممك نشممرح عباس: {ألم ابن

للسلم.

443( ) .{ } :   : التين -  والتين سورة تفسير باب
الناس. يقال: {فممما يأكل الذي والزيتون التين مجاهد: هو وقال

بأعمممالهم؟ يممدانون النمماس بممأن يكممذبك الذي /: فما7يكذبك} /
والعقاب؟ بالثواب تكذيبك على يقدر قال: ومن كأنه

عدي قال: أخبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4669
عنه: الله رضي البراء قال: سمعت

فممي فقممرأ سممفر، في كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
والزيتون. {تقويم}: الخلق. بالتين الركعتين إحدى في العشاء

]733[



 444   } :   : الذي -  ربك باسم اقرأ سورة تفسير باب
( العلق}. ( خلق

الحسممن عممن عممتيق، بممن يحيممى عممن حماد، قتيبة: حدثنا وقال
الرحمممن اللممه المممام: بسممم أول في المصحف في قال: اكتب

مجاهممد: {نمماديه} / خطمما. وقممال السممورتين بين واجعل الرحيم،
/:8/: الملئاكممة. وقممال: {الرجعممى} /18/: عشيرته. {الزبانية} /17

وهممي بالنون، ولنسفعن /: قال: لنأخذن،15المرجع. {لنسفعن} /
بيده: أخذت. سفعت الخفيفة،

شهاب. ابن عن عقيل، عن الليث، يحيى: حدثنا  - حدثنا4670
أبممي بممن العزيز عبد بن محمد مروان: حدثنا بن سعيد حدثني

عممن اللممع، عبممد قممال: حممدثني سمملموية صالح أبو رزمة: أخبرنا
الزبيممر ابممن عروة شهاب: أن ابن قال: أخبرني يزيد بن يونس

قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائاشة أخبره: أن
ه بدئ ما أول كان  لى اللمه رسمول ب ه ص وسملم عليمه الل

مثممل جمماءت إل رؤيمما يرى ل فكان النوم، في الصادقة الرؤيا
حممراء، بغممار يلحممق فكممان الخلء، إليممه حبممب ثممم الصبح، فلق

قبممل العممدد ذوات - الليالي التعبد - قال: والتحنث فيه فيتحنث
خديجممة، إلممى يرجممع ثممم لممذلك، ويممتزود أهلممه، إلممى يرجممع أن

فجمماءه حممراء، غممار فممي وهممو الحق فجئه حتى بمثلها، فيتزود
وسمملم: عليممه اللممه صلى الله رسول فقال فقال: اقرأ، الملك

الجهممد، منمي بلممغ حمتى فغطنمي بقارئ). قال: (فأخذني أنا (ما
فغطنممي فأخممذني بقممارئ، أنمما قلت: ما فقال: اقرأ، أرسلني ثم

قلممت: ممما فقال: اقرأ، أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية
ثممم الجهممد، منممي بلغ حتى الثالثة فغطني فأخذني بقارىء، أنا

مممن النسان خلق. خلق الذي ربك باسم فقال: {اقرأ أرسلني
قمموله: إلممى بالقلم}. اليات علم الكرم. الذي وربك علق. اقرأ

الله صلى الله رسول بها يعلم}). فرجع لم ما النسان {علم
فقممال: خديجممة، علممى دخممل حممتى بمموادره، ترجف وسلم عليه

لخديجة: الروع. قال عنه ذهب حتى زملوني). فزملوه (زملوني
الخممبر، نفسي). فأخبرها على خشيت لقد لي، ما خديجة، (أي

فمموالله أبممدا، اللممه يخزيممك ل فمموالله أبشر، خديجة: كل، قالت
وتكسممب الكممل، وتحمممل الحممديث، وتصممدق الرحممم، لتصل إنك

الحممق. فممانطلقت نمموائاب على وتعين الضيف، وتقري المعدوم،
خديجممة عم ابن وهو نوفل، بن ورقة به أتت حتى خديجة به



الكتمماب يكتب وكان الجاهلية، في تنصر امرأ وكان أبيها، أخي
يكتممب، أن اللمه شماء ممما بالعربية النجيل من ويكتب العربي،

اسمممع عم، ابن خديجة: يا فقالت عمي، قد كبيرا شيخا وكان
فممأخبره تممرى؟ ممماذا أخممي، ابممن ورقة: يمما قال أخيك، ابن من

ورقممة: هممذا فقممال رأى، ممما خممبر وسلم عليه الله صلى النبي
ليتنممي جممذعا، فيهمما ليتنممي موسممى، علممى أنزل الذي الناموس

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال حرفا، ذكر حيا، أكون
بممه جئممت بما رجل يأت لم ورقة: نعم، هم). قال مخرجي (أو
لممم مؤزرا. ثممم نصرا أنصرك حيا يومك يدركني وإن أوذي، إل

رسممول حممزن حتى فترة، الوحي وفتر توفي، أن ورقة ينشب
وسلم. عليه الله صلى الله

]3[
جممابر سمملمة: أن أبممو شهاب: فممأخبرني بن محمد  - قال4671

اللممه رسول قال: قال عنهما الله رضي النصاري الله عبد بن
في قال الوحي، فترة عن يحدث وهو وسلم، عليه الله صلى

حديثه:
بصممري، فرفعممت السماء، من صوتا سمعت أمشي، أنا (بينا 

بيممن كرسممي علممى جممالس بحممراء، جمماءني الممذي الملممك فممإذا
فقلممت: زملمموني فرجعممت، منممه، ففرقممت والرض، السممماء
فأنذر. المدثر. قم أيها تعالى: {يا الله فأنزل فدثروه، زملوني،

سمملمة: أبممو فمماهجر}. - قممال فطهر. والرجز فكبر. وثيابك وربك
تتممابع - قممال: ثممم يعبدون الجاهلية أهل كان التي الوثان وهي

الوحي).
]4[

 445/ {    } :  : علق -  من النسان خلق قوله /.2باب
ابممن عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا ابن  - حدثنا4672
قالت: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن عن شهاب،

الرؤيمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول به بدىء ما أول 
خلممق. الممذي ربممك باسممم فقال: {اقرأ الملك، فجاءه الصالحة،

الكرم}. وربك علق. اقرأ من النسان خلق
]3[

 446/ {   } :  : الكرم -  وربك اقرأ قوله /.3باب
الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4673



محمد: عقيل: قال الليث: حدثني (ح) وقال الزهري عن معمر،
عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، أخبرني

الرؤيمما وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول به بدئ ما أول 
خلق. خلق الذي ربك باسم فقال: {اقرأ الملك جاءه الصادقة،
بالقلم}. علم الكرم. الذي وربك علق. اقرأ من النسان

]3[

 447/ {   } : بالقلم -  علم الذي /.4باب
عقيممل، عممن الليممث، يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4674

اللمه رضممي عائاشمة عروة: قممالت قال: سمعت شهاب ابن عن
عنها:

فقممال: خديجممة، إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فرجع 
الحديث. زملوني). فذكر (زملوني

]3[

 448.      } : بالناصية -  لنسفعن ينته لم لئن كل باب
/ { خاطئة   كاذبة /.16، 15ناصية

عبممد عن معمر، عن الرزاق، عبد يحيى: حدثنا  - حدثنا4675 
جهل: أبو عباس: قال ابن عكرمة: قال عن الجزري، الكريم

عنقه. فبلممغ على لطان الكعبة عند يصلي محمدا رأيت لئن 
الملئاكة). لخذته فعله فقال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي
الكريم. عبد عن الله، عبيد عن خالد، بن عمرو تابعه

 449( ) .{  } :   : القدر -  أنزلناه إنا سورة تفسير باب
منممه. يطلممع الممذي والمطلع: الموضع الطلوع، يقال: المطلع: هو

الجميممع، {أنزلنمماه} مخممرج القممرآن، عممن كنايممة {أنزلناه} الهمماء
بلفممظ فتجعلممه الواحممد فعممل تؤكممد والعممرب الله، هو والمنزل
وأوكد. أثبت ليكون الجميع،

 450( ) .{  } :   : البينة -  يكن لم سورة تفسير باب
/:5القيمممة} / /: القائامة. {دين3/: زائالين. {قيمة} /1{منفكين} /

المؤنث. إلى الدين أضاف
شممعبة: غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4676/4677

النممبي عنه. قممال الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، سمعت
لبي: وسلم عليه الله صلى



كفممروا}). الممذين يكممن عليك: {لممم أقرأ أن أمرني الله (إن 
قال: (نعم). فبكى. قال: وسماني؟

أنممس عممن قتممادة، عممن همممام، حسان: حممدثنا بن حسان حدثنا
لبممي: وسمملم عليممه الله صلى النبي قال: قال عنه الله رضي

سممماني أبي: آلله القرآن). قال عليك أقرأ أن أمرني الله (إن
قتممادة: يبكممي. قممال أبممي لممي). فجعممل سممماك قال: (اللممه لك؟

أهممل مممن كفممروا الممذين يكممن عليممه: {لممم قممرأ أنممه فممأنبئت
الكتاب}.

المنممادي: حممدثنا جعفممر أبممو داود أبي بن أحمد ) - حدثنا4677(
بمن أنمس عمن قتمادة، عمن عروبمة، أبي بن سعيد روح: حدثنا

كعب: بن لبي قال وسلم عليه الله صلى الله نبي مالك: أن
لممك؟ سممماني القرآن). قال: آللممه أقرئاك أن أمرني الله (إن 

قممال: (نعممم). العممالمين؟ رب عنممد ذكرت قال: (نعم). قال: وقد
عيناه. فذرفت

]3598[

 451  } :   : الرض -  زلزلت إذا سورة تفسير باب
( الزلزلة}. ( زلزالها

/. يقممال: {أوحممى7يممره} / خيممرا ذرة مثقممال يعمل قوله: {فمن
واحد. إليها ووحى لها ووحى إليها، /: أوحى5لها} /
بن زيد عن مالك، الله: حدثنا عبد بن إسماعيل  - حدثنا4678
اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن السمممان، صالح أبي عن أسلم،

لثلثة: قال: (الخيل وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: أن
أجر، له الذي فأما وزر، رجل وعلى ستر، ولرجل أجر، لرجل
روضممة، أو مرج في لها فأطال الله، سبيل في ربطها فرجل

لمه كمان والروضمة، الممرج فممي ذلمك طيلهما فممي أصابت فما
شممرفين، أو شممرفا فاسممتنت طيلهمما قطعممت أنها ولو حسنات،

فشممربت بنهر مرت أنها ولو له، حسنات وأوراثها آثارها كانت
لممذلك فهممي له، حسنات ذلك كان به يسقي أن يرد ولم منه

في الله حق ينس ولم وتعففا، تغنيا ربطها أجر. ورجل الرجل
ونممواء، فخممرا ربطهمما ستر. ورجممل له فهي ظهورها، ول رقابها
عليممه اللمه صملى اللممه رسممول وزر). فسممئل ذلمك علممى فهممي
اليممة هذه إل فيها علي الله أنزل قال: (ما الحمر، عن وسلم
يعمممل يره. ومن خيرا ذرة مثقال يعمل الجامعة: {فمن الفاذة
يره}). شرا ذرة مثقال



]2242[

 452/ {      } : يره -  شرا ذرة مثقال يعمل ومن /.8باب
قممال: وهممب ابممن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا4679
السمممان، صممالح أبممي عممن أسمملم، بممن زيد عن مالك، أخبرني

عنه: الله رضي هريرة أبي عن
فقممال: (لممم الحمممر، عممن وسمملم عليه الله صلى النبي سئل 

الفمماذة: {فمممن الجامعممة اليممة هممذه إل شمميء فيها علي ينزل
شممرا ذرة مثقممال يعمممل يممره. ومممن خيممرا ذرة مثقممال يعمممل
يره}).

]2242[

 453.{ } :   : والعاديات -  سورة تفسير باب
/: رفعممن4نقعا} / به مجاهد: الكنود: الكفور. يقال: {فأثرن وقال

/:8{لشممديد} / الخيممر حممب أجممل الخيممر} مممن غبارا. {لحب به
/: ميز.10شديد. {حصل} / للبخيل ويقال لبخيل،

 454.{ } :   : القارعة -  سورة تفسير باب
بعضمما، بعضممه يركممب الجراد، /: كغوغاء4المبثوث} / {كالفراش

/: كممألوان8بعممض. {كممالعهن} / فممي بعضهم يجول الناس كذلك
الله: كالصوف. عبد وقرأ العهن،

455( ) .{ } :   : التكاثر -  ألهاكم سورة تفسير باب
والولد. الموال /: من1عباس: {التكاثر} / ابن وقال

 456( ) .{ } :   : العصر -  والعصر سورة تفسير باب
به. أقسم يحيى: العصر: الدهر، وقال

457.{   } :   : همزة -  لكل ويل سورة تفسير باب
( الهمزة(

/ و/المممدثر:48مثل: {سقر} /القمر:  النار، /: اسم4{الحطمة} /
26، 27، 42./

/.15و: {لظى} /المعارج: 

458: / {  } :   : الفيل -  تر ألم سورة تفسير ألم/: 1باب
تعلم.

مجتمعة. /: متتابعة3مجاهد: {أبابيل} / قال



وكل. سنك /: هي4سجيل} / عباس: {من ابن وقال

459( ) .{  } :   : قريش -  قريش ليلف سورة تفسير باب
فممي عليهممم يشممق فل ذلممك، /: ألفوا1مجاهد: {ليلف} / وقال

حرمهم. في عدوهم كل /: من4والصيف. {وآمنهم} / الشتاء
قريش. على عيينة: ليلف: لنعمتي ابن قال

460( ) .{ } :   : الماعون -  أرأيت سورة تفسير باب
دععت. من يقال: هو حقه، عن /: يدفع2مجاهد: {يدع} / وقال

/: لهمممون.5/: يمممدفعون. {سممماهون} /13{يمممدعون} /الطمممور: 
العممرب: الممماعون: بعض وقال كله، /: المعروف7{والماعون} /

عاريممة وأدناهمما المفروضممة، الزكمماة عكرمة: أعلهمما وقال الماء،
المتاع.

461.{   } :   : الكوثر -  أعطيناك إنا سورة تفسير باب
( الكوثر(

/: عدوك.3عباس: {شانئك} / ابن وقال
رضممي أنممس عن قتادة، شيبان: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا4680

قال: عنه الله
قممال: السممماء، إلممى وسملم عليه الله صلى بالنبي عرج لما 

يمما هذا فقلت: ما مجوفا، اللؤلؤ قباب حافتاه نهر، على (أتيت
الكوثر). قال: هذا جبريل؟

]6210[
أبممي عن إسرائايل، الكاهلي: حدثنا يزيد بن خالد  - حدثنا4681

قال: عنها، الله رضي عائاشة عن عبيدة، أبي عن إسحاق،
الكمموثر}. قممالت: نهممر أعطينمماك تعالى: {إنمما قوله عن سألتها 

مجوف، در عليه شاطئاه وسلم، عليه الله صلى نبيكم أعطيه
النجوم. كعدد آنيته
إسحق. أبي عن ومطرف، الحوص، وأبو زكرياء، رواه

بشر، أبو هشيم: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا4682
أنمه عنهممما اللمه رضممي عبمماس ابممن عن جبير، ابن سعيد عن
الكوثر: في قال
لسممعيد بشر: قلممت أبو إياه. قال الله أعطاه الذي الخير هو 

فقممال الجنممة؟ فممي نهممر أنمه يزعمممون النمماس جممبير: فممإن بممن
إياه. الله أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي سعيد: النهر

]6207[



 462.{    } :   : الكافرون -  أيها يا قل سورة تفسير باب
( الكافرون(

يقممل ولممم /: السلم،6دين} / {ولي دينكم} الكفر يقال: {لكم
قممال: {يهممدين} كممما اليمماء، فحممذفت بالنون، اليات لن ديني،

/.80/: و{يشفين} /الشعراء: 78/الشعراء: 
فيممما أجيبكممم ول /: الن،2تعبممدون} / ممما أعبد غيره: {ل وقال
/: وهممم5 ،3أعبممد} / ممما عابممدون أنتممم عمممري. {ول من بقي

ربمك ممن إليمك أنمزل مما منهمم كمثيرا قمال: {وليزيمدن الذين
/.68 ،64وكفرا} /المائادة:  طغيانا

 463.{    } :   : الله -  نصر جاء إذا سورة تفسير باب
( النصر(

الحمموص، أبممو الربيممع: حممدثنا بممن الحسممن  - حدثنا4683/4684
عائاشمة عممن مسممروق، عممن الضممحى، أبممي عممن العمش، عن

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي صلى قالت: ما عنها الله رضي
والفتممح}. إل اللممه نصممر جمماء عليممه: {إذا نزلممت أن بعممد صلة
لي). اغفر اللهم وبحمدك، ربنا فيها: (سبحانك يقول

عممن جريممر، شمميبة: حممدثنا أبممي بممن عثمممان ) - حممدثنا4684(
رضممي عائاشممة عممن مسممروق، عممن الضممحى، أبي عن منصور،

قالت: عنها الله
فممي يقممول أن يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

اغفممر اللهممم وبحمممدك، ربنمما اللهممم وسجوده: (سممبحانك ركوعه
القرآن. لي). يتأول

]761[

 464    } :  : دين -  في يدخلون الناس ورأيت قوله باب
/ { أفواجا  /.2الله

عن الرحمن، عبد شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا4685
عممن جممبير، بممن سممعيد عممن ثابت، أبي بن حبيب عن سفيان،

عباس: ابن
جمماء تعممالى: {إذا قمموله عن سألهم عنه الله رضي عمر أن 

تقممول قال: ما والقصور، المدائان والفتح}. قالوا: فتح الله نصر
اللممه صمملى لمحمممد ضممرب مثممل أو قال: أجل، عباس؟ ابن يا

نفسه. له نعيت وسلم، عليه



]3428[

 465    } :  : إنه -  واستغفره ربك بحمد فسبح قوله باب
/ { توابا  /.3كان

الذنب. من التائاب الناس من والتواب العباد، على تواب
أبممي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4686
قال: عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

فممي وجممد بعضممهم فكممأن بممدر، أشياخ مع يدخلني عمر كان 
عمممر: فقممال مثله؟ أبناء ولنا معنا هذا تدخل فقال: لم نفسه،

فممما معهممم، فممأدخله يمموم ذات فممدعاه علمتممم، حيممث من إنه
قممول فممي تقولممون قال: ما ليريهم، إل يومئذ دعاني أنه رئايت
بعضممهم: أمرنمما والفتممح}. فقممال اللممه نصر جاء تعالى: {إذا الله

بعضممهم وسممكت علينمما، وفتممح نصممرنا إذا ونستغفره الله نحمد
فقلممت: عباس؟ ابن يا تقول لي: أكذاك فقال شيئا، يقل فلم
عليه الله صلى الله رسول أجل قلت: هو تقول؟ قال: فما ل،

ه نصمر جماء قمال: {فمإذا له، أعلمه وسلم ك الل والفتمح}. وذل
توابمما}. كممان إنممه واسممتغفره ربممك بحمممد أجلك. {فسبح علمة
تقول. ما إل منها أعلم عمر: ما فقال

]3428[

 466.{    } :   : لهب -  أبي يدا تبت سورة تفسير باب
( المسد(
/: خسران. {تتممبيب} /هممود:37/: خسر. {تباب} /غافر: 1{وتب} /

/: تدمير.101
أسممامة: حممدثنا أبممو موسممى: حممدثنا بممن يوسممف  - حممدثنا4678

ابممن عممن جبير، بن سعيد عن مرة، ابن عمرو العمش: حدثنا
قال: عنهما الله رضي عباس

منهممم القربيممن}. ورهطممك عشمميرتك نزلممت: {وأنممذر لممما 
حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول خممرج المخلصين،

فمماجتمعوا هممذا، صممباحاه). فقممالوا: مممن فهتف: (يمما الصفا، صعد
هممذا سممفح من تخرج خيل أن أخبرتكم إن فقال: (أرأيتم إليه،

قال: (فممإني كذبا، عليك جربنا مصدقي). قالوا: ما أكنتم الجبل،
ممما لممك، لهممب: تبمما أبممو شديد). قال عذاب يدي بين لكم نذير

وتممب}. لهممب أبممي يممدا قام. فنزلت: {تبت ثم لهذا، إل جمعتنا
يومئذ. العمش قرأها تب. هكذا وقد



]1330[

 467     . } :  : وما -  ماله عنه أغنى ما وتب قوله باب
/.3، 2كسب} /

معاويممة: حممدثنا أبممو سمملم: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا4688
ابممن عممن جممبير، بن سعيد عن مرة، ابن عمرو عن العمش،

عباس:
فصممعد البطحمماء، إلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فقمال: قريمش، إليمه صباحاه). فماجتمعت فنادى: (يا الجبل إلى
أكنتممم ممسمميكم، أو مصممبحكم العممدو أن حممدثتكم إن (أرأيتممم

عممذاب يممدي بيممن لكم نذير قال: (فإني تصدقونني). قالوا: نعم،
عممز اللممه فممأنزل لممك، تبمما جمعتنا لهب: ألهذا أبو شديد). فقال
لهب}. أبي يدا وجل: {تبت

]1330[

 468/ {    } :  : لهب -  ذات نارا سيصلى قوله /.3باب

العمممش: أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثنا بممن عمممر  - حممدثنا4689
عبمماس ابممن عممن جممبير، بن سعيد عن مرة، بن عمرو حدثني
لهب: أبو عنهما: قال الله رضي

لهب}. أبي يدا فنزلت: {تبت جمعتنا، ألهذا لك، تبا 
]1330[

 469/ {   } : الحطب -  حمالة وامرأته /.4باب
جيدها بالنميمة. {في /: تمشي4حطب} / مجاهد: {حمالة وقال
وهممي المقممل، مسممد: ليممف /: يقممال: مممن5مسممد} / مممن حبممل

النار. في التي السلسلة

470.{    } :   : أحد -  الله هو قل قوله تفسير باب
( الخلص(

واحد. {أحد} أي ينون يقال: ل
عممن الزنمماد، أبممو شعيب: حدثنا اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا4690

اللممه صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن العرج،
قال: وسلم عليه
ولممم وشممتمني ذلك، له يكن ولم آدم ابن الله: كذبني (قال 



بممدأني، كممما يعيدني فقوله: لن إياي تكذيبه فأما ذلك، له يكن
إيمماي شممتمه وأممما إعممادته، من علي بأهون الخلق أول وليس

أولممد، ولممم ألممد لممم الصمممد، الحممد وأنا ولدا الله فقوله: اتخذ
أحد). كفأ لي يكن ولم

]3021[

 471/ {  } :  : الصمد -  الله قوله /.2باب
الذي السيد وائال: هو أبو قال الصمد، أشرافها تسمي والعرب

سودده. انتهى
الممرزاق: عبممد قممال: وحممدثنا منصممور بممن إسحاق  - حدثنا4691
رسممول قممال: قممال هريممرة أبممي عممن همام، عن معمر، أخبرنا

وسلم: عليه الله صلى الله
لممه يكممن ولممم وشممتمني ذلك، له يكن ولم آدم ابن (كذبني 

وأما بدأته، كما أعيده لن يقول: إني أن إياي تكذيبه أما ذلك،
ألد لم الذي الصمد وأنا ولدا، الله يقول: اتخذ أن إياي شتمه

يولممد. ولممم ولمم يلممد أحممد. {لممم كفمؤا لي يكن ولم أولد، ولم
أحد}). كفوا له يكن
واحد. وكفاء وكفيئا كفؤا

]3021[

 472.{    } :   : الفلق -  برب أعوذ قل سورة تفسير باب
( الفلق(

الشمممس. /: غروب3وقب} / {إذا مجاهد: {غاسق} الليل وقال
كممل فممي دخممل الصبح. {وقممب} إذا وفلق فرق من يقال: أبين

وأظلم. شيء
عاصممم عممن سممفيان، سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة  - حممدثنا4692
زر عن وعبدة،

فقممال: المعمموذتين عممن كعممب بممن أبي قال: سألت حبيش ابن
لممي فقممال: (قيممل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سألت

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال كممما نقول فقلت). فنحن
وسلم.

]4693[



 473.{    } :   : الناس -  برب أعوذ قل سورة تفسير باب
( الناس(

خنسممه ولممد /: إذا4عبمماس: {الوسممواس} / ابممن عممن ويممذكر
اللممه يممذكر لممم وإذا ذهممب، وجل عز الله ذكر فإذا الشيطان،

قلبه. على ثبت
بمن عبدة سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4693

قال: زر عن عاصم، حبيش. وحدثنا بن زر عن لبابة، أبي
ابممن أخمماك إن المنممذر، أبمما كعممب: قلممت: يمما بممن أبي سألت 

صمملى اللممه رسممول أبي: سألت فقال وكذا؟ كذا يقول مسعود
نقممول فقلت). قال: فنحن لي لي: (قيل فقال وسلم عليه الله
وسلم. عليه الله صلى الله رسول قال كما

]4692[
القرآن. فضائل  - كتاب69 

 1.       : نزل -  ما وأول الوحي، نزول كيف باب
كتمماب كل على أمين القرآن عباس: المهيمن: المين، ابن قال

قبله.
يحيممى، عممن شمميبان، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا4694

اللممه رضممي عبمماس وابن عائاشة قال: أخبرتني سلمة أبي عن
قال: عنهم

ينممزل سممنين عشممر بمكممة وسلم عليه الله صلى النبي لبث 
سنين. عشر وبالمدينة القرآن، عليه

]4195[
قممال: سمممعت معتمر إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا4695

قال: عثمان أبي عن أبي،
أم وعنده وسلم عليه الله صلى النبي أتى جبريل أن أنبئت 

لم وسمملم عليممه الله صلى النبي فقال يتحدث، فجعل سلمة،
قممام، فلممما دحيممة، قممالت: هممذا قممال، كما هذا). أو سلمة: (من
النممبي خطبممة سمممعت حممتى أيمماه، إل حسممبته ممما قالت: والله

قممال. قممال كممما أو جبريممل، خممبر يخممبر وسلم عليه الله صلى
بن أسامة قال: من هذا؟ سمعت عثمان: ممن لبي أبي: قلت

زيد.
]3435[

سممعيد الليممث: حممدثنا يوسف: حممدثنا ين الله عبد  - حدثنا4696



اللممه صلى النبي قال: قال هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري،
عليممه آمن مثله ما أعطي إل نبي النبياء من وسلم: (ما عليه

أن فأرجو إلي، الله أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإنما البشر،
القيامة). يوم تابعا أكثرهم أكون

]6846[
إبراهيم: حدثنا بن يعقوب محمد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4697

أنس قال: أخبرني شهاب ابن عن كيسان، بن صالح عن أبي،
عنه: الله رضي مالك بن
وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله علممى تممابع تعممالى الله أن 

تمموفي ثم الوحي، كان ما أكثر توفاه حتى وفاته، قبل الوحي
بعد. وسلم عليه الله صلى الله رسول

قيممس بممن السممود عممن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4698
يقول: جندبا قال: سمعت

أو ليلممة يقممل فلممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي اشتكى 
قممد إل شمميطانك أرى ما محمد، فقالت: يا امرأة فأتته ليلتين،
سممجى. ممما إذا والليممل وجل: {والضممحى عز الله فأنزل تركك،
قلى}. وما ربك ودعك

]1072[

 2.      : والعرب -  قريش بلسان القرآن نزل باب
مممبين} /الشممعراء: عربممي /. {بلسممان2عربيمما} /يوسممف:  {قرآنا
195./

الزهممري. وأخممبرني عن شعيب، اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا4699
قال: مالك بن أنس

بن الله وعبد العاص، بن وسعيد ثابت، بن عثمان: زيد فأمر 
ممما ينسممخوا أن هشممام، بممن الحارث بن الرحمن وعبد الزبير،

في ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم لهم: إذا وقال المصاحف، في
أنممزل القممرآن فممإن قريممش، بلسممان فاكتبوهمما القممرآن، عربيممة

ففعلوا. بلسانهم،
]3315[

مسممدد: عطاء. وقال همام: حدثنا نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4700
بن صفوان قال: أخبرني جريج ابن عن سعيد، بن يحيى حدثنا
يقول: كان يعلى أمية: أن بن يعلى

ينممزل حيممن وسملم عليممه اللمه صملى الله رسول أرى ليتني 



وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كممان فلممما المموحي، عليممه
أصممحابه، مممن ناس ومعه عليه، أظل قد ثوب عليه بالجعرانة،

ترى كيف الله، رسول فقال: يا بطيب، متضمخ رجل جاءه إذ
النمبي فنظمر بطيمب؟ تضممخ بعمدما جبممة في أحرم رجل في

إلممى عمر فأشار الوحي، فجاءه ساعة، وسلم عليه الله صلى
محمممر هممو فممإذا رأسمه، فأدخممل يعلممى فجمماء تعالى، يعلى: أن

الطيممب فقممال: (أممما عنممه، سري ثم ساعة، كذلك يغط الوجه،
بممه فجيء الرجل آنفا). فالتمس العمرة عن يسألني بك الذي
بك الذي الطيب فقال: (أما وسلم، عليه الله صلى النبي إلى

فممي اصممنع ثممم فانزعهمما، الجبممة وأممما مممرات، ثلث فاغسممله
حجك). في تصنع كما عمرتك

]1463[

 3.   : القرآن -  جمع باب
سمعد: بممن إبراهيممم عممن إسممماعيل، بممن موسى  - حدثنا4701
ثممابت بممن زيممد السممباق: أن بممن عبيممد عممن شهاب، ابن حدثنا
قال: عنه الله رضي

بممن عمممر فممإذا اليمامممة، أهممل مقتممل بكممر، أبممو إلممي أرسل 
أتمماني عمممر عنممه: إن اللممه رضي بكر أبو قال عنده، الخطاب

وإنممي القممرآن، بقممراء اليمامممة يوم استحر قد القتل فقال: إن
مممن كممثير فيممذهب بالمواطن، بالقراء القتل يستحر أن أخشى

لعمممر: كيممف القممرآن. قلممت بجمممع تممأمر أن أرى وإني القرآن،
قممال وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول يفعله لم شيئا تفعل

اللمه شمرح حتى يراجعني عمر يزل فلم خير، والله عمر: هذا
زيممد: قممال عمر. قال رأى الذي ذلك في ورأيت لذلك، صدري

اب رجمل بكر: إنك أبو تكتمب كنمت وقمد نتهممك، ل عاقمل ش
القممرآن فتتبممع وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول الوحي

أثقل كان ما الجبال من جبل نقل كلفوني لو فاجمعه. فوالله
شمميئا تفعلون القرآن. قلت: كيف جمع من به أمرني مما علي

بكممر أبممو يزل فلم خير، والله قال: هو الله؟ رسول يفعله لم
بكر أبي صدر له شرح للذي صدري الله شرح حتى يراجعني

العسممب مممن أجمعممه القممرآن فتتبعت عنهما، الله رضي وعمر
مممع التوبممة سممورة آخممر وجدت حتى الرجال، وصدور واللخاف

جمماءكم غيممره: {لقممد أحممد مع أجدها لم النصاري، خزيمة أبي
عنتم}. ما عليه عزيز أنفسكم من رسول



توفمماه حممتى بكممر أبي عند الصحف فكانت براءة، خاتمة حتى
الله رضي عمر بنت حفصة عند ثم حياته، عمر عند ثم الله،
عنه.

]4402[
شممهاب: أن ابممن إبراهيممم: حممدثنا موسممى: حممدثنا  - حممدثنا4702

حدثه: مالك بن أنس
أهممل يغممازي وكممان عثمممان، على قدم اليمان بن حذيفة أن 

فممأفزع العممراق، أهممل مممع وأذربيجممان إرمينيممة فتممح في الشام
أميمر لعثممان: يما حذيفمة فقمال القمراءة، فمي اختلفهم حذيفة

الكتمماب، فممي يختلفمموا أن قبممل المممة هممذه أدرك المممؤمنين،
حفصممة: أن إلممى عثمممان والنصممارى. فأرسممل اليهممود اختلف
أليممك، نردهمما ثممم المصاحف في ننسخها بالصحف إلينا أرسلي

وعبممد ثممابت، بممن زيممد فممأمر عثمممان، إلى حفصة بها فأرسلت
الحممارث ابن الرحمن وعبد العاص، بن وسعيد الزبير، بن الله
للرهممط عثمممان وقممال المصمماحف، فممي فنسممخوها هشممام، بممن

شمميء فممي ثممابت بممن وزيد أنتم اختلفتم الثلثة: إذا القريشيين
بلسممانهم، نممزل فإنممما قريممش، بلسممان فمماكتبوه القممرآن مممن

عثمممان رد المصمماحف فممي الصممحف نسممخوا إذا حتى فافعلوا،
مممما بمصمحف أفممق كمل إلممى وأرسممل حفصممة، إلمى الصمحف
أو صممحيفة كممل فممي القممرآن مممن سممواه بممما وأمممر نسممخوا،
يحرق. أن مصحف

زيممد ثممابت: سمممع بن زيد بن خارجة شهاب: وأخبرني ابن قال
المصممحف، نسممخنا حين الحزاب من آية قال: فقدت ثابت بن
الله رسول أسمع كنت قد

مممع فوجممدناها فالتمسممناها بهمما، يقممرأ وسمملم عليممه اللممه صلى
مما صمدقوا رجمال الممؤمنين النصماري: {ممن ثابت بن خزيمة
المصحف. في سورتها في عليه}. فألحقناها الله عاهدوا

]3652، 3315[

 4.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي كاتب باب
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4703

شهاب: ابن
قال: ثابت بن زيد قال: إن السباق ابن أن
تكتممب كنممت قممال: إنممك عنممه الله رضي بكر أبو إلي أرسل 

القممرآن، فمماتبع وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول الوحي



خزيمممة أبممي مممع أيممتين التوبة سورة آخر وجدت حتى فتتبعت
مممن رسممول جاءكم غيره: {لقد أحد مع أجدهما لم النصاري،

آخره. عنتم}. إلى ما عليه عزيز أنفسكم
]4402[

أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا4704
قال: البراء عن إسحاق،

والمجاهممدون المممؤمنين من القاعدون يستوي نزلت: {ل لما 
لنمما وسمملم: (ادع عليممه اللممه صلى النبي الله}. قال سبيل في

والممدواة). ثممم أو: الكتممف والكتممف، والدواة باللوح وليجئ زيدا،
صمملى النممبي ظهر القاعدون}). وخلف يستوي قال: (اكتب: {ل

رسممول قال: يمما العمى، مكتوم أم بن عمرو وسلم عليه الله
مكانهمما: {ل فنزلت البصر؟ ضرير رجل فإني تأمرني، فما الله

اللممه سممبيل فممي والمجاهممدون المؤمنين من القاعدون يستوي
الضرر}. أولي غير

]2676[

 5.      : أحرف -  سبعة على القرآن أنزل باب
قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4705
الله: أن عبد بن الله عبيد قال: حدثني شهاب ابن عن عقيل،

اللممه صمملى الله رسول حدثه: أن عنهما الله رضي عباس ابن
قال: وسلم عليه
أسممتزيده أزل فلممم فراجعتممه، حممرف، علممى جبريممل (أقرأني 

أحرف). سبعة إلى انتهى حتى ويزيدني،
]3047[

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا4706
الزبيممر: أن بممن عممروة قممال: حممدثني شممهاب ابممن عممن عقيممل،
حدثاه: أنهما القاري عبد بن الرحمن وعبد مخرمة بن المسور

يقول: الخطاب بن عمر سمعا
حيمماة فممي الفرقممان سممورة يقممرأ حكيممم بممن هشممام سمعت 

فممإذا لقراءتممه، فاسممتمعت وسمملم، عليه الله صلى الله رسول
الله صلى الله رسول يقرئانيها لم كثيرة حروف على يقرأ هو

سملم، حممتى فتصبرت الصلة، في أساوره فكدت وسلم، عليه
سمممعتك الممتي السممورة هممذه أقممرأك فقلت: مممن بردائاه فلببته
فقلت: وسلم، عليه الله صلى الله رسول قال: أقرأنيها تقرأ؟

لم عليمه اللمه صملى الله رسول فإن كذبت، أقرأنيهما قمد وس



صلى الله رسول إلى أقوده به فانطلقت قرأت، ما غير على
الفرقان بسورة يقرأ هذا سمعت فقلت: إني وسلم، عليه الله
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال تقرئانيها، لم حروف على

الممتي القممراءة عليممه هشممام). فقممرأ يمما اقممرأ وسمملم: (أرسممله،
وسلم: (كممذلك عليه الله صلى الله رسول فقال يقرأ، سمعته

أقرأنممي، الممتي القممراءة عمر). فقرأت يا قال: (اقرأ أنزلت). ثم
لم: (كمذلك عليمه اللمه صلى الله رسول فقال إن أنزلمت، وس

منه). تيسر ما فاقرؤوا أحرف، سبعة على أنزل القرآن هذا
]2287[

 6.   : القرآن -  تأليف باب
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا4707

قال: ماهك بن يوسف قال: وأخبرني أخبرهم جريج ابن
ه رضمي الممؤمنين أم عائاشمة عنمد إنمي  جاءهما إذ عنهما الل

يضرك. قال: يا وما قالت: ويحك خير؟ الكفن فقال: أي عراقي
م؟ مصمحفك، أرينمي الممؤمنين أم أؤلمف قمال: لعلمي قمالت: ل

أيممه يضممرك قممالت: وممما مؤلممف، غيممر يقممرأ فإنه عليه، القرآن
المفصممل، مممن سممورة منه نزل ما أول نزل إنما قبل، قرأت

نممزل السمملم إلى الناس ثاب إذا حتى والنار، الجنة ذكر فيها
لقالوا: الخمر، تشربوا شيء: ل أول نزل ولو والحرام، الحلل

أبدا، الزنا ندع لقالوا: ل تزنوا، نزل: ل ولو أبدا، الخمر ندع ل
وإنممي وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد علممى بمكممة نممزل لقممد

وأمر}. وما أدهى والساعة موعدهم الساعة ألعب: {بل لجارية
لممه قممال: فممأخرجت عنده، وأنا إل والنساء البقرة سورة نزلت

السورة. آي عليه فأملت المصحف،
]4595[

قال: سمممعت إسحاق أبي عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا4708
يقول: مسعود ابن يزيد: سمعت بن الرحمن عبد
مممن والنبيمماء: إنهممن وطممه ومريممم والكهف إسرائايل بني في 

تلدي. من وهن الول، العتاق
]4431[

إسممحاق: سمممع أبممو شعبة: أنبأنا الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا4709
قال: عنه الله رضي البراء

صلى النبي يقدم أن العلى}. قبل ربك اسم تعلمت: {سبح 
وسلم. عليه الله



]3709[
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا4710
الله: عبد قال: قال شقيق

وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي كان التي النظائار علمت قد 
معممه ودخممل الله عبد ركعة. فقام كل في اثنين اثنين يقرؤهن
أول مممن سورة فقال: عشرون فسألناه، علقمة وخرج علقمة،

حممم الحممواميم، آخرهممن مسممعود، ابممن تممأليف علممى المفصممل،
يتسائالون. وعم الدخان،

]742[

 7      : النبي -  على القرآن يعرض جبريل كان باب
. وسلم    عليه الله صلى

السمملم: أسممر عليهمما فاطمممة عممن عائاشة، عن مسروق، وقال
يعارضممني كممان جبريممل وسمملم: (أن عليه الله صلى النبي إلي

إل أراه ول مرتيممن، العممام عارضممني وإنممه سممنة، كممل بالقرآن
أجلي). حضر

]3426[
عممن سممعد، بممن إبراهيممم قزعة: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا4711

رضممي عبمماس ابممن عممن اللممه، عبد بن الله عبيد عن الزهري
قال: عنهما الله
وأجود بالخير، الناس أجود وسلم عليه الله صلى النبي كان 
كممل فممي يلقمماه كممان جبريممل لن رمضان، شهر في يكون ما

اللممه رسممول عليممه يعرض ينسلخ، حتى رمضان شهر في ليلة
أجمود كمان جبريمل، لقيممه فمإذا القرآن، وسلم عليه الله صلى

المرسلة. الريح من بالخير
]6[

حصممين، أبممي عممن بكر، أبو يزيد: حدثنا بن خالد  - حدثنا4712
قال: هريرة أبي عن صالح، أبي عن
كممل القممرآن وسمملم عليممه الله صلى النبي على يعرض كان 

فيممه، قبممض الممذي العممام فممي مرتيممن عليممه فعرض مرة، عام
العممام فممي عشممرين فمماعتكف عشممرا، عممام كممل يعتكف وكان
فيه. قبض الذي

]1939[



 8       : عليه -  الله صلى النبي أصحاب من القراء باب
وسلم.

عمن عممرو، عمن شمعبة، عمر: حمدثنا بن حفص  - حدثنا4713
مسممعود بممن عمممرو بممن اللممه عبممد مسروق: ذكر عن إبراهيم،

فقال:
يقممول: وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سمعت أحبه، أزال ل 

وسممالم، مسممعود، بممن اللممه عبد من أربعة، من القرآن (خذوا
كعب). بن وأبي ومعاذ،

]3548[
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4714
فقال: مسعود بن الله عبد قال: خطبنا سلمة ابن شقيق

وسلم عليه الله صلى الله رسول في من أخذت لقد والله 
الله صلى النبي أصحاب علم لقد والله سورة، وسبعين بضعا
بخيرهم. أنا وما الله بكتاب أعلمهم من أني وسلم عليه
فممما يقولممون، ممما أسمممع الحلممق فممي شممقيق: فجلسممت قممال

ذلك. غير يقول رادا سمعت

العمممش، عممن سممفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثني4715
قال: علقمة عن إبراهيم، عن
رجل: ما فقال يوسف، سورة مسعود ابن فقرأ بحمص، كنا 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممى قال: قرأت أنزلت، هكذا
أن فقال: أتجمع الخمر، ريح منه فقال: (أحسنت). ووجد وسلم
الحد. فضربه الخمر؟ وتشرب الله بكتاب تكذب

العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4716
عنه: الله رضي الله عبد قال: قال مسروق عن مسلم،

الله: إل كتاب من سورة أنزلت ما غيره، إله ل الذي والله 
أنما إل اللمه، كتماب ممن آيمة أنزلمت ول أنزلمت، أين أعلم أنا

تبلغه الله، بكتاب مني أعلم أحدا أعلم ولو أنزلت، فيما أعلم
إليه. لركبت البل،

قتممادة همام: حممدثنا عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا4717/4718
قال:

على القرآن جمع عنه: من الله رضي مالك بن أنس سألت 
مممن كلهممم قممال: أربعممة وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى النممبي عهد



ومعاذ كعب، بن النصار: أبي
زيد. وأبو ثابت، بن وزيد جبل، ابن

أنس. عن ثمامة، عن واقد، بن حسين عن الفضل، تابعه
المثنممى بممن اللممه عبممد أسممد: حممدثنا بممن معلى ) - حدثنا4718(

قال: مالك بن أنس عن وثمامة، البناني ثابت قال: حدثني
غيممر القممرآن يجمممع ولممم وسمملم عليه الله صلى النبي مات 

زيممد. وأبممو ثممابت، بن وزيد جبل، بن ومعاذ الدرداء، أربعة: أبو
ورثناه. قال: ونحن

]3599[
سممفيان، عممن يحيممى، الفضممل: أخبرنمما بن صدقة  - حدثنا4719

ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن ثممابت، أبممي ابممن حممبيب عن
عمر: قال: قال عباس

مممن يقول: أخذته وأبي أبي، لحن من لندع وإنا أقرؤنا، أبي 
قممال لشيء، أتركه فل وسلم عليه الله صلى الله رسول في
أو منهمما بخيممر نممأت ننسممها أو آيممة مممن ننسخ تعالى: {ما الله

مثلها}.
]4211[

9.    : الكتاب -  فاتحة فضل باب
سممعيد: حممدثنا بن يحيى الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4720
بممن حفممص عممن الرحمممن، عبممد بممن خممبيب قال: حدثني شعبة

قال: المعلى بن سعيد أبي عن عاصم،
أجبه، فلم وسلم عليه الله صلى النبي فدعاني أصلي، كنت 

اللممه: يقممل قممال: (ألممم أصمملي، كنممت إني الله رسول قلت: يا
أعلمممك قممال: أل دعمماكم}. ثممم إذا وللرسممول للممه {اسممتجيبوا

المسممجد). فأخممذ مممن تخرج أن قبل القرآن في سورة أعظم
قلممت: إنممك اللممه، رسممول قلت: يا نخرج، أن أردنا فلما بيدي،

رب للممه القممرآن). قممال: ({الحمممد مممن سورة أعظم (لعلمنك
أوتيته). الذي العظيم والقرآن المثاني، السبع العالمين}. هي

]4204[
هشممام، وهممب: حممدثنا المثنممى: حممدثنا بن محمد  - حدثني4721

قال: الخدري سعيد أبي عن معبد، عن محمد، عن
سمميد فقممالت: إن جاريممة فجمماءت فنزلنمما، لنمما مسير في كنا 

معهمما فقممام راق؟ منكممم فهممل غيب، نفرنا وإن سليم، الحلي
شمماة، بثلثيممن لممه فممأمر فبرأ، فرقاه برقية، نأبنه كنا ما رجل



أوكنممت رقيممة، تحسممن لممه: أكنممت قلنمما رجممع فلما لبنا، وسقانا
شميئا تحمدثوا قلنا: ل الكتاب، بأم إل رقيت ما قال: ل، ترقي؟

قممدمنا فلما وسلم، عليه الله صلى النبي نسأل أو نأتي، حتى
كممان فقال: (وممما وسلم، عليه الله صلى للنبي ذكرناه المدينة

بسهم). لي واضربوا اقسموا رقية؟ أنها يدريه
محمممد هشممام: حممدثنا الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو وقال

الخممدري سممعيد أبممي عن سيرين، بن معبد سيرين: حدثني بن
بهذا.

]2156[

 10.    : البقرة -  سورة فضل باب
عممن سليمان، عن شعبة، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4722

صمملى النممبي عن مسعود، أبي عن الرحمن، عبد عن إبراهيم،
قال: وسلم عليه الله
باليتين). قرأ (من 

عممن إبراهيممم، عن منصور، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو وحدثنا
قممال: عنه الله رضي مسعود أبي عن يزيد، ابن الرحمن عبد
آخممر مممن بمماليتين قرأ وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال

كفتاه). ليلة في البقرة سورة
]3786[

بممن محمممد عممن عمموف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - وقال4723
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سيرين،

زكمماة بحفممظ وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وكلنممي 
فقلممت: فأخممذته الطعام، من يحثو فجعل آت، فأتاني رمضان،
- فقممص وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى لرفعنممك
لن الكرسي، آية فاقرأ فراشك إلى أويت - فقال: إذا الحديث

تصممبح. حممتى شمميطان يقربممك ول حممافظ، الله من معك يزال
ذاك كممذوب، وهممو وسلم: (صدقك عليه الله صلى النبي وقال

شيطان).
]2187[

 11.    : الكهف -  سورة فضل باب
إسممحاق، أبممو زهير: حممدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4724

قال: عازب بن البراء عن
مربمموط حصممان جممانبه وإلممى الكهممف، سممورة يقممرأ كممان 



فرسممه وجعممل وتممدنو، تممدنو فجعلت سحابة، فتغشته بشطنين،
ذلممك فذكر وسلم عليه الله صلى النبي أتى أصبح فلما ينفر،

بالقرآن). تنزلت السكينة فقال: (تلك له،
]3418[

 12.    : الفتح -  سورة فضل باب
أسلم، بن زيد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا4725

أبيه: عن
بعممض في يسير كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عممن عمممر فسأله ليل، معه يسير الخطاب بن وعمر أسفاره،
سممأله ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول يجبه فلم شيء

نممزرت أمك، عمر: ثكلتك فقال يجبه، فلم سأله ثم يجبه، فلم
ل ذلممك كممل مممرات، ثلث وسمملم عليه الله صلى الله رسول
النمماس، أمممام كنممت حممتى بعيممري عمممر: فحركممت قممال يجيبك،

صممارخا سمممعت أن نشممبت فممما قرآن، في ينزل أن وخشيت
قممرآن، فممي نزل يكون أن خشيت قال: فقلت: لقد بي، يصرخ

عليممه، فسلمت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فجئت
ة علمي أنزلمت فقال: (لقمد ممما إلمي أحمب لهمي سمورة الليل

مبينا} فتحا لك فتحنا قرأ: {إنا الشمس). ثم عليه طلعت
]3943[

 13.{    } :  : أحد -  الله هو قل فضل باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائاشة، عن عمرة، فيه

]6940[
عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بمن الله عبد  - حدثنا4726/4727

صعصممعة، أبممي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد
الخدري: سعيد أبي عن أبيه، عن
فلممما أحد}. يرددهمما، الله هو يقرأ: {قل رجل سمع رجل أن 

ذلممك فممذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاء أصبح
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال يتقالها، الرجل وكأن له،

القرآن). ثلث لتعدل إنها بيده، نفسي وسلم: (والذي
أنس، بن مالك عن جعفر، بن إسماعيل معمر: حدثنا أبو وزاد
أبممي بممن الرحمممن عبممد بممن اللممه عبممد بممن الرحمممن عبممد عن

قتادة أخي الخدري: أخبرني سعيد أبي عن أبيه، عن صعصعة،
عليممه اللممه صمملى النممبي زمممن فممي قممام رجل النعمان: أن بن



أحد}. الله هو السحر: {قل من يقرأ وسلم،
عليممه اللممه صمملى النممبي رجل أتى أصبحنا فلما عليها، يزيد ل

نحوه. وسلم،
العمممش: أبممي: حممدثنا حفص: حدثنا بن عمر ) - حدثنا4727( 

الخممدري سمعيد أبممي عممن المشممرقي، والضممحاك إبراهيم حدثنا
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: قممال عنممه اللممه رضممي

لصحابه:
ذلممك ليلممة). فشممق فممي القرآن ثلث يقرأ أن أحدكم (أيعجز 

فقممال: (اللممه اللممه؟ رسممول يمما ذلممك يطيممق وقالوا: أينمما عليهم
القرآن). ثلث الصمد الواحد
الضممحاك وعممن مرسممل، إبراهيممم اللممه: عممن عبممد أبممو قممال

مسند. المشرقي
]6267، 6939[

14.   : المعوذات -  فضل باب
عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بمن الله عبد  - حدثنا4728/4729

عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب، ابن
يقممرأ اشتكى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أقممرأ كنممت وجعممه اشممتد فلممما وينفممث، بالمعوذات نفسه على
بركتها. رجاء بيده وأمسح عليه،

عقيممل، عممن المفضممل، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة ) - حدثنا4729(
عائاشة: عن عروة، عن شهاب، ابن عن
فراشممه إلممى أوى إذا كممان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

الله هو فيهما: {قل فقرأ فيهما، نفث ثم كفيه جمع ليلة، كل
الناس}. ثممم برب أعوذ الفلق}. و{قل برب أعوذ أحد}. و{قل

رأسممه علممى بهممما يبممدأ جسممده، مممن اسممتطاع ما بهما يمسح
مرات. ثلث ذلك يفعل جسده، من أقبل وما ووجهه،

]4175[

 15     : قراءة -  عند والملئكة السكينة نزول باب
القرآن.

بممن محمممد عممن الهمماد، بممن يزيممد الليث: حممدثني  - وقال4730
قال: حضير بن أسيد عن إبراهيم،

مربمموط وفرسممه البقممرة، سممورة الليممل مممن يقممرأ هممو بينما 
فجممالت فقممرأ فسممكتت، فسممكت الفممرس، جممالت إذ عنممده،



الفممرس، فجممالت قممرأ ثممم الفممرس، وسممكتت فسكت الفرس،
تصمميبه، أن فأشممفق منهمما، قريبمما يحيممى ابنممه وكممان فانصرف،

أصممبح فلما يراها، ما حتى السماء إلى رأسه رفع اجتره فلما
حضممير، ابن يا فقال: (اقرأ وسلم عليه الله صلى النبي حدث
حضير). ابن يا اقرأ

قريبمما، منها وكان يحيى، تطأ أن الله رسول يا قال: فأشفقت
السممماء، إلممى رأسممي فرفعممت إليممه، فانصرفت رأسي فرفعت

أراهمما، ل حممتى فخرجت المصابيح، أمثال فيها الظلة مثل فإذا
دنممت الملئاكممة قممال: (تلممك ذاك). قممال: ل، ممما قممال: (وتممدري

تتمموارى ل إليهمما، النماس ينظمر لصمبحت قمرأت ولممو لصموتك،
منهم).

عممن خبمماب، بممن الله عبد الحديث هذا الهاد: وحدثني ابن قال
حضير. بن أسيد عن الخدري، سعيد أبي

16      :   : عليه -  الله صلى النبي يترك لم قال من باب
. الدفتين     بين ما إل وسلم

العزيممز عبممد عممن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4731
قال: رفيع بن
اللممه رضممي عبمماس ابممن علممى معقممل بممن وشداد أنا دخلت 

عليممه اللممه صلى النبي معقل: أترك بن شداد له فقال عنهما،
الممدفتين. قممال: بيممن ممما إل تممرك قممال: ممما شمميء؟ من وسلم
ممما إل تممرك فقال: ممما فسألناه الحنفية بن محمد على ودخلنا

الدفتين. بين

17.      : الكلم -  سائر على القرآن فضل باب
همممام: حممدثنا خالممد: حممدثنا أبممو خالممد بممن هدبممة  - حممدثنا4732

عممن الشممعري، موسممى أبممي عن مالك، بن أنس قتادة: حدثنا
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

وريحهمما طيممب طعمهمما كالترجممة، القممرآن يقممرأ الممذي (مثممل 
ريممح ول طيممب طعمهمما كممالتمرة، القممرآن يقرأ ل طيب. والذي

ريحهمما الريحانممة، كمثممل القممرآن يقممرأ الممذي الفاجر ومثل لها،
كمثممل القممرآن يقممرأ ل الممذي الفمماجر مر. ومثل وطعمها طيب

لها). ريح ول مر طعمها الحنظلة،
]4772، 5111، 7121[

اللممه عبد سفيان: حدثني عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا4733



النممبي عممن عنهما، الله رضي عمر ابن قال: سمعت دينار بن
قال: وسلم عليه الله صلى

صمملة بيممن كمما المممم، ممن خل مممن أجل في أجلكم (إنما 
والنصممارى، اليهممود ومثممل ومثلكممم الشمممس، ومغممرب العصممر

نصممف إلممى لممي يعمممل فقال: مممن عمال، استعمل رجل كمثل
مممن لممي يعمممل فقال: مممن اليهود، فعملت قيراط، على النهار
تعملممون أنتممم ثممم النصممارى، فعملممت العصر، إلى النهار نصف

أكممثر قالوا: نحممن قيراطين، بقيراطين المغرب إلى العصر من
قممالوا: ل، حقكممم؟ مممن ظلمتكممم قممال: هممل عطاء، وأقل عمل

شئت). من أوتيه فضلي قال: فذاك
]532[

 18.      : وجل -  عز الله بكتاب الوصية باب
مغممول: حممدثنا بممن مالك يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4734
قال: طلحة

عليممه الله صلى النبي أوفى: آوصى أبي بن الله عبد سألت 
أمروا الوصية، الناس على كتب فقلت: كيف فقال: ل، وسلم؟

الله. بكتاب قال: أوصى يوص؟ ولم بها
]2589[

19.(     ..) : بالقرآن -  يتغن لم من باب
]7089[

يتلممى الكتمماب عليممك أنزلنمما أنمما يكفهممم لممم تعممالى: {أو وقوله
/.51عليهم} /العنكبوت: 

عممن الليممث، قممال: حممدثني بكير بن يحيى  - حدثنا4735/4736
عبممد بممن سمملمة أبممو قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن عقيممل،

يقممول: قممال كممان أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن الرحمن،
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

لم عليمه اللمه صلى للنبي أذن ما لشيء الله يأذن (لم  وس
به. يجهر له: يريد صاحب بالقرآن). وقال يتغنى

عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي ) - حممدثنا4736( 
هريممرة، أبممي عممن الرحمممن، عبممد بن سلمة أبي عن الزهري،

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
بممالقرآن). قممال يتغنى أن للنبي أذن ما لشيء الله أذن (ما 

به. سفيان: تفسيره: يستغني



]7044، 7089، 7105[

20.    : القرآن -  صاحب اغتباط باب
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4737
اللممه رضممي عمممر بن الله عبد الله: أن عبد ابن سالم حدثني
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنهما

آناء به وقام الكتاب الله آتاه اثنتين: رجل على إل حسد (ل 
الليممل آنمماء بممه يتصممدق فهممو مممال اللممه أعطمماه ورجممل الليممل،

والنهار).
]7091[

عممن شممعبة، روح: حممدثنا إبراهيم: حدثنا بن علي  - حدثنا4738
صمملى الله رسول هريرة: أن أبي عن ذكوان، سليمان: سمعت

قال: وسلم عليه الله
يتلمموه فهممو القممرآن الله علمه اثنتين: رجل في إل حسد (ل 

أوتيممت فقممال: ليتنممي لممه جممار فسمممعه النهممار، وآناء الليل آناء
اللممه آتمماه ورجممل يعمممل، ما مثل فعملت فلن، أوتي ما مثل
ممما مثممل أوتيممت رجل: ليتنممي فقال الحق، في يهلكه فهو مال

يعمل). ما مثل فعملت فلن، أوتي
]6805، 7090[

 21.      : وعلمه -  القرآن تعلم من خيركم باب
قممال: شممعبة منهممال: حممدثنا بممن حجمماج  - حممدثنا4739/4740

أبممي عممن عبيممدة، بممن سممعد مرثد: سمعت ابن علقمة أخبرني
النممبي عممن عنه، الله رضي عثمان عن السلمي، الرحمن عبد

قال: وسلم عليه الله صلى
عبممد أبممو وعلمممه). قممال: وأقممرأ القممرآن تعلممم مممن (خيركممم 

الممذي قممال: وذاك الحجاج، كان حتى عثمان إمرة في الرحمن
هذا. مقعدي أقعدني

بممن علقمممة عممن سممفيان، نعيممم: حممدثنا أبممو ) - حممدثنا4740( 
عفممان بممن عثمممان عممن السلمي، الرحمن عبد أبي عن مرثد،

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال
وعلمه). القرآن تعلم من أفضلكم (إن 

حممازم، أبممي عممن حممماد، عممون: حممدثنا بن عمرو  - حدثنا4741
قال: سعد بن سهل عن
قممد فقممالت: إنهمما امممرأة وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أتت 



فقممال: (ممما وسلم، عليه الله صلى ولرسوله لله نفسها وهبت
قممال: (أعطيهمما رجل: زوجنيها، حاجة). فقال من النساء في لي

حديمد). فاعتمل ممن خاتمما ولو قال: (أعطها أجد، ثوبا). قال: ل
قممال: (فقممد وكممذا، القرآن). قممال: كممذا من معك فقال: (ما له،

القرآن). من معك بما زوجتكها
]2186[

 22.     : القلب -  ظهر عن القراءة باب
الرحمممن، عبممد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4742

سعد: بن سهل عن حازم، أبي عن
فقممالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول جاءت امرأة أن 
الله رسول إليها فنظر نفسي، لك لهب جئت الله، رسول يا

طأطممأ ثممم وصمموبه، إليها النظر فصعد وسلم، عليه الله صلى
جلسممت، شمميئا فيهمما يقممض لممم أنممه المممرأة رأت فلممما رأسه،
لممك يكن لم إن الله، رسول فقال: يا أصحابه من رجل فقام

شمميء). فقممال: ل مممن عنممدك فقممال: (هممل فزوجنيها، حاجة بها
تجممد هممل فممانظر أهلك إلى قال: (اذهب الله، رسول يا والله

وجممدت ما الله رسول يا والله فقال: ل رجع ثم شيئا). فذهب
فقممال: رجع ثم حديد). فذهب من خاتما ولو قال: (انظر شيئا،

إزاري هممذا ولكممن حديد، من خاتما ول الله رسول يا والله ل
صمملى الله رسول فقال نصفه، - فلها رداء له سهل: ما - قال

عليهمما يكممن لممم لبسته إن بإزارك، تصنع وسلم: (ما عليه الله
الرجممل شمميء). فجلممس عليممك يكن لم لبسته وإن شيء، منه

عليممه الله صلى الله رسول فرآه قام ثم مجلسه، طال حتى
مممن معممك قال: (ممماذا جاء فلما فدعي، به فأمر موليا، وسلم

عممدها، كذا، وسورة كذا وسورة كذا سورة القرآن). قال: معي
فقمد قمال: (اذهمب قلبك). قمال: نعمم، ظهر عن قال: (أتقرؤهن

القرآن). من معك بما ملكتكها
]2186[

23.    : وتعاهده -  القرآن استذكار باب
نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا4743

اللممه صمملى اللممه رسممول أن عنهممما اللممه رضي عمر ابن عن
قال: وسلم عليه
المعلقممة: إن البممل صمماحب كمثممل القرآن صاحب مثل (إنما 



ذهبت). أطلقها وإن أمسكها، عليها عاهد
عممن شممعبة، عرعممرة: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا4744/4745

صمملى النممبي قممال: قممال اللممه عبد عن وائال، أبي عن منصور،
وسلم: عليه الله
بممل وكيممت، كيممت آيممة يقممول: نسمميت أن لحممدهم ممما (بئس 

الرجممال صدور من تفصيا أشد فإنه القرآن، واستذكروا نسي،
النعم). من

مثلممه. تممابعه منصممور عممن جريممر، عثمان: حدثنا ) - حدثنا4745(
عبممدة، عممن جريممج، شممعبة. وتممابعه عممن المبارك ابن عن بشر
عليممه اللممه صمملى النممبي الله: سمممعت عبد شقيق: سمعت عن

وسلم.
]4752[

بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4746
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن موسى، أبي عن بردة، أبي عن

قال: وسلم
مممن تفصمميا أشممد لهو بيده، نفسي فوالذي القرآن، (تعاهدوا 

عقلها). من البل

24.    : الدابة -  على القراءة باب
أبممو قممال: أخممبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا4747
قال: مغفل بن الله عبد قال: سمعت إياس

وهو مكة، فتح يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 
الفتح. سورة راحلته على يقرأ

]4031[

 25.    : القرآن -  الصبيان تعليم باب
عوانممة، أبممو إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثني4748/4749

قال: جبير بن سعيد عن بشر، أبي عن
عباس: ابن المحكم. قال: وقال هو المفصل تدعونه الذي إن 

عشممر ابمن وأنمما وسملم، عليمه اللمه صملى اللمه رسمول توفي
المحكم. قرأت وقد سنين

أبو هشيم: أخبرنا إبراهيم: حدثنا بن يعقوب ) - حدثنا4749( 
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

وسلم، عليه الله صلى الله رسول عهد في المحكم جمعت 



قال: المفصل. المحكم؟ له: وما فقلت

 26  :     : آية -  نسيت يقول وهل القرآن، نسيان باب
. وكذا؟  كذا

اللممه} شمماء ممما تنسممى. إل فل تعممالى: {سممنقرئاك اللممه وقممول
/.7 ،6/العلى: 

هشممام، زائادة: حدثنا يحيى: حدثنا بن ربيع  - حدثنا4750/4751
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن
المسممجد فممي يقممرأ رجل وسلم عليه الله صلى النبي سمع 

سممورة مممن آيممة، وكممذا كممذا أذكرنممي لقممد الله، فقال: (يرحمه
كذا).
هشممام، عممن عيسممى، ميمممون: حممدثنا بن عبيد بن محمد حدثنا

كذا). سورة من وقال: (أسقطتهن
هشام. عن وعبدة، مسهر، بن علي تابعه

الهممروي: الوليممد أبممو هممو رجاء، أبي بن أحمد ) - حدثنا4751(
عائاشمة عممن أبيه، عن عروة، بن هشام عن أسامة، أبو حدثنا

قالت:
فممي يقممرأ رجل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول سمع 

آيممة، وكممذا كممذا أذكرنممي لقد الله، فقال: (يرحمه بالليل سورة
وكذا). كذا سورة من أنسيتها كنت

]2512[
أبممي عممن منصممور، عممن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4752
وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال الله عبد عن وائال،

هممو بممل وكيممت، كيممت آيممة يقممول: نسمميت لحدهم، ما (بئس 
نسي).

]4744[

 27  :       : البقرة، -  سورة يقول أن بأسا ير لم من باب
. وكذا   كذا وسورة

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4753
أبممي عممن يزيممد، بممن الرحمممن وعبد علقمة عن إبراهيم، حدثنا

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال النصاري مسعود
ليلمة مممن بهممما قممرأ مممن البقممرة، سممورة آخممر مممن (اليتان 

كفتاه).
]3786[



قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4754
وعبد مخرمة بن المسور حديث عن الزبير، بن عروة أخبرني
يقول: الخطاب بن عمر سمعا القاري: أنهما عبد بن الرحمن

فممي الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام سمعت 
لقراءتممه، فاسممتمعت وسمملم، عليه الله صلى الله رسول حياة
اللممه رسممول يقرئانيهمما لممم كثيرة، حروف على يقرؤها هو فإذا

فممانتظرته الصمملة، فممي أساوره فكدت وسلم، عليه الله صلى
الممتي السممورة هممذه أقممرأك فقلممت: مممن فلببتممه، سمملم حممتى

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال: أقرأنيهمما تقممرأ؟ سمممعتك
اللممه صمملى اللممه رسممول إن فمموالله له: كممذبت، فقلت وسلم،

فممانطلقت سمعتك، التي السورة هذه أقرأني لهو وسلم عليه
ت: يما أقموده، وسملم عليمه الله صلى الله رسول إلى به فقل

علممى الفرقممان سممورة يقممرأ هممذا سمممعت إنممي اللممه، رسممول
فقممال: (يمما الفرقممان، سممورة أقرأتني وإنك تقرئانيها، لم حروف
اللممه رسول فقال سمعته، التي القراءة أقرأها). فقرأها هشام
عمممر). يا قال: (اقرأ أنزلت). ثم وسلم: (هكذا عليه الله صلى

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال أقرأنيهمما، الممتي فقرأتهمما
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال أنزلت). ثممم وسلم: (هكذا

تيسر ما فاقرؤوا حروف، سبعة على أنزل القرآن وسلم: (إن
منه).

]2287[
مسممهر: أخبرنمما بممن علممي آدم: أخبرنمما بممن بشممر  - حدثنا4755
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

فممي الليل من يقرأ قارئاا وسلم عليه الله صلى النبي سمع 
آيممة، وكممذا كممذا أذكرنممي لقممد اللممه، فقممال: (يرحمممه المسممجد،

وكذا). كذا سورة من أسقطها
]2512[

 28.    : القراءة -  في الترتيل باب
/. وقمموله:4تممرتيل} /المزمممل:  القممرآن تعممالى: {ورتممل وقمموله

مكممث} /السممراء: علممى النمماس علممى لتقممرأه فرقنمماه {وقرآنمما
106./
الشعر. كهذ يهذ أن يكره وما

عباس: فرقناه: فصلناه. ابن /: يفصل. قال4{يفرق} /الدخان: 
واصل، ميمون: حدثنا بن مهد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4756



قال: الله عبد عن وائال، أبي عن
البارحممة، المفصممل رجممل: قممرأت فقال الله، عبد على غدونا 

لحفممظ وإنممي القممراءة، سمممعنا قممد إنا الشعر، كهذ فقال: هذا
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي بهممن يقممرأ كممان التي القرناء
حم. آل من وسورتين المفصل، من سورة عشرة ثماني

]742[
عيد: حمدثنا بن قتيبة  - حدثنا4757 بمن موسمى عمن جريمر، س

اللممه رضممي عبمماس ابن عن جبير، بن سعيد عن عائاشة، أبي
عنهما:

رسول به}. قال: كان لتعجل لسانك به تحرك قوله: {ل في 
مما وكان بالوحي، جبريل نزل إذا وسلم عليه الله صلى الله

منممه، يعممرف وكممان عليممه، فيشممد وشممفتيه، لسممانه بممه يحممرك
تحرك القيامة}: {ل بيوم أقسم في: {ل التي الية الله فأنزل

نجمعممه أن علينمما جمعممه} فممإن علينمما به. إن لتعجل لسانك به
أنزلنمماه قرآنممه}: فممإذا فمماتبع قرأنمماه {وقرآنه. فممإذا صدرك في

بلسممانك. نممبينه أن علينا بيانه}. قال: إنا علينا إن فاستمع. {ثم
وعممده كممما قرأه ذهب فإذا أطرق، جبريل أتاه إذا قال: وكان

الله.
]5[

 29.   : القراءة -  مد باب
حممازم بممن جرير إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا4758/4759
قال: قتادة الزدي: حدثنا

عليممه اللممه صمملى النممبي قممراءة عممن مالممك بن أنس سألت 
مدا يمد فقال: كان وسلم

قتممادة عممن همممام، عاصممم: حممدثنا بممن عمرو ) - حدثنا4759( 
قال:

وسمملم؟ عليه الله صلى النبي قراءة كانت أنس: كيف سأل 
يمممد الرحيممم}، الرحمممن اللممه قرأ: {بسم ثم مدا، فقال: كانت

بالرحيم. ويمد بالرحمن، ويمد الله، ببسم

 30.  : الترجيع -  باب
إيمماس أبو شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا4760

قال: مغفل بن الله عبد قال: سمعت
أو نمماقته، على وهو يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 



سممورة مممن أو الفتممح، سورة يقرأ وهو به، تسير وهي جمله،
يرجع. وهو يقرأ لينة، قراءة الفتح،

]4031[

 31.     : للقرآن -  بالقراءة الصوت حسن باب
يحيممى أبممو بكممر: حممدثنا أبممو خلممف بممن محمممد  - حممدثنا4761

أبممي جده عن بردة، أبي بن الله عبد بن بريد الحماني: حدثنا
اللممه صمملى النممبي عن عنه، الله رضي موسى أبي عن بردة،
له: قال وسلم عليه
داود). آل مزامير من مزمارا أوتيت لقد موسى، أبا (يا 

 32.        : غيره -  من القرآن يسمع أن أحب من باب
عممن أبممي، غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حممدثنا4762

رضممي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: حدثني العمش
وسلم: عليه الله صلى النبي لي قال: قال عنه الله
قال: (إني أنزل؟ وعليك عليك القرآن). قلت: آقرأ علي (اقرأ 

غيري). من أسمعه أن أحب
]4306[

 33.  :    : حسبك -  للقارئ المقرئ قوله باب
العمممش، عممن سممفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4763

قممال: قممال مسممعود بن الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن
وسلم: عليه الله صلى النبي لي
أنممزل؟ وعليممك عليممك آقرأ الله، رسول علي). قلت: يا (اقرأ 

اليممة: هممذه إلممى أتيت حتى النساء، سورة قال: (نعم). فقرأت
هممؤلء علممى بممك وجئنمما بشممهيد أمممة كل من جئنا إذا {فكيف

تذرفان. عيناه فإذا إليه الن). فالتفت شهيدا}. قال: (حسبك
]4306[

 34.     : القرآن -  يقرأ كم في باب
20/0تيسرمنه} / المزمل:  ما تعالى: {فاقرؤوا الله وقول

شبرمة: ابن لي سفيان: قال علي: حدثنا  - حدثنا4764
أقممل سممورة أجممد فلم القرآن، من الرجل يكفي كم نظرت 

ثلث مممن أقممل يقرأ أن لحد ينبغي فقلت: ل آيات، ثلث من
عممن إبراهيممم، عن منصور، سفيان: أخبرنا علي: قال آيات. قال



ولقيتممه مسممعود، أبي عن علقمة، يزيد: أخبره بن الرحمن عبد
وسمملم: عليممه الله صلى النبي قول فذكر بالبيت، يطوف وهو
كفتاه). ليلة في البقرة سورة آخر من باليتين قرأ من (أن

]3786[
عممن مغيممرة، عن عوانة، أبو موسى: حدثنا : حدثنا4765/4767

قال: عمرو بن الله عبد عن مجاهد،
فيسممألها كنتممه يتعاهممد فكان حسب، ذات امرأة أبي أنكحني 

م رجل، من الرجل فتقول: نعم بعلها، عن فراشما، لنما يطمأ ل
ذكممر عليممه، ذلمك طممال فلممما أتينمماه، مممذ كنفمما لنا يفتش ولم

بعممد، بممه). فلقيتممه فقال: (القنممي وسلم، عليه الله صلى للنبي
تختممم). قلممت: قال: (وكيف يوم، تصوم). قلت: كل فقال: (كيف

كل في القرآن واقرأ ثلثة، شهر كل في قال: (صم ليلة، كل
أيممام ثلثممة قممال: (صممم ذلك، من أكثر شهر). قال: قلت: أطيق

يممومين قممال: (أفطممر ذلممك، من أكثر الجمعة). قلت: أطيق في
أفضممل قممال: (صممم ذلك، أكثرمن يوما). قال: قلت: أطيق وصم

كممل فممي واقممرأ يمموم، وإفطممار يمموم صيام داود، صوم الصوم،
اللممه صمملى اللممه رسممول رخصة قبلت مرة). فليتني ليال سبع
بعض على يقرأ فكان وضعفت، كبرت أني وذاك وسلم، عليه
مممن يعرضممه يقممرؤه والممذي بالنهممار، القممرآن مممن السممبع أهله

أفطممر يتقمموى أن أراد وإذا بالليممل، عليممه أخممف ليكون النهار،
فارق شيئا يترك أن كراهية مثلهن، أياما وصام وأحصى أياما،
عليه. وسلم عليه الله صلى النبي
خمممس، وفممي ثلث بعضممهم: فممي اللممه: وقممال عبممد أبممو قممال

سبع. على وأكثرهم

عممن يحيى، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد ) - حدثنا4766(
بممن اللممه عبممد عممن سمملمة، أبممي عن الرحمن، عبد بن محمد

وسلم: عليه الله صلى النبي لي عمرو: قال
القرآن). تقرأ كم (في 
عممن موسممى، بممن اللممه عبيممد إسحاق: أخبرنمما ) - حدثني4767(

بنممي مممولى الرحمممن، عبممد بممن محمد عن يحيى، عن شيبان،
أبي من أنا قال: سمعت قال: وأحسبني سلمة أبي عن زهرة،
صمملى اللممه رسممول قممال: قممال عمرو بن الله عبد عن سلمة،

وسلم: عليه الله



قممال: حممتى قمموة، أجممد شممهر). قلممت: إنممي في القرآن (أقرإ 
ذلك). على تزد ول سبع، في (فاقرأه

]1079[

 35.     : القرآن -  قراءة عند البكاء باب
عممن سممفيان، عممن يحيممى، صممدقة: أخبرنمما  - حدثنا4768/4769

يحيممى: اللممه: قممال عبممد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن سليمان،
عليممه الله صلى النبي قال مرة، بن عمرو عن الحديث بعض

العمممش، عممن سممفيان، عممن يحيى، عن مسدد، وسلم. وحدثنا
العمممش: وبعممض اللممه. قممال عبد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن

عممن أبيممه، وعممن إبراهيممم عن مرة، بن عمرو حدثني الحديث
قال: الله عبد عن الضحى، أبي
علممي). قممال: وسمملم: (اقممرأ عليه الله صلى الله رسول قال 

أسمممعه أن أشممتهي قال: (إنممي أنزل؟ وعليك عليك قلت: اقرأ
إذا بلغممت: {فكيممف إذا حممتى النسمماء غيري). قال: فقممرأت من
شممهيدا}. قممال هممؤلء علممى بك وجئنا بشهيد أمة كل من جئنا

تذرفان. عينيه أمسك). فرأيت أو لي: (كف،
الواحمد: حمدثنا عبمد حفمص: حمدثنا بمن قيس ) - حدثنا4769( 

اللممه عبممد عممن السمملماني، عبيممدة عممن إبراهيم، عن العمش،
وسلم: عليه الله صلى النبي لي قال: قال عنه الله رضي

أحممب قال: (إنممي أنزل؟ وعليك عليك علي). قلت: اقرأ (اقرأ 
غيري). من أسمعه أن
]4306[

 36        : به، -  تأكل أو القرآن، بقراءة راءى من إثم باب
. به   فخر أو

العمممش، سممفيان: حممدثنا كثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا4770
عنممه: اللممه رضممي علممي غفلة: قممال بن سويد عن خيثمة، عن

يقول: وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
الحلم، سممفهاء السنان، حدثاء قوم، الزمان آخر في (يأتي 

يمممرق كممما السلم من يمرقون البرية، قول غير من يقولون
فأينممما حنمماجرهم، إيمممانهم يجمماوز ل الرميممة، مممن السممهم

القيامة). يوم قتلهم لمن أجر قتلهم فإن فاقتلوهم، لقيتموهم
]3415[



بن يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا4771
أبممي عممن الممتيمي، الحممارث بممن إبراهيممم بن محمد عن سعد،
اللممه رضممي الخممدري سممعد أبممي عممن الرحمن، عبد بن سلمة

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال: سمممعت أنممه عنه
يقول:

مع وصيامكم صلتهم، مع صلتكم تحقرون قوم فيكم (يخرج 
يجمماوز ل القممرآن ويقممرؤون عملهممم، مممع وعملكممم صمميامهم،
الرميممة، مممن السممهم يمممرق كما الدين من يمرقون حناجرهم،

يممرى فل القممدح فممي وينظممر شمميئا، يرى فل النصل في ينظر
الفوق). في ويتمارى شيئا، يرى فل الريش في وينظر شيئا،

]3414[

عممن قتممادة، عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4772
عليممه اللمه صملى النمبي عن موسى، أبي عن مالك، بن أنس

قال: وسلم
طيب طعمها كالترجة، به ويعمل القرآن يقرأ الذي (المؤمن 

بممه ويعمممل القممرآن يقممرأ ل الممذي طيممب. والمممؤمن وريحهمما
يقممرأ الممذي المنممافق لها. ومثل ريح ول طيب طعمها كالتمرة،

المنممافق مممر. ومثممل وطعمهمما طيممب ريحهمما كالريحانممة، القرآن
وريحهمما خممبيث، أو مر، طعمها كالحنظلة، القرآن يقرأ ل الذي
مر).

]4732[

 37.(      ) : قلوبكم -  عليه ائتلفت ما القرآن اقرؤوا باب
عمران أبي عن حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا4773/4774

عليممه اللممه صمملى النبي عن الله، عبد بن جندب عن الجوني،
قال: وسلم

فقوممموا اختلفتممم فمإذا قلموبكم، ائاتلفمت مما القمرآن (اقرؤوا 
عنه).

مهممدي: بن الرحمن عبد علي: حدثنا بن عمرو ) - حدثنا4774(
عممن الجمموني، عمممران أبممي عممن مطيممع، أبي ابن سلم حدثنا

وسلم: عليه الله صلى النبي جندب: قال
فقوموا اختلفتم فإذا قلوبكم، عليه ائاتلفت ما القرآن (اقرؤوا 

عنه).



عمممران. ولمم أبي عن زيد، بن وسعيد عبيد، بن الحارث تابعه
وأبان. سلمة ابن حماد يرفعه
قمموله. جندبا، عمران: سمعت أبي عن شعبة، عن غندر، وقال
الصممامت، بممن الله عبد عن عمران، أبي عن عون، ابن وقال
وأكثر. أصح وجندب قوله، عمر، عن

]6930، 6931[
الملممك عبد عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4775

الله: عبد عن سبرة، بن النزال عن ميسرة، بن
وسمملم عليه الله صلى النبي سمع آية، يقرأ رجل سمع أنه 

عليمه اللمه صلى النبي إلى به فانطلقت بيده، فأخذت خلفها،
قممال: (فممإن علمي فاقرءا). أكبر محسن، فقال: (كلكما وسلم،

فأهلكوا). اختلفوا قبلكم كان من
]2279[

النكاح  - كتاب70
 1   : النكاح -  في الترغيب باب

/.2نساء} /النساء:  من لكم طاب ما تعالى: {فانكحوا لقوله
جعفممر: بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبي بن سعيد  - حدثنا4776
الطويل: حميد أبي ابن حميد أخبرنا

ثلث يقممول: جمماء عنممه اللممه رضممي مالك بن أنس سمع أنه 
يسممألون وسمملم، عليه الله صلى النبي أزواج بيوت إلى رهط
كممأنهم أخممبروا فلممما وسمملم، عليممه الله صلى النبي عبادة عن

وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى النبي من نحن فقالوا: أين تقالوها،
أحدهم: أممما قال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر قد
ول الممدهر أصمموم آخممر: أنمما وقممال أبممدا، الليممل أصلي فإني أنا

فجماء أبمدا، أتمزوج فل النسماء أعمتزل آخمر: أنما وقمال أفطمر،
كذا قلتم الذين فقال: (أنتم وسلم عليه الله صلى الله رسول
أصمموم لكنممي لممه، وأتقمماكم للممه لخشاكم أتي والله أما وكذا؟

سممنتي عممن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد، وأصلي وأفطر،
مني). فليس
بممن يممونس إبراهيممم: عممن بن حسان علي: سمع  - حدثنا4777

قال: الزهري يزيد: عن
خفتممم تعالى:{وأن قوله عن عائاشة سأل عروة: أنه أخبرني 

النسمماء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا ل أن



ملكمت أومما فواحمدة تعمدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى
اليتيمممة أخممتي، بممن تعولمموا}. قممالت: يمما أل أدنممى ذلممك أيمانكم

أن يريممد وجمالهمما، مالهمما فممي فيرغممب وليهمما، حجر في تكون
لهممن يقسممطوا أن إل ينكحمموهن عممن فنهمموا صممداقها، ينتقممص
النساء. من سواهن من بنكاح وأمروا الصداق، فيكملوا

]2362.[

 2) :       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
للبصر       أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع
       .( في  له أرب ل من يتزوج وهل للفرج أحصن

النكاح.

قممال: العشممى أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا4778
قال: علقمة عن إبراهيم، حدثني

عبممد أبمما فقممال: يمما بمنممى، عثمممان فلقيه الله، عبد مع كنت 
يمما لممك عثمان: هممل فقال فخلوا، حاجة، إليك لي إن الرحمن،

؟ تعهممد كنت ما تذكرك بكرا نزوجك أن في الرحمن عبد أبا
إلممي، أشممار هممذا إلممى حاجممة لممه ليس أن الله عبد رأى فلما

ذلممك قلممت لئممن يقول: أما وهو إليه، فانتهيت علقمة، فقال: يا
الشممباب معشممر يمما وسمملم عليه الله صلى النبي لنا قال لقد
فعليممه يسممتطع لممم ومممن فليممتزوج، البمماءة منكممم استطاع من

وجاء). له فإنه بالصوم
]1806.[

 3     : فليصم -  الباءة يستطغ لم من باب
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا4779

قال: يزيد بن الرحمن عبد عمارة: عن قال: حدثني العشى
الله: كنا عبد فقال الله، عبد على السود علقمة مع دخلت 

لنمما فقممال نجممد ل شممبابا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مممع
مممن الشممباب، معشممر وسمملم: (يمما عليه الله صلى الله رسول

للفممرج، وأحصممن للبصممر أغممض فممإنه فليممتزوج، البمماءة استطاع
وجاء). له فإنه بالصوم، فعليه يستطع لم ومن
]1806[ر: 



 4  : النساء -  كثرة باب
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن أبراهيم  - حدثنا4780

قال: عطاء أخبرني قال أخبرهم جريج ابن
فقممال: ابممن بسممرف، ميمونممة جنممازة عبمماس ابممن مع حضرنا 

رفعتممم فمماذا وسمملم، عليممه الله صلى النبي زوجة عباس: هذه
عنممد كممان فممإنه وارفقمموا، تزلزلوهمما ول تزعزعوهمما فل نعشممها
لم عليمه اللمه صملى النمبي م كمان تسمع، وس ول لثممان يقس
لواحدة يقسم
عممن سممعيد، زريممع: حممدثنا بممن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا4781
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة،

في نسائاه على يطوف كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
نسوة. تسع وله ليلة، كل

قتممادة: عن سعيد، زريع: حدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا لي وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن حدثهم، أنسا أن
]265[

عممن أبوعوانممة، النصاري: حممدثنا الحكم بن علي  - حدثنا4782
قال: جبير بن سعيد عن اليامي، طلحة عن رقبة،

قممال: فممتزوج، قلممت: ل، ؟ تزوجممت عباس: هممل ابن لي قال 
نساء. أكثرها المة هذه خير فأن

5        : ما -  فله امرأة لتزويج خيرا أوعمل هاجر من باب
نوى

بممن يحيممى عممن مالممك، قزعممة: حممدثنا بممن يحيى  - حدثنا4783
بمن علقممة عمن الحمارث، بممن إبراهيممم بمن محمد عن سعيد،

قال: عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن وقاص،
لمرئ وأنما بالنية، وسلم: (العمل عليه الله صلى النبي قال 
إلممى فهجرتممه ورسمموله، اللممه إلممى هجرته كانت فمن نوى، ما

إلممى هجرتممه كممانت ومن وسلم، عليه الله صلى ورسوله الله
اليه). هاجر ما إلى فهجرته ينكحها، أوامرأة يصيبها، الدنيا

]1[

 6     : القرآن -  معه الذي المعسر تزويج باب
والسلم.

وسلم. عليه الله صلى النبي عن سعد، بن سهل فيه
]2186[



إسممماعيل يحيممى: حممدثنا المثنى: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4784
قال: عنه الله رضي مسعود ابن عن قيس، قال: حدثني

نسمماء، لنمما ليممس وسمملم عليه الله صلى النبي مع نغزو كنا 
ذلك. عن فنهانا نستخصي؟ أل الله، يارسول فقلنا

]4339.[

 7    :    : شئت -  زوجتي أي انظر لخيه الرجل قول باب
عنها    لك أنزل حتى

عوف. بن الرحمن عبد رواه
]1943[

الطويممل حميد عن سفيان، عن كثير، بن محمد  - حدثنا4785
قال: مالك بن أنس قال: سمعت

عليممه اللممه صمملى النممبي فآخى عوف، بن الرحمن عبد قدم 
النصمماري وعنممد النصمماري، الربيممع بممن سممعد وبين بينه وسلم

الله فقال: بارك وماله، أهله يناصفه أن عليه فعرض أمرأتان،
فربممح السمموق فممأتى السمموق، علممى دلمموني ومالك، أهلك في

عليممه اللممه صمملى النبي فرآه سمن، من وشيئا أقط من شيئا
عبممد يمما فقال: (مهيممم صفرة، من وضر وعليه أيام بعد وسلم

قممال اليهمما)، سممقت قال: (فما أنصارية، الرحمن) فقال: تزوجت
بشاة). ولو قال: (أولم ذهب، من نواة وزن

]1944.[

 8.      : والخصاء -  التبتل من يكره ما باب
سممعد: أخبرنمما بن إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا4786

شهاب: ابن
وقماص أبي بن سعد يقول: سمعت المسيب بن سعيد سمع 

بمن عثممان علمى وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: رد
لختصينا. له أذن ولو التبتل، مظعون

قممال: اخممبرني الزهممري عممن شممعيب، اليمامة: أخبرنمما ابو حدثنا
رد يقممول: لقممد وقمماص أبممي بممن سمممع المسيب: أنه بن سعيد
بممن عثمممان - علممى وسمملم عليممه الله صلى النبي - يعني ذلك

لختصينا. التبتل له ولوأجاز مظعون،

عن إسماعيل، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4787
قال: قيس



عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مممع نغممزو الله: كنا عبد قال 
ذلممك، عممن فنهانمما نستخصي؟ أل فقلنا شيء لنا وليس وسلم

أيهمما علينمما: {يمما قرأ ثم بالثوب، المرأة ننكح أن لنا رخص ثم
أن تعتدوا ول لكم الله أحل ما طيبات تحرموا ل أمنوا الذين

المعتدين}. يحب ل الله
]4339.[

يزيممد، بممن يممونس عممن وهب، ابن أصبغ: أخبرني  - وقال4788
اللممه رضممي هريممرة أبي عن سلمة، أبي عن شهاب، ابن عن
قال: عنه
علممى أخمماف وأنمما شمماب، رجممل إنممي اللممه، رسممول قلت: يمما 

العنت، نفسي
مثممل قلممت ثممم عنممي، فسممكت النسمماء، بممه أتزوج ما أجد ول

اللممه صلى النبي فقال ذلك، مثل قلت ثم عني فسكت ذلك،
لق: فمماختص أنممت بممما القلممم جف هريرة، أبا وسلم: (يا عليه
ذر). أو ذلك على

9  : البكار -  نكاح باب
النممبي ينكمح لعائاشة: لممم عباس ابن مليكة: قال أبي ابن وقال
غيرك. بكرا وسلم عليه الله صلى

]4476.[
عممن أخممي، قممال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا4789

رضممي عائاشممة عممن أبيممه، عممن عروة، بن هشام عن سليمان،
قالت: عنها الله
قممد شممجرة وفيه واديا نزلت لو أرايت الله، رسول يا قلت 

ترتممع كنممت أيهمما في منها، يؤكل لم شجرا ووجدت منها، أكل
اللممه رسممول أن منها). تعني يرتع لم التي قال: (في ؟ بعيرك
غيرها. بكرا يتزوج لم وسلم عليه الله صلى

هشمام، عمن أبوأسامة، إسماعيل: حدثنا بن عبيد  - حدثنا4790
عليممه اللممه صلى الله رسول قالت: قال عائاشة عن أبيه، عن

وسلم:
حرير، سرقة في يحملك رجل أذا مرتين، المنام في (أريتك 

يكممن فيقممول: إن أنت، هي فإذا فأكشفها امرأتك، فيقول: هذه
يمضه). الله عند من هذا

]3682.[



 10.   : الثيبات -  تزويج باب
وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النممبي لممي حبيبة: قال أم وقالت

أخواتكن). ول بناتكن علي تعرضن
]4813[

سمميار، هشمميم: حممدثنا النعمممان: حممدثنا أبممو  - حدثنا4791/4792
قال: الله عبد بن جابر عن الشعبي، عن
فتعجلممت غممزوة مممن وسمملم عليه الله صلى النبي مع قفلنا 

فنخمس خلفمي، ممن راكمب فلحقنمي قطموف، لمي بعيمر على
راء أنممت ممما كمأجود بعيممري فممانطلق معه، كانت بعنزة بعيري

فقممال: (ممما وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي فممإذا البممل، مممن
ثيبمما). أم قممال: (أبكممرا بعممرس، عهد حديث يعجلك). قلت: كنت

ذهبنمما وتلعبك). قممال: فلممما تلعبها جارية قال: (فهل قلت: ثيبا،
- لكممي عشمماء - أي ليل تممدخلوا حممتى قممال: (امهلمموا، لنممدخل،
المغيبة). وتستحد الشعثة تمشط

قال: سمممعت محارب شعبة: حدثنا أدم: حدثنا ) - حدثنا4792( 
يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
وسمملم: (ممما عليممه اللممه صلى الله رسول لي فقال تزوجت، 

ولعابهمما) وللعممذارى لك فقال: (ما ثيبا، تزوجت). فقلت: تزوجت
بممن جممابر عمممرو: سمممعت فقال دينار، بن لعمرو ذلك فذكرت

وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول لي يقول: قال الله عبد
وتلعبك). تلعبها جارية (هل

]432.[

11.     : الكبار -  من الصغار تزويج باب
يزيممد، عممن الليممث، يوسممف: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثنا4793

عراك: عن
بكر، أبي إلى عائاشة خطب وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ديممن فممي أخممي فقال: (أنممت أخوك، أنا بكر: إنما أبو له فقال
حلل). لي وهي وكتابه، الله

12       : وما -  خير، النساء وأي ينكح، من إلى باب
. أيجاب       غير من لنطفه يتخير أن يستحب

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4794
اللممه صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن العرج،

قال: وسلم عليه



ولده على أحناه قريش، نساء صالح البل ركبن نساء (خير 
يده). ذات في زوج على وأرعاه صغره، في

]3251[

13      : ثم -  جاريته أعتق ومن السراري، اتخاذ باب
تزوجها.

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا4795
بردة، أبو قال: حدثني الشعبي الهمذاني: حدثنا صالح بن صالح

قال: أبيه عن
كممانت رجممل وسمملم: (أيممما عليممه الله صلى الله رسول قال 

تأديبهمما، فأحسممن وأدبهمما تعليمهمما، فأحسن فعلمها وليدة، عنده
الكتمماب، أهممل مممن رجممل أجران. وأيما فله وتزوجها أعتقها ثم

مممواليه حق أدى مملوك أجران. وأيما فله بي وآمن بنبيه آمن
أجران). فله ربه وحق
فيممما يرحمل الرجممل كمان قممد شمميء بغيممر الشعبي: خذها قال

المدينة. إلى دونها
النممبي عممن بممردة، أبممي عممن حصممين، ابممن عن بكر، أبو وقال
أصدقها). ثم وسلم: (أعتقها عليه الله صلى

]97.[
قممال: وهممب ابممن قممال: أخممبرني تليممد بممن سعيد  - حدثنا4796
أبممي عممن محمممد عممن أيمموب، عممن حممازم، ابممن جريممر أخبرني
وسلم. عليه الله صلى النبي قال: قال هريرة
عن محمد، عن أيوب، عن يزيد، بن حماد عن سليمان، حدثنا
هريرة: أبي
بجبممار مممر أبراهيممم كذبات: بينممما ثلث إل أبراهيم يكذب لم 

اللممه كممف قالت هاجر، - فاعطاها الحديث - فذكر سارة ومعه
بنممي يمما أمكممم فتلممك هريرة أبو آجر. قال وأخدمني الكافر يد

السماء. ماء
]2104[

عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا4797
قال: عنه الله رضي أنس

ثلثممل والمدينممة خيممبر بين وسلم عليه الله صلى النبي أقام 
وليمتممه، إلممى المسمملمين فدعوت حيي، بنت بصفية عليه يبنى
فيهما فمألقي بالنطماع، أممر لحمم، ول خمبز من فيها كان فما
المسملمون: فقممال وليمتمه، فكانت والسمن، والقط التمر من



حجبهمما أن فقممالوا يمينه، ملكت أومما المؤمنين، أمهات إحدى
ملكمت ممما فهممي يحجبهمما لم وأن المؤمنين، أمهات من فهي
وبيممن بينهمما الحجمماب ومممد خلفممه، لعا وطى ارتحل فلما يمينه

الناس.
]364[

 14.      : صداقها -  المة عتق جعل من باب
وشممعيب ثممابت عن حماد، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4798

مالك: بن أنس عن الحبحاب، بن
وجعممل صممفية، أعتممق وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

صداقها. عتقها
]364[

 15.   : المعسر -  تزويج باب
فضله} /النور: من الله يغنيهم فقراء يكونوا {أن تعالى لقوله

32./
سممهل عن حازم، أبي بن العزيز عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا479

قال: الساعدي سعد بن
فقالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى امراة جاءت 
رسممول إليها قال: فنظر نفسي، لك أهب جئت الله رسول يا

ثممم وصمموبه، فيهمما النظممر فصممعد وسمملم عليممه الله صلى الله
رأت فلممما رأسممه، وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول طأطأ

مممن رجممل فقممام جلسممت، شمميئا فيهمما يقممض لممم أنممه المممرأة
حاجممة بهمما لممك يكممن لممم أن اللممه، رسممول فقممال: يمما أصممحابه

يمما واللممه شمميء). قممال: ل مممن عنممدك فقممال: (وهممل فزوجنيها،
شمميئا). تجممد هممل فممانظر أهلك إلى فقال: (اذهب الله، رسول
رسممول فقممال شمميئا، وجدت ما والله فقال: ل رجع ثم فذهب

حديد). فذهب من خاتم ولو وسلم: (انظر عليه الله صلى الله
حديممد، مممن خمماتم ول اللممه، رسول يا والله فقال: ل رجع، ثم

فقممال نصمفه، - فلها رداء له سهل: ما - قال إزاري هذا ولكن
إن بمإزارك، تصمنع وسملم: (وممما عليمه اللمه صملى الله رسول
عليممك يكممن لممم لبسممته وإن شمميء، منه عليها يكن لم لبسته

فممرآه قممام، مجلسممه طممال أذا حممتى الرجممل شمميء). فجلممس
فممدعي، بمه فممأمر موليمما، وسملم عليممه اللمه صلى الله رسول

كممذا سممورة القرآن). قال: معي من معك قال: (ماذا جاء فلما



قلبممك). قممال: ظهممر عممن فقممال: (تقرؤهممن عددها، كذا، وسورة
القرآن). من معك بما ملكتكها قد (اذهب قال نعم،

]2186[

 16.    : الدين -  في الكفاء باب
وصممهرا نسممبا فجعلممه بشرا الماء من خلق الذي وقوله: {وهو

/.54قديرا} /الفرقان:  ربك وكان
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4800
عنها: الله رضي عائاشة عن الزبير، بن عروة أخبرني

وكممان شمممس، عبممد بممن ربيعممة بممن عتبممة بن حذيفة أبا أن 
سالما، تبنى وسلم، عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد ممن

وهممو ربيعممة، بممن عتبممة ابممن الوليد بنت هند أخيه بنت وأنكحه
عليممه اللممه صمملى النممبي تبنممى كممما النصار، من لمرأة مولى
النمماس دعمماه الجاهليممة فممي رجل تبنممى من وكان زيدا، وسلم

- إلى لبائاهم الله: {ادعوهم أنزل حتى ميراثه، من وورث إليه
أب لممه يعلممم لممم فمممن أبممائاهم، إلى - ومواليكم}. فردوا قوله
بممن سممهيل بنممت سممهلة فجمماءت الممدين، فممي وأخا مولى كان

- النممبي حذيفممة أبممي امرأة - وهي العامري ثم القرشي عمرو
نممرى كنمما إنمما اللممه رسممول فقممالت: يمما وسمملم عليه الله صلى
الحديث. علمت.. فذكر قد ما فيه الله أنزل وقد ولدا، سالما

]3778[
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا4801
قالت: عائاشة عن أبيه، عن هشام،

لم عليه الله صلى الله رسول دخل  بنمت ضمباعة علمى وس
إل أجممدني ل الحج). قالت: والله أردت لها: (لعلك فقال الزبير
حيممث محلممي قولي: اللهممم واشترطي، لها: (حجي فقال وجعة،

السود. بن المقداد تحت حبستني). وكانت
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4802 قمال: حمدثني الل
اللممه رضممي هريممره أبممي عممن أبيممه، عن سعيد، أبي بن سعيد
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه،
فمماظفر ولممدينها، وجمالها ولحسبها لربع: لمالها المرأة (تنكح 

يداك). تربت الدين بذات
عممن حممازم، أبممي ابممن حمزة: حممدثنا بن إبراهيم  - حدثنا4803

قال: سهل عن أبيه،
فقال: (ممما وسلم عليه الله صلى الله رسول على رجل مر 



شممفع وإن ينكممح، أن خطممب إن هذا). قالوا: حري في تقولون
مممن رجل فمر سكت، يسمع. قال: ثم أن قال وإن يشفع، أن

إن هذا). قممالوا: حممري في تقولون فقال: (ما المسلمين، فقراء
ل أن قممال وإن يشممفع، ل أن شممفع وإن ينكممح، ل أن خطب

مممن خير وسلم: (هذا عليه الله صلى الله رسول يسمع. فقال
هذا) مثل الرض ملء

]6082[

 17     : المقل -  وتزويج المال في الكفاء باب
المثرية.

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني4804
عروة: قال: أخبرني شهاب ابن
تقسممطوا أل خفتممم عنهمما: {وأن اللمه رضي عائاشة سأل أنه 

حجر في تكون اليتيمة هذه أختي، ابن اليتامى}. قالت: يا في
ينتقممص أن ويريممد ومالهمما، وجمالهمما، مالهمما فممي فيرغب وليها،

إكمممال فممي يقسممطوا أن إل نكمماحهن عممن فنهمموا صممداقها،
النمماس قممالت: واسممتفتى سممواهن مممن بنكمماح وأمممروا الصداق،

اللممه: فممأنزل ذلممك، بعممد وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
تنكحوهن} فأنزل أن - وترغبون - إلى النساء في {ويستفتونك

فممي رغبمموا ومممال جمممال ذات كممانت إذا اليتيمممة لهم: أن الله
عنهمما مرغوبممة كممانت وإذا الصممداق، إكمممال في ونسبها نكاحها

النسماء، ممن غيرهما وأخمذوا تركوهمما والجمممال، المال قلة في
أن لهممم فليممس عنهمما، يرغبممون حيممن يتركونهمما قممالت: فكممما

حقهمما ويعطوهمما لهمما يقسممطوا أن إل فيهمما، رغبوا إذا ينكحوها
الصداق. في الوفى

]2362[

 18.      : المرأة -  شؤم من يتقى ما باب
لكممم} /التغممابن: عدوا وأولدكم أزواجكم من تعالى: {إن وقول

14./

ابممن عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا4805/4806
عبممد عممن عمممر، بممن الله عبد ابني وسالم حمزة عن شهاب،

عنهما: الله رضي عمر بن الله



فممي قممال: (الشممؤم وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 
والفرس) والدار، المرأة،

زريممع: حممدثنا بممن يزيممد منهال: حدثنا بن محمد ) - حدثنا4806(
أبيه، عن العسقلني، محمد بن عمر
عليممه الله صلى النبي عند الشؤم قال: ذكروا عمر ابن عن 

الشممؤم كممان وسمملم: (أن عليممه اللممه صلى النبي فقال وسلم،
والفرس). والمرأة، الدار، ففي شيء في

]1993[
أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا4807
سعد: بن سهل عن حازم،

فممي كمان قممال: (أن وسملم عليممه الله صلى الله رسول أن 
والمسكن). والمرأة الفرس ففي شيء

]2704[

قممال: التميمممي سممليمان عممن شممعبة، أدم: حدثنا  - حدثنا4808
أبا سمعت
عنهما: الله رضي زيد بن أسامة عن النهدي، عثمان

فتنة بعدي تركت قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
النساء). من الرجال على أضر

 19.    : العبد -  تحت الحرة باب
بن ربيعة عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا4809

محمد، بن القاسم عن الرحمن، عبد أبي
ثلث بريممرة فممي قممالت: كممان عنهمما اللممه رضممي عائاشة عن 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وقممال فخيممرت، سممنن: عتقممت
عليممه اللممه صلى الله رسول أعتق). ودخل لمن وسلم: (الولء

الممبيت، أدم من وأدم خبز إليه فقرب النار على وبرمة وسلم
وأنت بريرة، على به تصدق لحم البرمة). فقيل أر (ألم فقال

هدية). ولنا صدقة عليها هو الصدقة. قال تأكل ل
[4975، 5114] 

 20.      : أربع -  من أكثر يتزوج ل باب
بممن علممي /: وقممال2وربمماع} /النسمماء:  وثلث لقمموله: {مثنممى



رباع. أو ثلث أو مثنى السلم: يعني عليهما الحسين
/:1ورباع} /فاطر:  وثلث مثنى أجنحة ذكره: {أولي جل وقوله
رباع. أو ثلث أو مثنى يعني

عممن أبيممه، عممن هشام، عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا4810
اليتامى}. قالت: اليتيمة في تقسطوا ل أن خفتم عائاشة: {وإن

ويسمميء مالهمما، علممى فيتزوجهمما وليهمما، وهممو الرجل عند تكون
النسمماء من له طاب ما فليتزوج مالها، في يعدل ول صحبتها،
ورباع. وثلث مثنى سواها،

]2362[

 21 :  / [   } : النساء -  أرضعنكم اللتي وأمهاتكم /23باب
النسب. من يحرم ما الرضاعة من ويحرم
بممن اللممه عبممد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا4811

الرحمن: عبد بنت عمرة عن بكر، أبي
أخبرتهمما: أن وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي زوج عائاشة أن 

سمممعت وأنهمما عنممدها، كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
رسممول قالت: فقلممت: يمما حفصة، بيت في يستأذن رجل صوت
عليه الله صلى النبي فقال بيتك، في يستأذن رجل هذا الله،

عائاشة: لممو قالت الرضاعة، من حفصة فلنا). لعم وسلم: (أراه
فقال: (نعممم، علي؟ - دخل الرضاعة من - لعمها حيا فلنا كان

الولدة). تحرم ما تحرم الرضاعة
]2503[

عممن قتممادة، عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4812
قال: عباس ابن عن زيد، بن جابر
؟ حمممزة ابنممة تممتزوج وسمملم: أل عليه الله صلى للنبي قيل 

الرضاعة). من أخي ابنة قال: (أنها
جممابر قتممادة: سمممعت شعبة: سمعت عمر: حدثنا بن بشر وقال

زيد: مثله. بن
]2502[

الزهممري عممن شممعيب، نممافع: أخبرنمما بممن الحكممم  - حدثنا4813
سمملمة أبممي بنممت زينممب الزبيممر: أن بممن عممروة قممال: أخممبرني

أخبرته:
قممالت: يارسممول أخبرتهمما: أنهمما سفيان أبي بنت حبيبة أم أن 

ذلمك). فقمال: (أوتحمبين سمفيان، أبمي بنمت أخمتي انكمح اللمه،
الخيممر فممي شاركني من وأحب بمخلية، لك لست فقلت: نعم،



يحممل ل ذلممك وسمملم: (إن عليممه اللممه صلى النبي فقال أختي،
سمملمة؟ أبممي بنممت تنكممح أن تريممد أنممك نحدث لي). قلت: فإنا

تكممن لممم أنهمما فقممال: (لممو سمملمة). قلممت: نعممم، أم قال: (بنممت
الرضمماعة، من أخي لبنة أنها لي، حلت ما حجري في ربيبتي

ول بنمماتكن علممي تعرضممن فل ثويبممة، سمملمة وأبمما أرضممعتني
أخواتكن).

أعتقهمما، لهممب أبممو كممان لهممب، لبممي مممولة عروة: وثويبة قال
لهممب أبممو مممات فلممما وسمملم، عليه الله صلى النبي فأرضعت

لهممب: أبو قال لقيت؟ له: ماذا قال بشرحيبة، أهله بعض أريه
ثويبة. بعتاقتي هذه في سقيت أني غير بعدكم ألق لم
]4817، 4818، 4831، 5057[

22.       : حولين -  بعد رضاع ل قال من باب
الرضمماعة}. يتممم أن أراد لمممن كمماملين تعممالى: {حممولين لقوله

/233/البقرة: 
كثيره ومن الرضاع قليل من يحرم وما

أبيممه، عممن الشعث، عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا4814
عنها: الله رضي عائاشة عن مسروق، عن
رجممل، وعنممدها عليهمما دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فقممال أخممي، فقممالت: إنممه ذلممك، كممره كممأنه وجهه، تغير فكأنه
المجاعة). من الرضاعة فإنما إخوانكن، من (انظرن

]2504[

 23.   : الفحل -  لبن باب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا4815
عائاشة: عن الزبير، بن عروة عن شهاب،

مممن وهوعمها عليها، يستأذن جاء القعيس أبي أخا أفلح أن 
جمماء فلممما له، آذن أن فأبيت الحجاب، نزل أن بعد الرضاعة،

صممنعت، بالممذي أخممبرته وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول
له. آذن أن فأمرني

]2501[

 24.   : المرضعة -  شهادة باب
إبراهيممم: بممن إسماعيل الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4816
عبيممد قممال: حممدثني مليكممة أبي بن الله عبد عن أيوب، أخبرنا

مممن سمممعته قممال: وقممد الحارث ابن عقبة عن مريم، أبي بن



فجاءتنمما امممرأة قال:  تزوجممت أحفظ، عبيد لحديث لكني عقبة
عليممه اللممه صمملى النبي فأتيت فقال: أرضعتكما، سوداء، امراة
سمموداء امممراة فجاءتنمما فلن، بنممت فلنة فقلت: تزوجت وسلم
عنممي، فممأعرض كاذبممة وهممي أرضممعتكما، قممد لممي: إنممي فقالت
وقممد بهما قمال: (كيممف كاذبممة، قلت: إنها وجهه، قبل من فأتيته

إسممماعيل عنممك). وأشممار دعهمما أرضممعتكما، قممد أنهمما زعمممت
أيوب. يحكي والوسطى، السبابة بإصبعيه

]88[

25.       : يحرم -  وما النساء من يحل ما باب
وأخمموتكم وبنمماتكم أمهمماتكم عليكممم تعممالى: {حرمممت وقمموله

اليممتين أخر - إلى الخت وبنات الخ وبنات وخالتكم وعماتكم
/24 ،23حكيما}. /النساء:  عليما كان الله - أن قوله إلى

الحرائاممر الزواج النسمماء} ذوات مممن أنس: {والمحصممنات وقال
الرجممل ينممتزع أن بأسمما يممرى أيمانكم} ل ملكت ما {إل حرام

حمممتى المشمممركات تنكحممموا عبمممده. وقمممال: {ول ممممن جممماريته
/.221يؤمن}. /البقرة: 

وابنتممه كممأمه حممرام فهممو أربممع علممى زاد عباس: ما ابن وقال
وأخته.
سممفيان: عممن سعيد، بن يحيى حنبل: حدثنا بن أحمد لنا وقال

مممن عباس: حممرم ابن عن جبير، بن سعيد عن حبيب، حدثني
عليكممم قممرأ: {حرمممت سممبع. ثممم الصممهر ومممن سممبع، النسممب

أمهاتكم}. الية.
وقممال: علممي، وامممرأة علي ابنة بين جعفر بن الله عبد وجمع

بممأس قال: ل ثم مرة، الحسن وكرهه به، بأس ل سيرين ابن
به

تحرم لم امرأته بأخت زنى عباس: إذا ابن عن عكرمة، وقال
امرأته. عليه

جعفممر: فيمممن وأبممي الشممعبي عممن الكنممدي، يحيممى عن ويروى
غير هذا ويحيى أمه، يتزوجن فل فيه أدخله بالصبي: أن يلعب

عليه. يتابع ولم معروف
عليممه تحممرم لممم بهمما زنممى عبمماس: إذا ابممن عممن عكرمة، قال

نصر وأبوه حرمه، عباس ابن نصر: أن أبي عن ويذكر امرأته،
عباس. ابن من بسماعه يعرف لم هذا

والحسممن، زيممد، بممن وجممابر حصممين، بممن عمممران عممن ويممروى



عليه. العراق: تحرم أهل وبعض
يجمامع. يعنمي بممالرض، يلمزق حممتى تحمرم هريرة: ل أبو وقال

الزهممري: قممال وقممال والزهممري، وعممروة المسمميب ابممن وجوزه
مرسل. وهذا تحرم، علي: ل

26     } : النساء -  من حجوركم في اللتي وربائبكم باب
 : / { النساء   بهن دخلتم /.23اللتي

الجماع. هو واللماس والمسيس عباس: الدخول ابن وقال
التحريم. في بناته من ولدها قال: بنات ومن
علي تعرضن حبيبة: (ل لم وسلم عليه الله صلى النبي لقول

البناء. حلئال هن البناء ولد حلئال بناتكن). وكذلك
حجره. في تكن لم وأن الربيبة تسمى وهل
يكفلهمما، مممن إلممى له ربيبة وسلم عليه الله صلى النبي ودفع

ابنا. ابنه ابن وسلم عليه الله صلى النبي وسمى
]3536.[

أبيممه، عممن هشممام، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا4817
قالت: حبيبة أم عن زينب، عن
قممال: ؟ سممفيان أبي بنت في لك هل الله، رسول قلت: يا 

لممك قممال: (أتحممبين). قلممت: لسممت ممماذا). قلممت: تنكممح، (فأفعممل
يحممل ل قممال: (إنهمما أخممتي، فيممك شممركني مممن وأحب بمخلية،

سلمة). قلت: نعم، أم قال: (ابنة تخطب، أنك لي). قلت: بلغني
ثويبممة، وأباهمما أرضعتني لي، حلت ما ربيبتي تكن لم قال: (لو

أخواتكن). ول بناتكن علي تعرضن فل
سلمة. أبي بنت هشام: درة الليث: حدثنا وقال

]4813.[

 27      } : قد -  ما إل الختين بين تجمعوا وأن باب
 : النساء}./ /.23سلف

عقيممل، عممن الليممث، يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا4818
بنممت زينممب أخممبره: أن الزبيممر عممن عروة شهاب: أن ابن عن
أخبرته: سلمة أبي
بنممت أخممتي انكممح اللممه، رسممول قالت: قلت: يا حبيبة أم أن 

بمخليممة، لممك لسممت قممال: (وتحممبين). قلممت: نعممم، سممفيان، أبي
اللممه صمملى النممبي فقممال أخممتي، خيممر في شاركني من وأحب



فمموالله الله، رسول لي). قلت:يا يحل ل ذلك وسلم: (إن عليه
قممال: سمملمة، أبممي بنممت درة تنكممح أن تريممد أنممك لنتحدث أنا

فممي تكممن لممم لممو قممال: (فمموالله سلمة). فقلت: نعم، أم (بنت
أرضممعتني الرضمماعة، مممن أخممي لبنة أنها لي، حلت ما حجري

أخواتكن). ول بناتكن علي تعرضن فل ثويبة، سلمة وأبا
]4813.[

 28.     : عمتها -  على المرأة لتنكح باب
عاصممم، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حدثنا4819/4821

الشعبي: عن
الله صلى الله رسول قال: نهى عنه الله رضي جابرا سمع 

خالتها. أو عمتها على المرأة تنكح أن وسلم عليه
هريرة. أبي عن الشعبي، عن عون، وابن داود وقال

أبممي عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بن الله عبد ) - حدثنا4820(
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

بيممن يجمممع قممال: (ل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
وخالتها). المرأة بين ول وعمتها، المرأة

يممونس، قال: أخبرني الله عبد عبدان: أخبرنا ) - حدثنا4821( 
ذؤيب: بن قبيصة قال: حدثنا الزهري عن
وسمملم عليه الله صلى النبي يقول: نهى هريرة أبا سمع أنه 

أبيهمما خالة وخالتها. فنرى والمرأة عمتها، على المرأة تنكح أن
مممن قالت: حرموا عائاشة عن حدثني عروة لن المنزلة، بتلك

النسب. من يحرم ما الرضاعة

 29.  : الشغار -  باب
نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا4822

عنهما: الله رضي عمر ابن عن
الشممغار. عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

ابنتممه، الخممر يزوجممه أن علممى ابنتممه الرجل يزوج أن والشغار
صداق. بينهما ليس

]6559[

30.       : لحد -  نفسها تهب أن للمرأة هل باب
هشممام، فضيل: حدثنا ابن سلم: حدثنا بن محمد  - حدثنا4823

قال: أبيه عن
صلى للنبي أنفسهن وهبن اللئاي من حكيم بنت خولة كانت 



تهممب أن المممرأة تسممتحي عائاشة: أما فقالت وسلم، عليه الله
منهن}. قلممت: يمما تشاء من نزلت: {ترجئ فلما للرجل، نفسها

أبممو هممواك. رواه فممي يسممارع إل ربممك أرى ممما اللممه، رسممول
أبيه، عن هشام، عن وعبدة، بشر، بن ومحمد المؤدب، سعيد

بعض. على بعضهم يزيد عائاشة، عن
]4510[

31.   : المحرم -  نكاح باب
عيينممة: أخبرنمما ابممن إسممماعيل: أخبرنمما بممن مالممك  - حدثنا4824

قال: زيد بن جابر عمرو: حدثنا
اللممه صمملى النممبي عنهممما: تممزوج الله رضي عباس ابن أنبأنا 

محرم. وهو وسلم عليه
]1740[

 32       : وسلم -  عليه الله صلى الله رسول نهى باب
. آخرا    المتعة نكاح عن

سممع عيينمة: أنمه ابمن إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا4825
عبد وأخوه علي، بن محمد بن الحسن يقول: أخبرني الزهري

أبيهما: عن الله،
صمملى النممبي عبمماس: إن لبممن قممال عنه الله رضي عليا أن 

الهليممة، الحمممر لحمموم وعممن المتعة عن نهى وسلم عليه الله
خيبر. زمن

]3979[
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا4826

قال: جمرة أبي
له فقال فرخص، النساء متعة عن عباس: يسأل ابن سمعت 

ك له: إنما مولى ؟ قلمة النسماء وفمي الشمديد الحمال فمي ذل
عباس: نعم ابن فقال أونحوه،
بممن الحسن عن عمرو، سفيان: قال علي: حدثنا  - حدثنا4827
محمد،

جيممش، في قال: كنا الكوع بن وسلمة الله عبد بن جابر عن
قممد فقال: إنه وسلم عليه الله صلى الله رسول رسول فأتانا
فاستمتعوا. تستمتعوا، أن لكم أذن

ذئاب: أبي ابن وقال
اللممه رسول عن أبيه، عن الكوع، بن سلمة بن إياس حدثني



ممما فعشممرة توافقمما، وامرأة رجل وسلم: (أيما عليه الله صلى
تتاركمما). فممما أويتتاركمما يتزايممدا، أن أحبا فإن ليال، ثلث بينهما
عامة. للناس أم خاصة، لنا كان أشيء أدري
وسمملم عليممه الله صلى النبي عن علي الله: وبينه أبوعبد قال
منسوخ. أنه

 33.       : الصالح -  الرجل على نفسها المرأة عرض باب
قممال: سمممعت مرحمموم الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4828

أنس: قال له، ابنة وعنده أنس، عند قال: كنت البناني ثابتا
تعممرض وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى امرأة جاءت 

فقممالت ؟ حاجممة بممي ألممك اللممه، رسول يا قالت نفسها، عليه
خيممر هممي قممال واسوأتاه، واسوأتاه حياءك، أقل أنس: ما بنت

عليممه فعرضممت وسمملم عليه الله صلى النبي في رغبت منك،
نفسها.

]5772.[
قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا4829
سهل، عن حازم، أبو حدثني

وسلم، عليه الله صلى النبي على نفسها عرضت امرأة أن 
عندك). قممال: فقال: (ما زوجنيها، الله رسول رجل: يا له فقال

حديممد). مممن ولوخمماتم فممالتمس قممال: (اذهممب شيء، عندي ما
ممن خاتممما ول شيئا وجدت ما والله فقال: ل رجع، ثم فذهب
رداء، لممه سممهل: ممما قممال نصفه، ولها إزاري هذا ولكن حديد،
إن بممإزارك، تصممنع وسمملم: (وممما عليممه اللممه صلى النبي فقال
عليممك يكممن لممم لبسممته وإن شمميء، منه عليها يكن لم لبسته

فممرآه قممام، مجلسممه طال إذا حتى الرجل شيء). فجلس منه
له: (ماذا فقال له، أودعي فدعاه وسلم عليه الله صلى النبي
لسممور كممذا، وسممورة كذا سورة القرآن). فقال: معي من معك

بممما وسمملم: (أملكناكهمما عليممه اللممه صمملى النممبي فقال يعددها،
القرآن). من معك

]2186[

 34       : أهل -  على أخته أو ابنته النسان عرض باب
الخير.
بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا4830



قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن كيسان، ابن صالح عن سعد،
الله: عبد بن سالم

يحممدث: أن عنهممما اللممه رضممي عمممر بممن الله عبد سمع أنه 
خنيممس مممن عمممر بنممت حفصة تأيمت حين الخطاب، بن عمر

اللممه صلى الله رسول أصحاب من وكان السهمي، حذافة بن
الخطمماب: أتيممت ابممن عمممر فقال بالمدينة، فتوفي وسلم، عليه

فممي فقممال: سممأنظر حفصممة، عليممه فعرضممت عفان، بن عثمان
أتممزوج ل أن لممي بممدا فقال: قد لقيني ثم ليالي فلبثت أمري،
شئت فقلت: إن الصديق، بكر أبا عمر: فلقيت هذا. قال يومي

إلممي يرجممع فلممم بكممر أبممو فصمممت عمممر، بنت حفصة زوجتك
ثممم ليممالي فلبثممت عثمممان، علممى مني عليه أوجد وكنت شيئا،

إيمماه، فأنكحتهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول خطبهمما
علممي عرضممت حيممن علممي وجدت فقال: لعلك بكر أبو فلقيني
أبممو قممال عمر: قلممت: نعممم، قال شيئا؟ إليك أرجع فلم حفصة

إل علمي، عرضمت فيمما إليمك أرجمع أن يمنعنمي لم بكر: فإنه
قممد وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن علمت كنت أني

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سممر لفشممي أكن فلم ذكرها،
قبلتها. وسلم عليه الله صلى الله رسول تركها ولو وسلم،

]3783[
حممبيب، أبممي بممن يزيممد عممن الليممث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4831

مالك: بن عراك عن
لرسول قالت حبيبة أم أخبرته: أن سلمة أبي بنت زينب أن 

بنممت درة ناكممح أنك تحدثنا قد وسلم: أنا عليه الله صلى الله
وسمملم: (أعلممى عليممه اللممه صلى الله رسول فقال سلمة، أبي
أباهمما إن لممي، حلممت ممما سمملمة أم أنكممح لممم لو ؟ سلمة أم

الرضاعة). من أخي
]4813[

 35   } :     : فيما -  عليكم جناح ول وعز جل الله قول باب
أنفسكم         في أكنتم أو النساء خطبة من به عرضتم

: / .{ البقرة  -    -   رحيم غفور قوله إلى الية الله علم
235./

مكنون. فهو وأضمرته صنته شيء وكل أكنتم: أضمرتم،



عممن مجاهممد، عممن منصممور، عممن زائاممدة، طلق: حدثنا لي وقال
النسمماء}. يقممول: إنممي خطبممة من به عرضتم عباس: {فيما ابن
صالحة. امرأة لي تيسر أنه ولوددت التزويج أريد

وأن لراغممب، فيك وإني كريمة، علي إنك القاسم: يقول وقال
هذا. أونحو خيرا، إليك لسائاق الله

وأبشممري، حاجممة، لممي أن يقممول يبوح، ول عطاء: يعرض وقال
ول تقممول، ممما أسمممع هي: قممد وتقول نافقة، الله بحمد وأنت

فممي رجل واعممدت وأن علمها، بغير وليها يواعد ول شيئا، تعد
بينهما. يفرق أن بعد نكحها ثم عدتها،
سرا} الزنا تواعدوهن الحسن: {ل وقال

العدة. أجله} تنقضي الكتاب يبلغ عباس: {حتى ابن عن ويذكر

 36.      : التزويج -  قبل المرأة إلى النظر باب
عممن هشممام، عممن يزيممد، بممن حماد مسدد: حدثنا  - حدثنا4832

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه،
فممي وسمملم: (رأيتممك عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لي قال 

لي: هذه فقال حرير، من سرقة في الملك بك يجيء المنام،
فقلممت: إن أنممت، هممي فإذا الثوب وجهك عن فكشف امرأتك،

يمضه) الله عند من هذا يك
]3682[

سممهل عممن حازم، أبي عن يعقوب، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4833
سعد: بن
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلى جاءت امرأة أن 

إليهمما فنظممر نفسممي، لممك لهممب جئممت الله، رسول فقالت: يا
وصمموبه، إليها النظر فصعد وسلم عليه الله صلى الله رسول

شمميئا فيهمما يقممض لممم أنممه المممرأة رأت فلما رأسه، طأطأ ثم
لم أن الله، رسول فقال: أي أصحابه من رجل فقام جلست،

شمميء). مممن عنممدك فقممال: (هممل فزوجنيها، حاجة بها لك تكن
فممانظر أهلممك إلممى قال: (اذهممب الله، رسول يا والله فقال: ل

ممما اللممه رسول والله فقال: ل رجع ثم شيئا). فذهب تجد هل
ثممم حديممد). فممذهب مممن خاتممما ولممو قال: (انظممر شيئا، وجدت
ولكممن حديممد، من خاتم ول الله رسول يا والله فقال:ل رجع،
فقممال نصممفه، - فلهمما رداء مممن له سهل: ما - قال إزاري هذا

إن بمإزارك، تصمنع وسملم: (وممما عليمه اللمه صملى الله رسول
عليممك يكممن لممم لبسممته وإن شمميء، منه عليها يكن لم لبسته



فممرآه قممام، ثممم مجلسممه، طممال حممتى الرجممل شمميء). فجلممس
فلما فدعي، به فأمر موليا وسلم عليه الله صلى الله رسول

كممذا سممورة القممرآن). قممال: معممي مممن معممك قممال: (ممماذا جمماء
قلبممك). قممال: ظهممر عممن فقال: (أتقرؤهممن عددها، كذا، وسورة

القرآن). من معك بما ملكتكها قد (اذهب قال نعم،
]2186[
بولي. إل نكاح قال: ل من  باب-37 

فيممه /. فممدخل232تعضمملوهن} /البقممرة:  تعممالى: {قل الله لقول
البكر. وكذلك الثيب،

/.221يؤمنمموا} /البقممرة:  حممتى المشممركين تنكحمموا وقممال: {ول
/.32منكم} /النور:  اليامى وقال: {وانكحوا

يونس. عن وهب، ابن سليمان: حدثنا بن يحيى  - قال4834
ابممن عممن يممونس، عنبسممة: حممدثنا صالح: حدثنا بن أحمد وحدثنا
النممبي زوج عائاشممة الزبيممر: أن بممن عممروة قال: أخبرني شهاب
أخبرته: وسلم عليه الله صلى

منهما أنحماء: فنكماح أربمع علمى كمان الجاهلية في النكاح أن 
أوابنتممه، وليتممه الرجممل إلممى الرجممل اليوم: يخطممب الناس نكاح

إذا لمرأتممه يقممول الرجل آخر: كان ينكحها. ونكاح ثم فيصدقها
ويعتزلها منه، فاستبضعي فلن إلى أرسلي طمثها من طهرت
الرجممل ذلمك مممن حملهما يتممبين حممتى أبممدا، يمسممها ول زوجها
أحممب، إذا زوجهمما أصممابها حملها تبين فإذا منه، تستبضع الذي
نكاح النكاح هذا فكان الولد، نجابة في رغبة ذلك يفعل وإنما

العشممرة، دون ممما الرهممط أخممر: يجتمممع الستبضمماع. ونكمماح
ووضممعت، حملمت فممأذا يصميبها، كلهمم المممرأة، علمى فيدخلون

فلممم إليهممم، أرسمملت حملهمما، تضممع أن بعممد ليممال عليهمما ومممر
لهممم: قممد تقممول عنممدها، يجتمعوا حتى يمتنع، أن رجل يستطع
فلن، يمما ابنممك فهممو ولدت، وقد أمركم من كان الذي عرفتم
أن يسممتطيع ل ولممدها، بممه فيلحممق باسمممه أحبممت مممن تسمي
فيممدخلون كممثيرا، النمماس رابممع: يجتمممع الرجل. ونكاح منه يمتنع
ينصممبن كممن البغايمما، وهممن جاءهمما، ممن تمتنع ل المرأة، على
فممإذا عليهممن، دخل أراد فمن علما، تكون رايات أبوابهن على

ثممم القافممة، ودعمموا لها، جمعوا حملها ووضعت إحداهن حملت
يمتنممع ل ابنممه، ودعممي بممه، فالتمماط يرون، بالذي ولدها ألحقوا

هممدم بالحق، وسلم عليه الله صلى النبي بعث فلما ذلك من



اليوم. الناس نكاح إل كله الجاهلية نكاح

عممن عممروة، هشممام: بممن عممن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4835
عن أبيه،

عائاشة:
اللتممي النسمماء يتممامى فممي الكتمماب فممي عليكممم يتلممى {وما 

فممي تنكحوهن}. قالت: هذا أن وترغبون لهن كتب ما لتؤتوهن
الرجل، عند تكون التي اليتيمة

عنها فيرغب بها، أولى وهو ماله، في شريكته تكون أن لعلها
أن كراهيممة غيممره، ينكحهمما ول لمالهمما، فيعضمملها ينكحهمما، أن

مالها. في أحد يشركه
]2362[

معمممر: هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4836
أخبره: عمر ابن سالم: أن قال: أخبرني الزهري حدثنا

حذافممة ابممن مممن عمممر بنممت حفصممة تممأيمت حيممن عمر، أن 
مممن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من وكان السهمي،

عفممان، بممن عثمان عمر: لقيت فقال بالمدينة، توفي بدر، أهل
فقممال: سممأنظر حفصة، انكحتك شئت فقلت: أن عليه فعرضت

ل أن لممي بممدا فقممال: قممد لقينممي ثممم ليالي فلبثت أمري، في
فقلت: إن الصديق، بكر أبا عمر: فلقيت هذا. قال يومي أتزوج
حفصة. أنكحتك شئت

]3783[
قال: حدثنا أبي قال: حدثني عمرو أبي بن أحمد  - حدثنا4837

الحسن: عن يونس، عن إبراهيم
فيه، نزلت يسار: أنها بن معقل تعضلوهن} قال: حدثني {فل 

انقضممت إذا حممتى فطلقهمما، رجممل مممن لممي أختمما قال: زوجممت
وأكرمتممك، وفرشممتك لممه: زوجتممك فقلممت يخطبهمما، جمماء عممدتها

وكممان أبممدا إليممك تعممود ل والله ل تخطبها، جئت ثم فطلقتها،
فممأنزل إليممه، ترجممع أن تريممد المممرأة وكممانت به، بأس ل رجل
رسممول يمما أفعممل تعضمملوهن} فقلممت: الن الية: {فل هذه الله

إياه. فزوجها قال الله،
]4255[

 38.      : الخاطب -  هو الولي كان إذا باب
فمأمر بهمما، النماس أولممى همو امرأة شعبة بن المغيرة وخطب



فزوجه. رجل
قممارظ: أتجعليممن بنممت حكيممم لم عوف بن الرحمن عبد وقال
تزوجتك. فقال: قد قالت: نعم، ؟ إلي أمرك
مممن رجل ليممأمر أو نكحتممك، قممد أنممي ليشممهد عطمماء وقممال

عشيرتها.
وسمملم: أهممب عليممه اللممه صمملى للنبي امرأة سهل: قالت وقال

فزوجنيها. حاجة بها يكن لم رجل: أن فقال نفسي، لك
]4833[

عممن هشممام، معاوية: حدثنا ابن سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا4838
قوله: في عنها الله رضي عائاشة عن أبيه،
أخممر فيهممن}. إلممى يفممتيكم الله قل النساء في {ويستفتونك 

شممركته قممد الرجممل، حجممر فممي تكون اليتيمة قالت: هي الية،
غيممره، يزوجهمما أن ويكممره يتزوجها، أن عنها فيرغب ماله، في

ذلك. عن الله فنهاهم فيحبسها، ماله، في عليه فيدخل
]2362[

سممليمان: بممن فضمميل المقممدم: حممدثنا بممن أحمممد  - حدثنا4839
سعد: بن سهل حازم: حدثنا أبو حدثنا

امممرأة فجممأته جلوسمما، وسلم عليه الله صلى النبي عند كنا 
يردهمما، فلممم ورفعممه، النظممر فيهمما فخفض عليه، نفسها تعرض
قممال: (أعنممدك اللمه، رسول يا أصحابه: زوجنيها من رجل فقال

مممن خاتممما قممال: (ول شمميء، مممن عنممدي شيء). قال: ممما من
هممذه بردتممي أشممق ولكممن حديممد، مممن خمماتم حديممد). قممال: ول

القممرآن مممن معممك قممال: (هممل النصف، وآخذ النصف، لعطيها
شيء). قال:

القرآن). من معك بما زوجتكها فقد (اذهب قال نعم
]2186[

 39.     : الصغار -  ولده الرجل إنكاح باب
م تعمالى: {واللئامي لقوله عمدها /. فجعمل4يحضمن} /الطلق:  ل
البلوغ. قبل أشهر ثلث

هشممام، عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا4841
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
سممت بنممت وهممي تزوجهمما وسمملم عليممه الله صلى النبي أن 

تسعا. عنده ومكثت تسع، بنت وهي عليه وأدخلت سنين،
]3681[



 40.      : المام -  من ابنته الب تزويج باب
حفصممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عمممر: خطممب وقممال

فأنكحته.
]3783[

بممن هشممام عممن وهيممب، أسممد: حممدثنا بممن معلى  - حدثنا4841
تزوجهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عائاشة: أن عن عروة،
سنين. تسع بنت وهي بها وبنى سنين، ست بنت وهي
سنين. تسع عنده كانت أنها هشام: وأنبئت وقال

]3681[

 41  : ولي -  السلطان باب
مممن معممك بممما وسمملم: (زوجناكهمما عليه الله صلى النبي لقول

القرآن).
ك، يوسمف: أخبرنما بمن اللمه عبمد  - حمدثنا4842 أبمي عمن مل
قال: معاذ ابن سهل عن حازم،

فقالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى امرأة جاءت 
إن رجل: زوجنيها فقال طويل، نفسي. فقامت منك وهبت إني
تصممدقها) شمميء مممن عنممدك قال: (هل حاجة، بها لك تكن لم

ل جلسممت إيمماه أعطيتهمما فقممال: (إن إزاري، إل عندي قال: ما
فقممال: (التمممس شمميئا، أجممد ما شيئا). فقال فالتمس لك، إزار
القممرآن مممن فقممال: (أمعممك يجممد، حديممد). فلممم مممن خاتما ولو

فقال: سماها، لسور كذا، سورة كذا، سورة شيء). قال: نعم،
القرأن). من معك بما (زوجناكها

]2186[

42       : إل -  والثيب البكر وعيره الب ينكح ل باب
برضاها.

عممن يحيممى عممن هشممام، فضالة: حممدثنا بن معاذ  - حدثنا4843
حدثهم: هريرة أبا أن سلمة، أبي
حممتى اليممم تنكممح قممال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

اللممه، رسممول تستأذن). قممالوا: يمما حتى البكر تنكح ول تستأمر،
تسكت). قال: (أن إذنها؟ وكيف

]6567، 6769[
الليممث، قممال: أخبرنمما طارق بن الربيع بن عمرو  - حدثنا4844

عائاشة، مولى عمرو أبي عن مليكة، أبي ابن عن



تسممتحي؟ البكممر إن اللممه، رسممول قالت: يمما أنها عائاشة عن 
صمتها). قال: (رضاها

]6547، 6570[

43      : فنكاحهم -  كارهة وهي ابنته زوج إذا باب
مردود.

بممن الرحمممن عبممد عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل حدثني
بمن يزيمد ابنمي ومجممع الرحممن عبمد عمن أبيه، عن القاسم،

النصارية: خذام بنت خنساء عن جارية،
اللممه رسممول فممأتت ذلك، فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن 

نكاحه. فرد وسلم عليه الله صلى
محمد بن القاسم أن يحيى، أخبرنا يزيد، إسحاق: أخبرنا حدثنا

حممدثاه: أن يزيمد بممن ومجمممع يزيمد بممن الرحمن عبد حدثه: أن
نحوه. له، ابنة انكح خذاما يدعى رجل

]6546، 6568[

44.   : اليتيمة -  تزويج باب
فانكحوا} /النسمماء: اليتامى في تقسطوا أل خفتم لقوله: {وإن

قممال: ممما أو سمماعة، فمكممث فلنة للولي: زوجني قال /. وإذا3
فهممو قممال: زوجتكهمما، ثممم أولبثا، وكذا، كذا معي فقال ؟ معك

وسلم. عليه الله صلى النبي عن سهل جائاز. فيه
]2186[

الزهممري. وقممال عممن شممعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4846
الزبير: بن عروة شهاب: أخبرني ابن عن عقيل، الليث: حدثني

أمتمماه: {وأن لهمما: يمما قممال عنهمما الله رضي عائاشة سأل أنه 
أيمممانكم}. ملكت - ما - إلى اليتامى في تقسطوا ل أن خفتم
أختي، ابن عائاشة: يا قالت
وجمالهمما، مالها في فيرغب وليها، حجر في تكون اليتيمة هذه
يقسممطوا أن إل نكمماحهن عممن فنهمموا صداقها، ينتقص أن يريد
النسمماء، مممن سممواهن مممن بنكمماح وأمروا الصداق، إكمال لهن

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول النمماس عائاشممة: اسممتفتى قالت
- - إلممى النسمماء في الله: {ويستفتونك فأنزل ذلك، بعد وسلم

هممذه فممي لهممم وجممل عممز اللممه تنكحوهن} فأنزل أن وترغبون
نكاحهمما في رغبوا وجمال مال ذات كانت إذا اليتيمة الية: أن
المممال قلممة فممي عنهمما مرغوبمما كممانت وإذا والصممداق، ونسممبها



قممالت: فكممما النسمماء، مممن غيرهمما وأخممذوا تركوهمما والجمممال،
رغبمموا إذا ينكحوها أن لهم فليس عنها، يرغبون حين يتركونها

الصداق. من الوفى حقها ويعطوها لها يقسطوا أن إل فيها،
]2326[

45  :     : فلنة، -  زوجني للولي الخاطب قال إذا باب
لم:         وإن النكاح، جاز وكذا بكذا زوجتك قد فقال

.    : قبلت  أم أرضيت للزوج يقل
أبممي عممن يزيممد، بممن حممماد النعمممان: حممدثنا أبممو  - حدثنا4847
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن حازم،

عليممه فعرضممت وسمملم عليه الله صلى النبي أتت امرأة أن 
حاجممة). فقممال مممن النسمماء مممن اليمموم لممي فقال: (ممما نفسها،

عنممدي عندك). قممال: ممما قال: (ما زوجنيها، الله رسول رجل: يا
عنممدي حديممد). قممال: ممما مممن خمماتم ولممو قممال: (أعطهمما شمميء،
قممال: وكممذا، القممرآن). قممال: كممذا مممن عنممدك قال: (فما شيء،
القرآن). من معك بما ملكتكها (فقد

]2186[

 46       : ينكح -  حتى أخيه خطب من يخطب ل باب
أويدع.

قممال: سمممعت جريج ابن إبراهيم: حدثنا بن مكي  - حدثنا4848
يحدث: نافعا

صمملى النبي يقول: (نهى كان عنهما الله رضي عمر ابن أن 
يخطممب ول بعممض، بيممع على بعضكم يبيع أن وسلم عليه الله

له يأذن أو قبله الخاطب يترك حتى أخيه، خطبة على الرجل
الخاطب).

]2032[
بممن جعفممر عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بممن يحيممى  - حدثنا4849
قال: العرج عن ربيعة،

قممال: وسمملم عليه الله صلى النبي عن هريرة: يأثر أبو قال 
ول تجسسمموا، ول الحممديث، أكممذب الظممن فإن والظن، (إياكم

علممى الرجل يخطب ول إخوانا، وكونوا تباغضوا، ول تحسسوا،
يترك). أو ينكح حتى أخيه خطبة

]4717، 5719، 6345[
الخطبة. ترك  - تفسير47



قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4850
رضي عمر بن الله عبد سمع الله: أنه عبد ابن سالم أخبرني

يحدث: عنهما الله
عمممر: لقيممت قال حفصة، تأيمت حين الخطاب، بن عمر أن 
عمممر، بنممت حفصممة أنكحتممك شئت فقلت: إن الصديق، بكر أبا

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول خطبها ثم ليالي فلبثت
فيممما إليممك أرجممع أن يمنعنممي لممم فقممال: أنممه بكر أبو فلقيني

عليممه اللمه صملى اللمه رسممول أن علمت قد أني إل عرضت،
الله صلى الله رسول سر لفشي أكن فلم ذكرها، قد وسلم
لقبلتها. تركها ولو وسلم، عليه
الزهري. عن عتيق أبي وابن عقبة، بن وموسى يونس، تابعه

]3783[

 48.  : الخطبة -  باب

قمال: أسملم بمن زيمد عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا4851
يقول: عمر ابن سمعت

عليه الله صلى النبي فقال فخطبا، المشرق من رجلن جاء 
لسحرا). البيان من وسلم: (إن

]5434[
والوليمة. النكاح في الدف  - ضرب49

بممن خالممد المفضل: حممدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا4852
عفراء: بن معوذ بنت الربيع قال: قالت ذكوان

علممي، بنممي حيممن فممدخل وسمملم عليممه الله صلى النبي جاء 
لنمما، جويريممات فجعلممت منممي، كمجلسممك فراشي على فجلس
قممالت إذ بممدر، يمموم أبائاي من قتل من ويندبن بالدف يضربن

و هممذا، فقممال: (دعمي غمد، فممي ممما يعلمم نممبي إحداهن: وفينمما
تقولين). كنت بالذي قولي

]3870[

 50  } :    : صدقاتهن -  النساء وآتوا تعالى الله قول باب
 : النساء} / /.4نحلة

الصداق. من يجوز ما وأدنى المهر وكثرة
شميئا} منمه تأخمذوا فل قنطمارا إحمداهن تعالى: {وآتيتم وقوله

فريضممة} لهممن تفرضمموا {أو ذكممره جممل /. وقمموله20/النسمماء: 



/.236/البقرة: 
مممن خاتما وسلم: (ولو عليه الله صلى النبي سهل: قال وقال

حديد).
]2186[

العزيممز عبد عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4853
أنس: عن صهيب، بن
نممواة، وزن علممى امممرأة تممزوج عمموف بممن الرحمممن عبد أن 

فسممأله، العممرس، بشاشممة وسمملم عليه الله صلى النبي فرأى
نواة. وزن على امرأة تزوجت أني فقال
امرأة تزوج عوف، بن الرحمن عبد أنس: أن عن قتادة، وعن
ذهب. من نواة وزن على

]1944[

 51. صداق -       وبغير القرآن على التزويج باب
أبمما سممفيان: سمممعت اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا4854
يقول: الساعدي سعد بن سهل يقول: سمعت حازم

لم، عليمه الله صلى الله رسول عند القوم لفي إني  إذ وس
لممك، نفسممها وهبت قد إنها الله، فقالت: يارسول امرأة قامت

رسممول فقممالت: يمما قممامت ثم شيئا، يجبها فلم رأيك، فيها فر
يجبهمما فلممم رأيممك، فيهمما فممر لممك، نفسممها وهبت قد إنها الله،
فممر لممك، نفسممها وهبت قد فقالت: إنها الثالثة قامت ثم شيئا،
قممال: أنكحنيهمما، اللممه رسممول فقممال: يمما رجل فقام رأيك، فيها
خاتما ولو فاطلب قال: (اذهب شيء). قال: ل، من عندك (هل
فطلب، حديد) فذهب من
فقال: (هممل حديد، من خاتم ول شيئا وجدت فقال: ما جاء ثم

كمذا، وسممورة كمذا سممورة شيء). قال: معمي القرآن من معك
القرآن). من معك بما أنكحتكها فقد (اذهب قال

]2186[

 52.       : حديد -  من خاتم و بالعروض المهر باب
حازم، ابن عن سفيان، عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4855

قممال وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سعد: أن بن سهل عن 
حديد). من بخاتم ولو لرجل: (تزوج

]2186[



 52.      : حديد -  من وخاتم بالعروض المهر باب
حممازم، أبممي عن سفيان، عن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا4855

سعد: ابن سهل عن
ولممو لرجممل: (تممزوج قممال وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي أن 

حديد). من بخاتم
]2186.[

 53.    : النكاح -  في الشروط باب
الشروط. عند الحقوق عمر: مقاطع وقال

عليممه اللممه صمملى النممبي مخرمممة: سمممعت بممن المسممور وقممال
قال: فأحسن، مصاهرته في عليه فأثنى له، صهرا ذكر وسلم

لي). فوفى ووعدني فصدقني، (حدثني
]3523[

عن ليث، الملك: حدثنا عبد بن هشام الوليد أبو  - حدثنا4856
النممبي عممن عقبممة، عممن الخيممر، أبممي عن حبيب، أبي بن يزيد
قال:

بممه استحللتم ما به توفوا أن الشروط من أوفيتم ما (أحق 
الفروج).

]2572[

 54.       : النكاح -  في تحل ل التي الشروط باب
أختها. طلق المرأة تشترط مسعود: ل ابن وقال

أبممي بممن هو زكرياء، عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا4857
هريممرة أبي عن سلمة، أبي عن إبراهيم، بن سعد عن زائادة،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه، الله رضي

فإنممما صحفتها، لتستفرغ أختها، طلق تسأل لمرأة يحل (ل 
لها). قدر ما لها

]6227[

55.   : للمتزوج -  الصفرة باب
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن عمموف بممن الرحمممن عبممد ورواه

وسلم.
]1943[

حميممد عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا4858
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن الطويل،



اللممه صمملى الله رسول إلى جاء عوف بن الرحمن عبد أن 
اللممه صمملى اللممه رسممول فسممأله صممفرة، أثممر وبه وسلم عليه
قمال: (كمم النصمار، ممن اممرأة تزوج أنه فأخبره وسلم، عليه

صمملى اللممه رسممول قال ذهب، من نواة إليها) قال: زنة سقت
بشاة). ولو وسلم: (أولم عليه الله

]1944[
قال: أنس عن حميد، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا4859

المسمملمين فأوسممع بزينب وسلم عليه الله صلى النبي أولم 
المسلمين أمهات حجر فأتى تزوج، إذا يصنع كما فخرج خيرا،
أدري: ل فرجممع، رجليممن فممرأى انصممرف ثم له، ويدعون يدعو

بخروجهما. أخبر أو آخبرته
]4513[

 56.    : للمتزوج -  يدعى كيف باب
عن زيد ابن هو حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4860
ثابت،

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عنه: أن الله رضي أنس عن 
هممذا). قممال: قممال: (ممما صفرة، أثر عوف بن الرحمن عبد رأى
لممك قممال: (بممارك ذهممب، مممن نواة وزن على امرأة تزوج إني

بشاة). ولو أولم الله،
]1944[

 57-     : العروس  يهدين اللواتي للنساء الدعاء باب
وللعروس.

مسممهر، بممن علممي المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا4861
هشام، عن
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
فممأدخلتني أمي فأتتني وسلم، عليه الله صلى النبي تزوجني 

الخيممر فقلممن: علممى الممبيت، فممي النصار من نسوة فإذا الدار،
طائار. خير وعلى والبركة،

]3681[

 58.      : الغزو -  قبل البناء أحب من باب
عن مبارك، بن الله عبد العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا4862
النممبي عممن عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،
قال: وسلم عليه الله صلى



بضع ملك رجل يتبعني لقومه: ل فقال النبياء، من نبي (غزا 
بها). يبن لم و بها، يبني أن يريد وهو امرأة،

]2956[

 59.        : سنين -  تسع بنت وهي بامرأة، بنى من باب
بممن هشممام عممن سفيان، عقبة: حدثنا بن قبيصة  - حدثنا4863
عروة: عن عروة،

سممت ابنممة وهممي عائاشممة وسلم عليه الله صلى النبي تزوج 
تسعا. عنده ومكثت تسع، ابنة وهي بها وبنى سنين،

]3681[

 60.    : السفر -  في البناء باب
عن جعفر، بن إسماعيل سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4864
قال: أنس عن حميد،

ثلثمما، والمدينممة خيممبر بين وسلم عليه الله صلى النبي أقام 
وليمتممه، إلممى المسمملمين فدعوت حيي، بنت بصفية عليه يبنى
من فيها فألقي بالنطاع أمر لحم، ول خبز من فيها كان فما

المسلمون: إحدى فقال وليمته، فكانت والسمن، والقط التمر
فهممي حجبها فقالوا: إن يمينه، ملكت مما أو المؤمنين، أمهات

يمينممه، ملكممت مما فهي يحجبها لم وإن المؤمنين، أمهات من
الناس. بين و بينها الحجاب ومد خلفه، لها وطى ارتحل فلما

]364.[

 61.       : نيران -  ول مركب بغير بالنهار البناء باب
مسممهر، بممن علممي المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا4865

هشام، عن
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
فممأدخلتني أمي فأتتني وسلم، عليه الله صلى النبي تزوجني 

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إل يرعنممي فلممم الممدار،
ضحى.

]3432[

 62.    : للنساء -  ونحوها النماط باب
بممن محمممد حدثنا سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4866

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن المنكدر،
أنماطا). اتخذتم وسلم: (هل عليه الله صلى الله رسول قال 



ستكون). قال: (أنها أنماط؟ لنا وأنى الله رسول قلت: يا
]3432[

 63.       : زوجها -  إلى المرأة يهدين اللتي النسوة باب
سابق: حدثنا بن محمد يعقوب: حدثنا بن الفضل  - حدثنا4867

عائاشة: عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن إسرائايل،
صلى الله نبي فقال النصار، من رجل إلى امرأة زفت أنها 

النصممار فإن لهو؟ معكم كان ما عائاشة، وسلم: (يا عليه الله
اللهو). يعجبهم

 64  : للعروس -  الهدية باب
عممن الجعممد، واسمممه عثمممان، أبممي إبراهيم: عممن  - وقال4868

قال: مالك بن أنس
النممبي يقممول: كممان فسمممعته رفاعممة، بني مسجد في بنا مر 

عليهمما دخممل سممليم أم بجنبممات مممر إذا وسلم عليه الله صلى
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: كممان ثممم عليهمما، فسمملم
اللممه لرسممول أهممدينا سممليم: لممو أم لي فقالت بزينب، عروسا

إلممى فعمممدت لها: افعلممي، فقلت هدية، وسلم عليه الله صلى
بهمما فأرسمملت برمممة، فممي حيسممة فاتخممذت وأقط، وسمن تمر

أمرنممي لممي: (ضممعها). ثممم فقممال إليه، بها فانطلقت إليه، معي
لقيمت). قمال: ممن لممي - ادع - سمماهم رجمال لممي فقال: (ادع

فرأيممت بممأهله، غاص البيت فإذا فرجعت أمرني، الذي ففعلت
الحيسممة تلممك علممى يممديه وضممع وسمملم عليممه الله صلى النبي
يممأكلون عشممرة عشرة يدعو جعل ثم الله، شاء ما بها وتكلم
مممما رجممل كمل وليأكمل اللمه، اسمم لهم: (اذكمروا ويقول منه،

خمرج، ممن منهمم فخمرج عنهما، كلهم تصدعوا يليه). قال: حتى
صمملى النممبي خممرج ثم أغتم، قال: وجعلت يتحدثون، نفر وبقي

فقلت: إنهم إثره، في وخرجت الحجرات نحو وسلم عليه الله
لفممي وإنممي السممتر وأرخممى الممبيت، فممدخل فرجممع ذهبمموا، قممد

النممبي بيوت تدخلوا ل أمنوا الذين أيها يقول: (يا وهو الحجرة،
دعتيم إذا ولكن إناه ناظرين غير طعام إلى لكم يؤذن أن إل

ذلكم إن لحديث مستأنسين ول فانتشروا طعمتم فإذا فادخلوا
الحق). من يستحيي ل والله منكم فيستحيي النبي يؤذي كان
عليه الله صلى الله رسول خدم أنس: إنه أبوعثمان: قال قال

سنين. عشر وسلم



]4513[

 65.     : وغيرها -  للعروس الثياب استعارة باب
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثني4869
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

اللممه رسول فأرسل فهلكت، قلدة أسماء من استعارت أنها 
فممأدركتهم طلبها، في أصحابه من ناسا وسلم عليه الله صلى

عليممه اللمه صملى النمبي أتمموا فلمما وضوء، بغير فصلوا الصلة
ه، ذلك شكوا وسلم بمن أسميد فقمال المتيمم، آيمة فنزلمت إلي

جعل إل قط، أمر بك نزل ما فوالله خيرا، الله حضير: جزاك
بركة. فيه للمسلمين وجعل مخرجا، منه لك الله

]327[

 66.       : أهله -  أتى إذا الرجل يقول ما باب
عممن منصور، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا4870
قال: عباس ابن عن كريب، عن الجعد، أبي بن سالم

يقممول أحممدكم أن لو وسلم: (أما عليه الله صلى النبي قال 
وجنممب الشمميطان جنبنممي اللهممم اللممه، أهلممه: باسممم يممأتي حين

ولممد، قضممي أو ذلممك، في بينهما قدر ثم رزقتنا، ما الشيطان
أبدا). شيطان يضره لم
]141[

 67.   : الحق -  الوليمة باب
عليممه اللممه صمملى النبي لي عوف: قال بن الرحمن عبد وقال

بشاة). ولو وسلم: (أولم
]1943[

عقيممل، عممن الليممث، قال: حدثني بكير بن يحيى  - حدثنا4871
عنه: الله رضي مالك بن أنس قال: أخبرني شهاب ابن عن
عليه الله صلى الله رسول مقدم سنين، عشر ابن كان أنه 

صلى النبي خدمة على يواظبنني أمهاتي فكان المدينة، وسلم
الله صلى النبي وتوفي سنين، عشر فخدمته وسلم عليه الله
بشممأن النمماس أعلم فكنت سنة، عشرين ابن وأنا وسلم عليه

الله رسول مبتنى في أنزل ما أول وكان أنزل، حين الحجاب
صمملى النممبي جحش: أصممبح بنت بزينب وسلم عليه الله صلى
طعممام، مممن فأصابوا القوم فدعا عروسا، بها وسلم عليه الله
عليممه اللممه صمملى النممبي عنممد منهممم رهممط وبقممي خرجمموا ثممم



وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام المكث، فأطالوا وسلم،
اللممه صمملى النممبي فمشممى يخرجوا، لكي معه وخرجت فخرج،

ظممن ثممم عائاشممة، حجرة عتبة جاء حتى ومشيت، وسلم عليه
زينممب علممى دخممل إذا حممتى معممه، ورجعت فرجع خرجوا أنهم
عليممه اللممه صمملى النممبي فرجممع يقوممموا، لممم جلمموس هم فإذا

وظممن عائاشممة حجممرة عتبممة بلممغ إذا حتى معه، ورجعت وسلم
فضممرب خرجمموا، قد هم فإذا معه ورجعت فرجع خرجوا أنهم

الله صلى النبي
الحجاب. وأنزل بالسر، وبينه بيني وسلم عليه

]4513[

 68.    : بشاة -  ولو الوليمة باب
سمممع حميد: أنممه قال: حدثني سفيان علي: حدثنا  - حدثنا4872

قال: عنه الله رضي أنسا
عمموف، بممن الرحمممن عبد وسلم عليه الله صلى النبي سأل 

مممن نممواة أصممدقتها). قممال: وزن النصار: (كم من امرأة وتزوج
ذهب.
نممزل المدينممة، قممدموا قممال: لممما أنسمما حميممد: سمممعت وعممن

علممى عمموف بممن الرحمممن عبد فنزل النصار، على المهاجرون
إحممدى عممن لممك وأنممزل مالي، فقال: أقاسمك الربيع، بن سعد

إلممى فخممرج مالممك، أهلممك فممي لممك اللممه قممال: بممارك امرأتي،
فمتزوج، وسمممن، أقمط من شيئا فأصاب واشترى فباع السوق

بشاة). ولو وسلم: (أولم عليه الله صلى النبي فقال
]1944[

عممن ثممابت، عممن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4873
قال: أنس

نسائاه من شيء على وسلم عليه الله صلى النبي أولم ما 
بشاة. أولم زينب، على أولم كما

]4513[
أنس: عن شعيب، عن الوارث، عبد مسدد: عن  - حدثنا4874

وتزوجهمما صفية أعتق وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
بحيس. عليها وأولم صداقها، عتقها وجعل

]364[
قممال: بيممان عن زهير، إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا4875

يقول: أنسا سمعت



فممدعوت فأرسمملني بامرأة، وسلم عليه الله صلى النبي بنى 
الطعام. إلى رجال

]4513[

 69       : من -  أكثر نسائه بعض على أولم من باب
بعض.
قال: ذكممر ثابت عن زيد، بن حماد مسدد: حدثنا  - حدثنا4876
صلى النبي رأيت فقال: ما أنس عند جحش بنت زينب تزويج

أولممم عليهمما، أولممم ممما نسائاه أحد على أولم وسلم عليه الله
بشاة.

]4513[

 70.      : شاة -  من بأقل أولم من باب
بن منصور عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا4877
قالت: شيبة بنت صفية أمه عن صفية،

بمممدين نسممائاه بعض على وسلم عليه الله صلى النبي أولم 
شعير. من

 71      : أولم -  ومن والدعوة، الوليمة أجابة حق باب
. ونحوه   أيام سبعة

يومين. ول يوما وسلم عليه الله صلى النبي يوقت ولم
نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا4878

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
أحدكم دعي قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فليأتها). وليمة إلى
]4884[

قممال: حممدثني سممفيان عممن يحيممى، مسدد: حممدثنا  - حدثنا4879
اللممه صلى النبي عن موسى أبي عن وائال، أبي عن منصور،

قال: وسلم عليه
المريض). وعودوا الداعي، وأجيبوا العاني، (فكوا 
]2881[

عممن الحمموص، أبممو الربيممع: حممدثنا بممن الحسممن  - حممدثنا4880
رضممي عممازب بممن الممبراء سويد: قال بن معاوية عن الشعث،

عنهما: الله
سمبع: عمن ونهانما بسمبع وسملم عليه الله صلى النبي أمرنا 



العمماطس، وتشممميت الجنممازة، واتبمماع المريممض، بعيممادة أمرنمما
الداعي، وإجابة السلم، وإفشاء المظلوم، ونصر القسم وإبرار
الميمماثر، وعممن الفضمة، أنيممة وعممن الممذهب، خممواتم عممن ونهانا

والديباج. والستبرق، والقسية،
السلم. إفشاء أشعث: في عن والشيباني، عوانة، أبو تابعه

]1182[
أبممي بممن العزيممز عبممد سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة  - حممدثنا4881
قال: سعد بن سهل عن حازم، أبي عن حازم،

وسمملم عليممه الله صلى الله رسول الساعدي أسيد أبو دعا 
قممال العروس، وهي خادمهم، يومئذ امرأته وكانت عرسه، في

وسمملم؟ عليممه اللمه صملى اللممه رسممول ماسممقت سهل: تدرون
إياه. سقته أكل فلما الليل، من تمرات له أنقعت

]4887، 4888، 5269، 5275، 6307[

72.        : ورسوله -  الله عصى فقد الدعوة ترك من باب
أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا4882
كممان أنممه عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن شهاب،
يقول:

الفقراء، ويترك الغنياء لها يدعى الوليمة، طعام الطعام شر 
اللممه صمملى ورسمموله تعالى الله عصى فقد الدعوة ترك ومن
وسلم. عليه

73.     : كراع -  إلى أجاب من باب
أبممي عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا4883
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن حازم،

لقبلت) كراع إلي أهدي ولو لجبت، كراع إلى دعيت (لو 
]2429[

74.      : وغيره -  العرس في الداعي أجابة باب
بن الحجاج إبراهيم: حدثنا بن الله عبد بن علي  - حدثنا4884
نافع عن عقبة، بن موسى جريج: أخبرني ابن قال: قال محمد

يقممول: قممال عنهممما اللممه رضي عمر بن الله عبد قال: سمعت
إذا الممدعوة هممذه وسمملم: (أجيبمموا عليممه الله صلى الله رسول
لها). دعيتم

العممرس وغيممر العممرس فممي الممدعوة يأتي الله عبد وكان قال
صائام. وهو



]4878[

 75.      : العرس -  إلى والصبيان النساء ذهاب باب
المموارث: عبممد المبممارك: حممدثنا بممن الرحمن عبد  - حدثنا4885
اللممه رضممي مالممك بن أنس عن صهيب، بن العزيز عبد حدثنا
قال: عنه
من مقبلين وصبيانا نساء وسلم عليه الله صلى النبي أبصر 

إلي). الناس أحب من أنتم فقال: (اللهم ممتنا فقام عرس،
]3574[

 76.        : الدعوة -  في منكرا رأى إذا يرجع هل باب
أبمما عمممر ابن فرجع. ودعا البيت في صورة مسعود ابن ورأى
عمممر: ابممن فقممال الجممدار، علممى سترا البيت في فرأى أيوب،
أكممن فلممم عليممه أخشممى كنممت فقممال: مممن النسمماء، عليه غلبنا

فرجع. طعاما، لكم أطعم ل والله عليك، أخشى
عممن نممافع، عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا4886

عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عائاشممة عممن محمد، بن القاسم
أخبرته: أنها وسلم

صلى الله رسول رآها فلما تصاوير، فيها نمرقة اشترت أنها 
فممي فعرفممت يممدخل، فلممم البمماب علممى قممام وسلم عليه الله

وإلممى اللممه إلممى أتمموب اللممه رسممول يا فقلت الكراهية، وجهه
وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال أذنبت؟ ماذا رسوله،

عليهمما لتقعممد لك النمرقة). قالت: فقلت: اشتريتها هذه بال (ما
وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال وتوسممدها،

ممما لهم: أحيوا ويقال القيامة، يوم يعذبون الصور هذه أصحاب
الملئاكة). تدخله ل الصور فيه الذي البيت أن وقال خلقتم،

]1999[

 77      : العرس -  في الرجال على المرأة قيام باب
. بالنفس  وخدمتهم

قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا4887
قال: سهل عن حازم، أبو حدثني

عليممه اللممه صمملى النممبي دعمما الساعدي أسيد أبو عرس لما 
إل إليهممم قربممه ول طعاممما لهممم صممنع فممما وأصممحابه، وسمملم
الليممل، مممن حجارة من تور في تمرات بلت أسيد، أم امرأته

لممه أممماثته الطعام من وسلم عليه الله صلى النبي فرغ فلما



بذلك. تتحفه فسقته،
]4881[

78      : في -  يسكر ل الذي والشراب النقيع باب
العرس.

الرحمممن عبممد بممن يعقمموب بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4888
سعد: بن سهل قال: سمعت حازم أبي عن القاري،

لم عليمه اللمه صملى النمبي دعما السماعدي أسيد أبا أن  وس
- فقالت، العروس وهي يومئذ، خادمهم امرأته فكانت لعرسه،

عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول أنقعممت ممما - قال: أتممدرون أو
تور. في الليل من تمرات له أنقعت وسلم؟

]4881[

79      : صلى -  النبي وقول النساء، مع المداراة باب
.(   ) : كالضلع   المرأة إنما وسلم عليه الله

عن مالك، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا4889
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
كالضملع، قال: (المرأة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وفيهمما بهمما واسممتمتعت بهمما اسممتمتعت وإن كسرتها، أقمتها إن
عوج).

]3153[

 80.   : بالنساء -  الوصاة باب
عممن الجعفممي، حسممين نصممر: حممدثنا بممن إسحاق  - حدثنا4890
هريرة: أبي عن حازم، أبي عن ميسرة، عن زائادة،

بممالله يؤمن كان قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فممإنهن خيممرا، بالنسمماء واستوصوا جاره يؤذي فل الخر واليوم
فممإن أعله، الضمملع فممي شمميء أعمموج وإن ضمملع، مممن خلقممن
فاستوصمموا أعمموج، يممزل لممم تركتممه وأن كسممرته، تقيمه ذهبت

خيرا). بالنساء
]3153[

دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4891
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
صلى النبي عهد على نسائانا إلى والنبساط الكلم نتقي كنا 

النممبي تمموفي فلممما شيء، فيه ينزل أن هيبة وسلم عليه الله



وانبسطنا. تكلمنا وسلم عليه الله صلى

 81- : / {    } : التحريم  نارا وأهيلكم أنفسكم قوا /.6باب
أيمموب، عممن يزيممد، بممن حماد حدثنا النعمان، أبو  - حدثنا4892

الله: عبد عن نافع، عن
وكلكممم راع وسمملم: (كلكممم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 

أهلممه علممى راع والرجممل مسممؤول، وهممو راع فالمام مسؤول،
مسممؤولة، وهممي زوجها بيت على راعية والمرأة مسؤول، وهو

راع فكلكممم أل مسممؤول، وهممو سمميده مممال علممى راع والعبممد
مسؤول). وكلكم

]853[

 82.     : الهل -  مع المعاشرة حسن باب
قممال: حجممر بممن وعلي الرحمن عبد بن سليمان  - حدثنا4893
الله عبد عن عروة، بن هشام يونس: حدثنا بن عيسى أخبرنا

قالت: عائاشة عن عروة، عن عروة، بن
يكتمممن ل أن وتعاقممدن فتعاهممدن امرأة، عشرة إحدى جلس 

غث، جمل لحم الولى: زوجي قالت شيئا، أزواجهن أخبار من
فينتقممل.قممالت سمممين ول فيرتقممى سممهل جبممل: ل رأس علممى

أذكممره إن أذره، ل أن أخاف إني خبره، أبث ل الثانية: زوجي
أنطممق إن العشممنق، الثالثممة: زوجممي وبجممره. قممالت عجره أذكر

ل تهامممة كليممل الرابعممة: زوجممي أعلق. قممالت أسكت إن أطلق
إن الخامسممة: زوجممي سممآمة. قممالت ول مخافة ول قر، ول حر

السادسة: عهد. قالت عما يسأل ول أسد، خرج إن فهد، دخل
التممف، اضممطجع وإن أشممتف، شممرب وإن لف، أكل إن زوجي

غيايمماء، السممابعة: زوجممي البممث. قممالت ليعلممم الكممف يولممج ول
كل جمممع أو فلممك أو شممجك داء، له داء كل طباقاء، وعياياء،

زرنب. ريح والريح أرنب، مس المس الثامنة: زوجي لك. قالت
عظيممم النجمماد، طويممل العممماد، رفيممع التاسممعة: زوجممي قممالت
وما مالك العاشرة: زوجي الناد. قالت من البيت قريب الرماد،
قليلت المبممارك، كممثيرات إبممل لممه ذلك، من خير مالك مالك،

هوالك. قممالت أنهن أيقن المزهر، صوت سمعن وإذا المسارح،
حلممي من أناس زرع، أبو فما زرع، أبو عشرة: زوجي الحادية
نفسممي، إلممي فبجحممت وبجحني عضدي، شحم من ومل أذني،

صممهيل أهممل فممي فجعلنممي بشممق، غنيمممة أهممل فممي وجممدني



فأتصممبح، وأرقممد أقبح، فل أقول فعنده ومنق، ودائاس وأطيط،
رداح، عكومها زرع، أبي أم فما زرع، أبي فأتقنح. أم وأشرب
مضممجعه زرع، أبممي ابممن فممما زرع، أبممي فسمماح. ابممن وبيتهمما
بنممت فما زرع، أبي الجفرة. بنت ذراع ويشبعه شطبة، كمسل

وغيممظ كسممائاها، وملممء أمهمما، وطمموع أبيهمما، طمموع زرع، أبممي
حممديثها تبممث ل زرع، أبممي جاريممة فما زرع، أبي جارتها. جارية

تعشيشا. بيتنا تمل ول تنقيثا، ميرتنا تنقث ول تبثيثا،
معهمما اممرأة فلقمي تمخمض، والوطماب زرع أبممو قمالت: خمرج

برمممانتين، خصممرها تحممت مممن يلعبممان كالفهممدين، لهمما ولممدان
وأخممذ شممريا، ركب سريا، رجل بعده فنكحت ونكحها، فطلقني

زوجمما، رائاحممة كممل مممن وأعطاني ثريا، نعم علي وأراح خطيا،
شمميء كل جمعت قالت: لو أهلك، وميري زرع، أم وقال: كلي

زرع. أبي أنية أصغر بلغ ما أعطانيه،
وسمملم: (كنممت عليممه اللممه صلى الله رسول عائاشة: قال قالت

زرع). لم زرع كأبي لك

83.      : زوجها -  لحال ابنته الرجل موعظة باب
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4895
بممن الله عبد عن ثور، أبي بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني
قال: عنهما الله رضي عباس

عممن الخطمماب بممن عمممر أسممال أن علممى حريصمما أزل لممم 
قممال اللممتين وسملم، عليه الله صلى النبي أزواج من المرأتين

حممج قلوبكما}. حتى صغت فقد الله إلى تتوبا تعالى: {إن الله
جمماء ثممم فتممبرز، بممإداوة معممه وعممدلت وعممدل معممه، وحججممت
المممؤمنين أميممر لممه: يمما فقلت فتوضأ، منها يديه على فسكبت

اللتممان وسمملم، عليممه الله صلى النبي أزواج من المرأتان من
قلوبكممما}؟ صممغت فقممد اللممه إلممى تتوبمما تعالى: {إن الله قال

ثممم وحفصممة، عائاشممة هممما عبمماس، ابممن يمما لممك قممال: واعجبمما
مممن لممي وجممار أنمما قممال: كنممت يسمموقه الحممديث عمر استقبل
وكنمما المدينممة، عوالي من وهم زيد، بن أمية بني في النصار
يوممما فينممزل وسلم عليه الله صلى النبي على النزول نتناوب
مممن اليوم ذلك خبر من حدث بما جئته نزلت فإذا أنا، وأنزل
قريممش معشممر وكنمما ذلك، مثل فعل نزل وإذا غيره، أو وحي

تغلبهممم قمموم إذا النصممار علممى قممدمنا فلممما النسمماء، نغلممب
النصممار، نسمماء أدب مممن بأخممذن نسمماؤنا فطفممق نسممائاهم،



قممالت: تراجعني، أن فأنكرت فراجعتني، امرأتي على فصخبت
عليه الله صلى النبي أزواج إن فوالله أراجعك؟ أن تنكر ولم

الليممل، حممتى اليمموم لتهجممره إحممداهن وإن ليراجعنممه، وسمملم
ثممم منهممن، ذلممك فعممل من خاب لها: قد وقلت ذلك فأفزعني

لهمما: أي فقلت حفصة على فدخلت فنزلت ثيابي، علي جمعت
اليمموم وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي إحداكن أتغاضب حفصة

أفتممأمنين وخسممرت، خبممت فقلممت: قممد قالت: نعم، الليل؟ حتى
وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله لغضممب اللممه يغضممب أن

ول وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي تسممتكثري ل فتهلكممي؟
يغرنك ول لك، بدا ما وسليني تهجريه، ول شيء في تراجعيه

عليممه الله صلى النبي إلى وأحب منك أوضأ جارتك كانت أن
تنعممل غسممان أن تحدثنا قد عمر: كنا عائاشة. قال يريد وسلم،
إلينمما فرجممع نمموبته، يوم النصاري صاحبي فنزل لغزونا، الخيل
ففزعممت هممو؟ وقممال: آثممم شممديدا، ضممربا بممابي فضممرب عشاء

هممو، قلت: ما عظيم، أمر اليوم حدث فقال: قد إليه، فخرجت
النممبي طلق وأهول، ذلك من أعظم بل قال: ل، غسان؟ أجاء

وخسممرت، حفصممة فقلت: خابت نساءه، وسلم عليه الله صلى
ثيممابي، علممي فجمعممت يكممون، أن يوشممك هممذا أظممن كنت قد

فممدخل وسمملم، عليه الله صلى النبي مع الفجر صلة فصليت
ودخلممت فيها، واعتزل له مشربة وسلم عليه الله صلى النبي
حممذرتك أكن ألم يبكيك فقلت: ما تبكي، هي فإذا حفصة على
أدري قممالت: ل وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى النبي أطلقكن هذا،
المنممبر، إلممى فجئممت فخرجممت المشممربة، فممي معتزل ذا هاهو
غلبني ثم قليل، معهم فجلست بعضهم، بيكي رهط حوله فإذا

عليممه اللممه صمملى النممبي فيهمما الممتي المشممربة فجئممت أجممد ما
الغلم فممدخل لعمممر، أسممود: أسممتأذن لممه لغلم فقلممت وسمملم،

النممبي كلمممت رجممع، ثممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فكلم
حممتى فانصممرفت فصمممت، لممه وذكرتممك وسلم عليه الله صلى

فجئت أجد ما غلبني ثم المنبر، عند الذين الرهط مع جلست
ذكرتممك فقممال: قممد رجع ثم فدخل لعمر، للغلم: أستأذن فقلت

ثم المنبر، عند الذين الرهط مع فجلست فرجعت فصمت، له
ثممم فممدخل لعمممر، فقلت: أستأذن الغلم فجئت أجد، ما غلبني

منصممرفا، وليممت فلممما فصمممت، له ذكرتك فقال: قد إلي رجع
اللممه صمملى النممبي لممك أذن فقال: قد يدعوني، الغلم قال: إذا



وسمملم عليممه الله صلى الله رسول على فدخلت وسلم، عليه
فممراش، وبينممه بينممه ليس حصير، رمال على مضطجع هو فإذا
حشمموها أدم مممن وسممادة علممى متكئمما بجنبممه، الرمممال أثر قد

أطلقت الله، رسول قائام: يا وأنا قلت ثم عليه فسلمت ليف،
قلت ثم أكبر، فقال: (ل) فقلت: الله بصره إلي فرفع نساءك؟

معشممر وكنمما رأيتنممي لممو اللممه، رسممول أسممتأنس: يمما قممائام وأنا
تغلبهممم قمموم إذا المدينممة قممدمنا فلممما النسمماء، نغلممب قريممش

قلممت: يمما ثممم وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي فتبسم نساؤهم،
لهمما: ول فقلممت حفصممة علممى ودخلممت رأيتنممي لممو اللممه رسول
صمملى النممبي إلممى وأحممب منممك أوضممأ جارتك كانت أن يغرنك

عليممه اللممه صمملى النبي فتبسم عائاشة، يريد وسلم، عليه الله
فرفعممت تبسممم، رأيتممة حيممن فجلسممت أخممرى، تبسمممة وسمملم
البصممر، يممرد شمميئا بيتممه فممي رأيت ما فوالله بيته، في بصري

علممى فليوسممع اللممه ادع الله رسول فقلت: يا ثلث، أهبة غير
وهم الدنيا، وأعطوا عليهم وسع قد والروم فارس فإن أمتك،

وكممان وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فجلس الله، يعبدون ل
قمموم أولئك إن الخطاب، ابن يا أنت هذا في فقال: (أو متكئا

اللممه رسممول الممدنيا). فقلممت: يمما الحيمماة فممي طيبمماتهم عجلمموا
مممن نسمماءه وسلم عليه الله صلى النبي فاعتزل لي، استغفر

تسممع عائاشممة إلممى حفصممة أفشممته حيممن الحممديث ذلممك أجممل
شممهرا). مممن عليهممن بممداخل أنمما قال: (ما وكان ليلة، وعشرين

تسممع مضممت فلممما اللممه، عمماتبه حيممن عليهممن موجممدته شممدة
عائاشممة: لممه فقالت بها، فبدأ عائاشة على دخل ليلة وعشرون

شممهرا، علينمما تممدخل ل أن أقسمممت قممد إنممك اللممه، رسول يا
فقمال: عمدا، أعمدها ليلمة وعشمرين تسمع ممن أصمبحت وإنمما

ليلة، وعشرين تسع الشهر ذلك وعشرون). فكان تسع (الشهر
أول بممي فبممدأ التخيممر، آيممة تعممالى الله أنزل عائاشة: ثم قالت
ما مثل فقلن كلهن نساءه خير ثم فاخترته، نسائاه من امرأة
عائاشة. قالت

]89[

 84.      : تطوع -  زوجها بإذن المرأة صوم باب
معمممر، أخبرنا الله، عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4896

اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبي عن منبه، ابن همام عن
وسلم: عليه



بإذنه). إل شاهد وبعلها المرأة تصوم (ل 
]4899[

85.       : زوجها -  فراش مهاجرة المرأة باتت إذا باب
عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا4897/4898

هريممرة أبممي عممن حممازم، أبممي عممن سممليمان، عممن شعبة، عن
قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن عنه، الله رضي
لعنتهمما تجيممء، أن فممأبت فراشممه، إلممى امرأتممه الرجممل دعمما

تصبح). حتى الملئاكة
عممن قتممادة، عن شعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا4898
قال: هريرة أبي عن زرارة،

مهمماجرة المممرأة باتت وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 
ترجع). حتى الملئاكة لعنتها زوجها، فراش

]3065[

 86.         : بإذنه -  إل لحد بيتها في المرأة تأذن ل باب
عن الزناد، أبو أخبرنا شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا4899

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
للمممرأة يحل قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بأذنه، إل بيته في تأذن ول بأذنه، إل شاهد وزوجها تصوم أن
شطره). إليه يؤدي فإنه أمره غير عن نفقة من أنفقت وما

هريممرة أبممي عممن أبيممه عن موسى، عن أيضا الزناد أبو ورواه
الصوم. في

]4896[
عممن التميمممي، إسممماعيل: أخممبرني مسدد: حممدثنا  - حدثنا4900

وسلم: عليه الله صلى النبي عن أسامة، عن عثمان، أبي
المسمماكين، دخلهمما مممن عامممة فكان الجنة، باب على (قمت 

بهممم أمممر قد النار أصحاب أن غير محبوسون، الجد وأصحاب
دخلهمما مممن عامممة فممإذا النممار بمماب علممى وقمممت النممار، إلممى

النساء).
]6181[

87      : الخليط، -  وهو الزوج، وهو العشير كفران باب
. المعاشرة  من

وسلم. عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي عن فيه
بممن زيممد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا4901



قال: أنه عباس بن الله عبد عن يسار، بن عطاء عن أسلم،
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول عهد الشمس خسفت 

فقممام معممه، والناس وسلم عليه الله صلى الله رسول فصلى
ثم طويل، ركوعا ركع ثم البقرة، سورة من نحوا طويل قياما
ركممع ثممم الول، القيممام دون وهممو طممويل، قياممما فقممام رفممع،
قممام، ثممم سممجد، ثممم الول، الركمموع دون وهممو طممويل، ركوعا
ركوعمما ركممع ثممم الول، القيممام دون وهممو طممويل، قياممما فقام

طممويل، قياممما فقممام رفممع، ثم الول، الركوع دون وهو طويل،
دون وهممو طممويل، ركوعمما ركممع ثممم الول، القيممام دون وهممو

تجلممت وقممد أنصممرف، ثممم سممجد، ثممم رفممع، ثم الول، الركوع
ل اللمه، آيمات ممن آيتان والقمر الشمس فقال: (أن الشمس،
الله). فاذكروا ذلك رأيتم فإذا لحياته، ول أحد لموت يخسفان
ثممم هذا، مقامك في شيئا تناولت رأيناك الله، رسول قالوا: يا
الجنممة، أوأريممت الجنممة، رأيممت فقممال: (أنممي تكعكعممت؟ رأينمماك

الممدنيا، بقيممت ممما منه لكلتم أخذته ولو عنقودا، منها فتناولت
أهلهمما أكممثر ورأيممت قممط، منظممر كمماليوم أر فلممم النار، ورأيت

قال: (بكفرهن). قيمل: يكفمرن الله؟ رسول يا النساء). قالوا: لم
أحسممنت لممو الحسممان، ويكفممرن العشممير، قال: (يكفممرن بالله؟

منممك رأيممت قالت: ما شيئا، منك رأت ثم الدهر، إحداهن إلى
قط). خيرا

]29[
رجمماء، أبممي عممن عوف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - حدثنا4902

وسلم: عليه الله صلى النبي عن عمران، عن
علممى أطلعت الفقراء، أهلها أكثر فكان الجنة على (اطلعت 

النساء). أهلها أكثر فرأيت النار
زرير. بن وسلم أيوب تابعه

]3069[

 88.(   ) : حقا -  عليك لزوجك باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن جحيفة، أبو قال

]1867[
أخبرنمما اللممه، عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا4903

أبممو قممال: حممدثني كممثير أبممي بممن يحيممى قال: حممدثني الوزاعي
بممن عمممرو بممن اللممه عبممد قال: حدثني الرحمن عبد بن سلمة
قال: العاص



ألممم اللممه، عبممد وسلم: (يمما عليه الله صلى الله رسول قال 
الله، رسول يا الليل). قلت: بلى وتقوم النهار تصوم أنك أخبر

عليممك لجسممدك فممإن ونممم، وقم وأفطر، صم تفعل، قال: (فل
حقا). عليك لزوجك وإن حقا، عليك لعينك وإن حقا،

]1079[

 89.      : زوحها -  بيت في راعية المرأة باب
عقبة، بن موسى أخبرنا الله، عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا4904

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
وكلكممم راع قممال: (كلكممم وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 

بيتممه، أهممل علممى راع والرجل راع، المير رعيته، عن مسؤول
وكلكممم راع فكلكممم وولممده، زوجهمما بيممت علممى راعية والمرأة
رعيته). عن مسؤول

]853[

 90  } :    : على -  قوامون الرجال تعالى الله قول باب
قوله       -   إلى بعض على بعضهم الله فضل بما النساء

 : / { النساء-      كبيرا عليا كان الله /.34أن

قممال: حممدثني سممليمان المخلممد: حممدثنا بممن خالممد  - حدثنا4905
قال: عنه الله رضي أنس عن حميد،

شممهرا، نسممائاه مممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول آلى 
رسممول فقيممل: يمما وعشرين، لتسع فنزل له، مشربة في وقعد
وعشرون). تسع الشهر قال: (إن شهر؟ على آليت إنك الله،

]371[

 91       : نسائه -  وسلم عليه الله صلى النبي هجرة باب
. بيوتهن   غير في

فممي إل تهجممر ل أن رفعممة: (غيممر حيدة بن معاوية عن ويذكر
أصح. البيت) والول

بممن محمممد جريممج. وحممدثني ابممن عاصم: عن أبو  - حدثنا4906
يحيممى قممال: أخممبرني جريممج ابن الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا

بممن الرحمممن عبممد بممن عكرمممة صمميفي: أن بممن اللممه عبممد بن
أخبرته: سلمة أم أخبره: أن الحارث



بعممض علممى يدخل ل حلف وسلم عليه الله صلى النبي أن 
أو عليهممن غممدا يوممما وعشممرون تسممع مضى فلما شهرا، أهله
شممهرا؟ عليهن تدخل ل أن حلفت الله، نبي له: يا فقيل راح،

يوما). وعشرين تسع يكون الشهر قال: (أن
]1811[

ة: بمن ممروان اللمه: حمدثنا عبمد بمن علي  - حدثنا4907 معاوي
بن فقال: حدثنا الضحى أبي عند قال: تذاكرنا يعفور أبو حدثنا

قال: عباس
عند يبكين، وسلم عليه الله صلى النبي ونساء يوما أصبحنا 

ملن هممو فممإذا المسممجد إلممى فخرجت أهلها، منهن امرأة كل
صمملى النممبي إلممى فصممعد الخطاب، بن عمر فجاء الناس، من
ثم أحد، يجبه ولم فسلم له، غرفة في وهو وسلم عليه الله

فممدخل فنمماداه، أحممد، يجبه فلم سلم ثم أحد، يجبه فلم سلم
نسمماءك؟ فقممال: أطلقممت وسملم عليممه اللمه صملى النمبي على

ثممم وعشرين، تسع شهرا). فمكث منهن آليت ولكن فقال: (ل،
نسائاه. على دخل

 92.      : النساء -  ضرب من يكره ما باب
مبرح. غير ضربا /. أي34{واضربوهن} /النساء:  الله وقول

هشممام، عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا4908
عليممه اللممه صلى النبي عن زمعة، بن الله عبد عن أبيه، عن

قال: وسلم
آخممر فممي يجامعهمما ثممم العبممد، جلممد امرأتممه أحدكم يجلد (ل 

اليوم).
]3197[

 93.       : معصية -  في زوجها المرأة تطيع ل باب
عمن نمافع، بمن إبراهيمم يحيمى: حمدثنا بمن خلد  - حمدثنا4909

عائاشة: عن صفية، عن مسلم، ابن هو الحسن،
رأسممها، شممعر فتمعممط ابنتهمما، زوجممت النصار من امرأة أن 

إلى فجاءت
فقممالت: إن لممه، ذلممك فممذكرت وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي

لعممن قممد إنممه فقممال: (ل، شممعرها، في أصل أن أمرني زوجها
الموصلت).

]5590[



إعراضمما} أو نشمموزا بعلهمما مممن خممافت المرأة باب: {أن- 94
/128/النساء: 

هشام، عن معاوية، أبو سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4910 
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
إعراضا}. قالت: هممي أو نشوزا بعلها من خافت المرأة {أن 

طلقهمما فيريممد منهمما، يسممتكثر ل الرجممل عنممد تكممون المممرأة
تممزوج ثممم تطلقنممي، ول أمسممكني هممي تقممول غيرهمما، ويممتزوج
فمذلك لمي، والقسممة علمي النفقمة من حل في فأنت غيري،

لحا بينهمما يصمالحا أن عليهمما جنماح {فل تعمالى الله قول ص
خير}. والصلح

]2318[
باب: العزل.- 95 

جريممج، ابممن عممن سممعيد، بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا4911
قال: جابر عن عطاء، عن
وسلم. عليه الله صلى النبي عهد على نعزل كنا 

عمممرو: أخممبرني سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي حدثنا
والقممرآن نعممزل قممال: كنمما عنممه اللممه رضممي جممابر عطاء: سمع

ينزل.
عهممد علممى نعممزل قممال: كنمما جابر عن عطاء، عمرو: عن وعن
صلى النبي
ينزل. والقرآن وسلم عليه الله

جوبريممة، أسممماء: حممدثنا بممن محمممد بن الله عبد  - حدثنا4912
أبممي عممن محيريممز، ابن عن الزهري، عن أنس، بن مالك عن

اللمه رسممول فسممالنا نعممزل، فكنمما سممبيا، أصممبنا الخدري سعيد
- ثلث - قالهمما لتفعلون أنكم فقال: (أو وسلم عليه الله صلى

كائانة). وهي إل القيامة يوم إلى كائانة نسمة من ما
]2116[

 96.       : سفرا -  أراد إذا النساء بين القرعة باب
قممال: أيمممن بممن الواحممد عبممد نعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا4913
عائاشة: عن القاسم، عن مليكة، أبي ابن حدثني

بيممن أقممرع خممرج إذا كممان وسمملم عليه الله صلى النبي أن 
صمملى النممبي وكممان وحفصممة، لعائاشممة القرعممة فطارت نسائاه،

يتحممدث، عائاشممة مممع سممار بالليممل كممان إذا وسمملم عليممه اللممه



تنظريممن بعيرك، وأركب بعيري الليلة تركبين حفصة: أل فقالت
عليمه اللمه صملى النمبي فجماء فركبمت، فقمالت: بلمى، وأنظر؟
سممار ثممم عليها، فسلم حفصة، وعليه عائاشة جمل إلى وسلم
بيمن رجليهما جعلمت نزلموا فلمما عائاشمة، وافتقدته نزلوا، حتى

ول تلممدغني، حيممة أو عقربمما علي سلط رب يا وتقول، الذخر
شئيا. له أقول أن أستطيع

97      : لضرتها -  زوجها من يومها تهب المرأة باب
. ذلك   يقسم وكيف

عن هشام، عن زهير، إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا4914
لعائاشمة، يومهما وهبممت زمعمة بنت سودة عائاشة: أن عن أبيه،
الله صلى النبي وكان
سودة. ويوم بيومها لعائاشة يقسم وسلم عليه

 98.    : النساء -  بين العدل باب
- واسممعا قمموله - إلممى النسمماء بيممن تعدلوا أن تستطيعوا {ولن

/130 ،129حكيما} /النساء: 

99.      : الثيب -  على البكر تزوج إذا باب
قلبممة، أبممي عممن خالد، بشر: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا4915

أقول: أن شئت - ولو عنه الله رضي أنس عن
إذا قممال: السممنة - ولكممن وسمملم عليممه الله صلى النبي قال 

عنممدها أقممام الممثيب تممزوج وإذا سممبعا، عندها أقام البكر تزوج
ثلث.

]4916[

100.      : البكر -  على الثيب تزوج إذا باب
حممدثنا سممفيان، عممن أسامة، أبو راشد: حدثنا بن يوسف حدثنا
وخالد، أيوب

قال: أنس عن قلبة، أبي عن
عنممدها أقممام الممثيب علممى البكممر الرجل تزوج إذا السنة من 

ثلث عنمدها أقمام البكممر علمى المثيب تزوج وإذا وقسم، سبعا
قسم. ثم

النممبي إلممى رفعممه أنسمما لقلممت: أن شممئت قلبممة: ولممو أبو قال
وسلم. عليه الله صلى
خالممد: قال وخالد، أيوب عن سفيان، الرزاق: أجبرنا عبد وقال



وسلم. عليه الله صلى النبي إلى رفعه قلت شئت ولو
]4915[

 101.        : واحد -  غسل في نسائه على طاف من باب
زريع: حدثنا بن يزيد حماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا4917
اللممه نممبي حممدثهم: أن مالممك بممن أنممس قتممادة: أن عممن سعيد،
الليلممة فممي نسممائاه علممى يطمموف كممان وسمملم عليه الله صلى

نسوة. تسع يومئذ وله الواحدة،
]265[

 102.       : يوم -  في أهله على الرجل دخول باب
عممن هشممام، عممن مسممهر، بن علي فروة: حدثنا  - حدثنا4918

عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه،
ممن انصممرف إذا وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسول كان 

علممى فممدخل إحممداهن، مممن فيممدنو نسممائاه، علممى دخممل العصر
يحتبس. كان ما أكثر فاحتبس حفصة،

وانظممر: ،6571 ،5358 ،5291 ،5277 ،5115 ،4967[
4728[

فممي يممرض أن فممي نسممائاه الرجممل استأذن  إذا: – باب103 
له. فأذن بعضهن بيت

بلل: قممال بممن سممليمان قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا4919
عنهما: أن الله رضي عائاشة عن أبي، عروة: أخبرني بن هشام
مرضممه فممي يسممأل كممان وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول

عائاشممة، يمموم غدا). يريممد أنا أين غدا، أنا فيه: (أين مات الذي
عائاشة بيت في فكان شاء، حيث يكون أزواجه له فأذن
فممي علممي يدور كان الذي اليوم في فمات عندها، مات حتى
وخممالط وسممحري، نحممري لممبين رأسممه وإن اللممه فقبضه بيتي،
ريقي. ريقه

]850[
بعض. من أفضل نسائاه بعض الرجل  باب: حب104 

ليمان، اللمه: حمدثنا عبمد بمن العزيز عبد  - حدثنا4920 عمن س
رضممي عمممر عن عباس، ابن سمع حنين، بن عبيد عن يحيى،

هممذه يغرنممك ل بنيممة، فقممال: يمما حفصممة علممى عنهم: دخل الله
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول وحب حسنها أعجبها التي

عليممه الله صلى الله رسول على فقصصت عائاشة، إياها. يريد



فتبسم. وسلم
]89[
الضرة. افتخار من ينهى وما ينل لم بما  - المتشبع105 

عممن يزيمد، بممن حممماد حممرب: حمدثنا بن سليمان  - حدثنا4921
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن أسماء، عن فاطمة، عن هشام،
وسلم.
حممدثتي هشممام، عممن يحيممى، المثنممى: حممدثنا بممن محمممد حدثني

أسماء: عن فاطمة،
علمي فهمل ضمرة، لممي أن اللمه، رسمول قالت: يا امرأة أن 

رسممول يعطينممي. فقممال الذي غير زوجي من تشبعت إن جناح
كلبممس يعطممي لممم بممما وسلم: (المتشممبع عليه الله صلى الله

زور). ثوبي

106.  : الغيرة -  باب
رجل رأيممت عبممادة: لممو بن سعد المغيرة: قال عن وراد، وقال

صمملى النممبي فقممال مصممفح، غيممر بالسمميف لضربته امرأتي مع
منممه، أغيممر لنمما سممعد، غيممرة مممن وسلم: (أتعجبممون عليه الله

مني). أغير والله
]6373[

عن العمش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمرو  - حدثنا4922
وسلم: عليه الله صلى النبي عن الله، عبد عن شقيق،

الفممواحش، حممرم ذلك أجل من الله، من أغير أحد من (ما 
الله). من المدح إليه أحب أحد وما

]4358[
هشممام، عممن مالممك، عممن مسمملمة، بن الله عبد  - حدثنا4923

عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
محمممد، أمممة قال: (يا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أمممة يمما تزنممي، أمتممه أو عبممده يرى أن الله من أغير أحد ما

كثيرا). ولبكيتم قليل لضحكتم أعلم، ما تعلمون لو محمد،
]997[

عممن همممام، إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا4924/4925
أمممه عممن حممدثه الزبيممر بممن عممروة أن سلمة، أبي عن يحيى،

أسماء:
يقممول: وسمملم عليه الله صلى الله رسول قول سمعت أنها 



الله). من أغير شيء (ل
النبي حدثه: أن هريرة أبي حدثه: أن سلمة أبا يحيى: أن وعن
وسلم. عليه الله صلى

أبممي عممن يحيممى، عممن شيبان، نعيم: حدثنا أبو ) - حدثنا4925(
صمملى النممبي عممن عنممه، الله رضي هريرة أبا سمع سلمة: أنه

قال: أنه وسلم عليه الله
الله). حرم ما المؤمن يأتي أن الله وغيرة يغار، الله (إن 

قمال: هشمام أسمامة: حمدثنا أبمو محممود: حمدثنا  - حمدثنا4926
عنهممما اللممه رضممي بكممر أبممي بنممت أسممماء عممن أبممي، أخبرني
قالت:

ول مملوك، ول مال من الرض في له وما الزبير، تزوجني 
وأسممتقي فرسممه أعلممف فكنممت فرسممه، وغيممر ناضح غير شي

يخممبز وكان أخبز، أحسن أكن ولم وأعجن، غربه وأخرز الماء،
النمموى أنقل وكنت صدق، نسوة وكن النصار، من لي جارات

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أقطعممه الممتي الزبير أرض من
يوممما فجئممت فرسخ، ثلثي على مني وهي رأسي، على وسلم

وسلم عليه الله صلى الله رسول فلقيت رأسي، على والنوى
إخ). ليحملنممي قممال: (إخ ثممم فممدعاني النصممار، مممن نفممر ومعه
وغيرتممه الزبير وذكرت الرجال، مع أسير أن قاستحييت خلفه،
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فعرف الناس، أغير وكان
رسممول فقلممت: لقينممي الزبير فجئت فمضى، استحييت قد أني
نفممر ومعممه النمموى، رأسممي وعلممى وسمملم عليه الله صلى الله
غيرتمك، وعرفمت منمه فاسمتحييت لركمب، فأنماخ أصحابه، من

معممه، ركوبمك مممن علمي أشمد كمان النوى لحملك فقال: والله
سياسة يكفيني خادم ذلك بعد بكر أبو إلي أرسل قالت: حتى

أعتقني. فكأنما الفرس،
]2982[

أنممس عممن حميممد، عممن عليممة، ابممن علي: حممدثنا  - حدثنا4927
نسممائاه، بعمض عنممد وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي قال: كممان
فضممربت طعممام، فيها بصحفة المؤمنين أمهات إحدى فأرسلت

الخممادم، يممد بيتهمما فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي الممتي
عليممه اللممه صمملى النممبي فجمممع فممانفلقت، الصممحفة فسممقطت



كممان الممذي الطعممام فيهمما يجمممع جعل ثم الصفحة فلق وسلم
أتممي حممتى لخادم حبس أمكم) ثم ويقول: (غارت الصحفة، في

الصممحيحة الصممحفة فممدفع بيتها، في هو التي عند من بصحفة
بيت في المكسورة مسك وأ صحفتها، كسرت التي إلى
كسرت. التي

]2349[
عممن معتمر، المقدمي: حدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا4928

اللممه عبممد بممن جممابر عممن المنكممدر، بممن محمد عن الله، عبيد
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما، الله رضي

فقلت: لمممن قصرا، فأبصرت الجنة، أوتيت أو الجنة، (دخلت 
يمنعنممي فلم أدخله، أن فأردت الخطاب، بن قالوا: لعمر هذا؟

بأبي الله، رسول الخطاب: يا بن عمر بغيرتك). قال علمي إل
أغار؟!. أوعليك الله، نبي يا وأمي أنت

]3476[
عممن يممونس، عممن اللممه، عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا4929

قال: هريرة أبي عن المسيب، ابن قال: أخبرني الزهري
جلمموس، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول عند نحن بينما 

رأيتني نائام أنا وسلم: (بينما عليه الله صلى الله رسول فقال
فقلممت: لمممن القصممر، جممانب إلى تتوضأ امرأة فإذا الجنة، في

ممدبرا) فبكممى فمموليت غيرتممه، فمذكرت لعممر، قالوا: هممذا هذا؟
اللممه رسممول يمما عليممك قممال: أو ثممم المجلممس فممي وهممو عمر

أغار؟!.
]3070[

 107.    : ووجدهن -  النساء غيرة باب
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا4930
لممي قممالت: قممال عنهمما الله رضي عائاشة عن أبيه عن هشام،
عنممي كنممت إذا لعلم وسلم: (إني عليه الله صلى الله رسول
تعممرف أيممن غضبى) قممالت: فقلممت: مممن علي كنت وإذا راضية،

ورب تقممولين: ل فإنممك راضية، عني كنت إذا فقال: (أما ذلك؟
إبراهيم). قممالت: قلممت: ورب قلت: ل غضبى، كنت وإذا محمد،

اسمك. إل أهجر ما الله، رسول يا والله أجل
]5728[

هشممام عممن النضممر، رجاء: حدثنا أبي بن أحمد  - حدثني4931
قالت: أنها عائاشة عن أبي، قال: أخبرني



خديجممة، علممى غممرت كممما الله لرسول امرأة على غرت ما 
وثنممائاه إياهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول ذكر لكثرة
أن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى أوحي وقد عليها،

قصب. من الجنة في لها ببيت يبشرها
]3605[

 108      : الغيرة -  في ابنته على الرجل ذب باب
والنصاف.

عممن مليكممة، أبممي ابممن عممن الليممث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4932
عليممه اللممه صلى الله رسول قال: سمعت مخرمة بن المسور

المغيممرة بممن هشممام بنممي المنممبر: (أن علممى وهممو يقول وسلم
آذن، فل طممالب، أبمي بن علي ابنتهم ينكحوا أن في استأذنوا

يطلممق أن طالب أبي ابن يريد أن إل آذن، ل ثم آذن، ل ثم
أرابهمما، ممما يريبنممي منممي، بضعة هي فأنما ابنتهم، وينكح ابنتي

قال. أذاها). هكذا ما ويؤذيني
]884[

 109.     : النساء -  ويكثر الرجال يقل باب
وسملم: (وتممرى عليمه اللمه صملى النممبي عن موسى، أبو وقال

الرجممال قلممة من به، يلذن امرأة أربعون يتبعه الواحد، الرجل
النساء). وكثرة

]1348[

عممن هشممام، الحوضممي: حممدثنا عمممر بممن حفممص  - حدثنا4933
قال: عنه الله رضي أنس عن قتادة،

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مممن سمممعته حديثا لحدثنكم 
الله صلى الله رسول غيري: سمعت أحد به يحدثكم ل وسلم
العلمم، يرفمع أن السماعة أشممراط مممن يقول: (أن وسلم عليه

الرجممال، ويقل الخمر، شرب ويكثر الزنا، ويكثر الجهل، ويكثر
الواحد). القيم امرأة لخمسين يكون حتى النساء، ويكثر

]80[



110       : محرم، -  ذو إل بامرأة رجل يخلون ل باب
. المغيبة   على والدخول

أبممي بممن يزيممد عممن ليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4934
عن حبيب،

اللممه صمملى اللممه رسممول أن عممامر، بممن عقبة عن الخير، أبي
قال: وسلم عليه
النصممار: يمما مممن رجممل النسمماء). فقممال على والدخول (إياكم 

الموت). قال: (الحمو الحمو؟ أفرأيت الله، رسول
عمممرو، سممفيان: حممدثنا الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا4935

عليممه اللممه صمملى النممبي عممن عبمماس، ابن عن معبد، أبي عن
قال: وسلم

فقال: رجل محرم). فقام ذي مع إل بامرأة رجل يخلون (ل 
كممذا غممزوة في واكتتبت حاجة، خرجت امرأتي الله، رسول يا

امرأتك). مع فحج قال: (ارجع، كذا،
]1763[

 111       : عند -  بالمرأة الرجل يخلوا أن يجوز ما باب
الناس.

شممعبة: عممن غنممدر: حممدثنا بشار: حممدثنا بن محمد  - حدثنا4936
قال: جاءت عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت هشام
بهمما، فخل وسلم عليه الله صلى النبي إلى النصار من امرأة

إلي). الناس أحب إنكم فقال: (والله
]3575[

112      : بالنساء -  المتشبهين دخول من ينهى ما باب
. المرأة  على

هشممام عممن عبممدة، شيبة: حممدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا4937
سلمة: أم عن سلمة، أم بنت زينب عن أبيه، عن عروة، بن
الممبيت وقممي عنممدها كممان وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

أميممة: أبي بن الله عبد سلمة أم لخي المخنث فقال مخنث،
فإنهمما غيلن، ابنممة علممى أدلممك غدا، الطائاف لكم الله فتح أن

وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي فقال بثمان، وتدبر بأربع تقبل
عليكن) هذا يدخلن (ل
]4069[



 113      : من -  ونحوهم الحبش إلى المرأة نظر باب
. ريبة  غير

عممن عيسممى، الحنظلي: عممن إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا4938
عنه الله رضي عائاشة عن عروة، عن الزهري، عن الوزعي،

قالت:
أنظر وأنا بردائاه، يسترني وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

أسممام، الممذي أنا أكون حتى المسجد، في يلعبون الحبشة إلى
اللهو. على الحريصة السن، الحديثة الجارية قدر فاقدروا

]443[

 114.    : لحوائجهن -  النساء خروج باب
مسممهر، بممن علممي المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا4939

هشام، عن
قالت: عائاشة عن أبيه، عن
فقال: إنك فعرفها، عمر فرأها ليل، زمعة بنت سودة خرجت 

اللممه صلى النبي إلى فرجعت علينا، تخفين ما سودة يا والله
وإن يتعشممى، حجرتمي فممي وهمو له، ذلك فذكرت وسلم عليه
أذن يقممول: (قممد وهممو عنممه فرفع عليه، فأنزل لعرقا، يده في
لحوائاجكن) تخرجن أن لكن الله

]146[

 115      : إلى -  الخروج في زوجها المرأة استئذان باب
. وغيره  المسجد

الزهممري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4940
وسلم: عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن سالم، عن
يمنعها) فل المسجد إلى أحدكم امرأة استأذنت (إذا 
]827[

 116       : النساء -  إلى والنظر الدخول من يحل ما باب
. الرضاع  في

هشممام عممن مالممك، يوسف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا4941
قممالت: أنهمما عنهمما اللمه رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن

لمه، آذن أن فممأبيت علمي فاسمتأذن الرضمماعة، مممن عمي جاء
رسممول فجمماء وسمملم، عليه الله صلى الله رسول أسأل حتى
فقممال: (إنممه ذلممك، عممن فسممألته وسمملم عليممه اللممه صمملى الله



أرضممعتني إنممما اللممه، رسول له). قالت: فقلت: يا فأذني عمك،
صمملى اللممه رسممول قالت: فقممال الرجل، يرضعني ولم المرأة،

عائاشة: وذلممك عليك). قالت فليلج عمك، وسلم: (إنه عليه الله
الرضاعة من عائاشة: يحرم الحجاب. قالت علينا ضرب أن بعد
الولدة. من يحرم ما
]2501[
لزوجها. فتنعتها المرأة المرأة تباشر  - ل117 

عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا4942/4943
اللممه رضممي مسممعود بن الله عبد عن وائال، أبي عن منصور،

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال عنه
إليها). ينظر كأنه لزوجها فتنعتها المرأة، المرأة تباشر (ل 

حممدثنا أبممي، غيمماث: حممدثنا بممن حفص بن عمر ) - حدثنا4943(
قممال: قممال اللممه عبد قال: سمعت شقيق قال: حدثني العمش

وسلم: عليه الله صلى النبي
إليها). ينظر كأنه لزوجها فتنعتها المرأة، المرأة تباشر (ل 

 118   :   : على -  الليلة لطوفن الرجل قول باب
نسائي.

عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبد محمود: حدثنا  - حدثني4944
قال: هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس، ابن
بمائاممة الليلممة لطوفن السلم، عليهما داود بن سليمان (قال 

لممك فقممال اللممه، سممبيل في يقاتل غلما امرأة كل تلد امرأة،
ولممم بهممن، فأطاف ونسي، يقل فلم الله، شاء إن الملك: قل

عليممه اللممه صلى النبي إنسان.) قال نصف امرأة إل منهن تلد
لحاجته). أرجى وكان يحنث، لم الله شاء إن قال وسلم: (لو

]3242[

 119       : الغيبة، -  أطال إذا ليل أهله يطرق ل باب
. عثراتهم      يلتمس أو يخونهم أن مخافة

دثممار بممن محممارب شعبة: حدثنا أدم: حدثنا  - حدثنا4945/4946
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر قال: سمعت

أهلممه يممأتي أن يكممره وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كممان 



طروقا.
عاصممم الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا4946

يقول: الله عبد بن جابر سمع الشعبي: أنه عن سليمان، بن
أحممدكم أطممال وسمملم: (إذا عليممه الله صلى الله رسول قال 

ليل). أهله يطرق فل الغيبة
]1707[

 120.   : الولد -  طلب باب
عممن سمميار، عممن هشمميم، مسممدد: عممن  - حممدثنا4947/4948

قال: جابر عن الشعبي،
فلما غزوة، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنت 

خلفممي، مممن راكممب فلحقنممي قطوف، بعير على تعجلت قفلنا،
قال: (ممما وسلم، عليه الله صلى الله برسول أنا فإذا فالتفت

أم تزوجممت قال: (فبكرا بعرس، عهد حديث يعجلك). قلت: إني
وتلعبممك). قممال: فلممما تلعبهمما جاريممة ثيبمما،: (فهل ثيبا). قلت: بل

- أي ليل تممدخلوا حممتى فقممال: (امهلمموا، لنممدخل، ذهبنمما قممدمنا
المغيبة). وتستحد الشعثة، تمتشط - لكي عشاء

الكيممس الحديث: (الكيممس هذا في قال الثقة: أنه قال: وحدثني
الولد جابر). يعني يا
جعفممر: بممن محمممد الوليممد: حممدثنا بممن محمد ) - حدثنا4948( 

اللممه عبممد بن جابر عن الشعبي، عن سيار، عن شعبة، حدثنا
عنهما: الله رضي

فل ليل، دخلتممم قممال: (إذا وسمملم عليممه الله صلى النبي أن 
الشممعثة). وتمتشممط المغيبممة، تسممتحد حممتى أهلممك، على تدخل

بممالكيس وسلم: (فعليممك عليه الله صلى الله رسول قال: قال
الكيس).

اللممه صمملى النممبي عممن جابر، عن وهب، عن الله، عبيد تابعه
الكيس. وسلم: في عليه

]432[

 121.     : الشعثة -  وتمتشط المغيبة تستحد باب
سيار، هشيم: أخبرنا إبراهيم: حدثني بن يعقوب  - حدثني4949

قال: الله عبد بن جابر عن الشعبي، عن
قفلنمما، فلما غزوة، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

فلحقنممي قطوف، لي بعير على تعجلت المدينة، من قريبا كنا



فسممار معممه، كممانت بعنممزة بعيممري فنخممس خلفممي، مممن راكب
برسول أنا فإذا فالتفت البل، من رأء أنت ما كأحسن بعيري

حممديث إنممي الله رسول فقلت: يا وسلم، عليه الله صلى الله
ثيبمما). أم (أبكممرا قممال قال: (أتزوجت). قلت: نعم، بعرس، عهد

وتلعبممك). قممال: فلممما تلعبهمما بكممرا ثيبمما،: (فهل قال: قلممت: بممل
- أي ليل تممدخلوا حممتى فقممال: (امهلمموا، لنممدخل، ذهبنمما قممدمنا
المغيبة). وتستحد الشعثة، تمتشط - لكي عشاء

]432[

 122 -     } : إلى -  لبعولتهن إل زينتهن يبدين ول باب
 : / { النور -      النساء عورات على يظهروا لم /.31قوله

حممازم أبممي عممن سممفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا4950
قال:

عليممه الله صلى الله رسول دووي شيء بأي الناس اختلف 
ممن وكمان السماعدي، سعد بن سهل فسألوا أحد، يوم وسلم
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أصممحاب مممن بقممي مممن آخممر

كممانت مني، به أعلم أحد الناس من بقي فقال: وما بالمدينة،
يممأتي وعلممي وجهممه، عممن الممدم تغسممل السمملم عليهمما فاطمممة

جرحه. به فحشي فحرق، حصير فأخذ ترسه، على بالماء
]240[

 123: / {     } : النور -  منكم الحلم يبلغوا لم والذين باب
58./

اللممه: أخبرنمما عبممد محمممد: أخبرنمما بممن أحمممد  - حممدثنا4951 
عبماس ابمن سممعت عمابس، بمن الرحممن عبمد عمن سمفيان،

رجل: سأله عنهما الله رضي
أضحى العيد، وسلم عليه الله صلى الله رسول مع شهدت 
مممن يعنممي شممهدته، ممما منه مكاني ولول قال: نعم، فطرا؟ أو

فصمملى وسملم عليممه اللمه صلى الله رسول قال: خرج صغره،
فوعظهن النساء أتى ثم إقامة، ول أذانا يذكر ولم خطب، ثم

آذانهممن إلممى يهمموين فرأيتهممن بالصممدقة، وأمرهممن وذكرهممن
بيته. إلى وبلل هو ارتفع ثم بلل، إلى يدفعن وحلوقهن،

]98[



 124  :    : أعرستم -  هل لصاحبه الرجل قول باب
الليلة؟

العتاب. عند الخاصرة في ابنته الرجل وطعن
 ]5153[

عبممد عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا4952
قالت: عائاشة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن

فل خاصممرتي، فممي بيممده يطعننممي وجعممل بكممر، أبممو عمماتبني 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مكممان إل التحممرك من يمنعني
فخذي. على ورأسه وسلم،

]327.[
الطلق  - كتاب71

فطلقمموهن النسمماء طلقتممم إذا النممبي أيها تعالى: {يا الله قول
/12/. {أحصمميناه} /يممس: 1العممدة} /الطلق:  وأحصمموا لعممدتهن
وعددناه. حفظناه
ويشممهد جممماع، غيممر مممن طمماهرا يطلقهمما السممنة: أن وطلق

شاهدين.
عممن مالممك، قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا4953
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،

صلى وسلم الله رسول على حائاض، وهي امرأته طلق أنه 
صمملى اللممه رسممول الخطاب بن عمر فسأل وسلم، عليه الله
عليممه اللممه صلى الله رسول فقال ذلك، عن وسلم عليه الله

ثم تحيض ثم تطهر، حتى ليمسكها ثم فليرجعها، وسلم: (مره
أن قبممل طلممق شمماء وإن بعممد، أمسممك شمماء إن ثممم تطهممر،
النساء). لها تطلق أن الله أمر التي العدة فتلك يمس،

]4625[

 1.       : الطلق -  بذلك يعتد الحائض طلقت إذا باب
بممن أنممس عممن شممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا4954
قال: عمر ابن قال: سمعت سيرين

صمملى للنبي عمر فذكر حائاض، وهي امرأته عمر ابن طلق 
قال: فمه؟ فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ وسلم عليه الله

قممال: ( مممره عمممر ابممن عن جبير، بن يونس عن قتادة، وعن
واستحمق. عجز إن قال: أرأيت فليرجعها). قلت: تحتسب؟



بن سعيد عن أيوب، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو وقال
بتطليقة. علي قال: حسبت عمر ابن عن جبير

]4625[

 2      : امرأته -  الرجل يواجه وهل طلق، من باب
بالطلق.

قممال: الوزعممي الوليممد: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا4955
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أزواج الزهممري: أي سممألت

اللممه رضممي عائاشممة عممن عممروة، قال: أخممبرني منه؟ استعاذت
عنها:

عليه الله صلى الله رسول على أدخلت لما الجون، ابنة أن 
عممذت لهمما: (لقممد فقال منك بالله قالت: أعوذ منها ودنا وسلم

بأهلك). الحقي بعظيم،
عممن جممده، عممن منيممع، أبي بن حجاج الله: رواح عبد أبو قال

قالت. عائاشة أخبره: أن عروة أن الزهري،
غسميل، بمن الرحممن عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا4956/4957

عنممه اللممه رضممي أسمميد أبممي عممن أسمميد، أبممي ابن حمزة عن
قال:

إلممى انطلقنمما حممتى وسمملم عليه الله صلى النبي مع خرجنا 
فجلسممنا حممائاطين، إلممى انتهينمما حممتى لمه: الشمموط، يقال حائاط

هنمما). همما وسملم: (اجلسمموا عليه الله صلى النبي فقال بينهما،
بيتن في نخل في بيت في فأنزلت بالجونية، أتي وقد ودخل،
لهمما، حاضممنة دايتهمما ومعهمما شممراحيل، بممن النعمممان بنت أميمة
قمال: (هممبي وسملم عليمه اللمه صملى النممبي عليهما دخممل فلما

قممال: للسمموقة؟ نفسممها الملكممة تهممب لي). قالت: وهي نفسك
منممك، بممالله فقالت: أعوذ لتسكن، عليها يده يضع بيده فأهوى

أسمميد، أبمما فقممال: (يمما علينمما خممرج معاذ). ثممم عدت فقال: (قد
بأهلها). وألحقها رازقيتين اكسها

عبممد عممن النيسممابوري، الوليممد بممن الحسممين ) - وقال4957( 
قال: أسيد وأبي أبيه عن سهل، بن عباس عن الرحمن،

فلما شراحيل، بنت أميمة وسلم عليه الله صلى النبي تزوج 
أبمما فممأمر ذلممك، كرهممت فكأنهمما إليهمما، يده بسط عليه أدخلت

رازقيين. ثوبين ويكسوها يجهزها أن أسيد
المموزير: حممدثنا أبي بن إبراهيم محمد: حدثنا بن الله عبد حدثنا
بممن سهل بن عباس وعن أبيه، عن حمزة، عن الرحمن، عبد



بهذا. أبيه عن سعد،
]5314[

عممن يحيممى، بممن همممام منهممال: حممدثنا بن حجاج  - حدثنا4958
قال: جبير بن يونس غلب أبي عن قتادة،

فقال: تعرف حائاض؟ وهي امرأته طلق عمر: رجل لبن قلت 
عمممر فممأتى حائاض، وهي امرأته طلق عمر ابن أن عمر، ابن

أن فممأمره لممه، ذلممك فممذكر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
قلممت: فهممل فليطلقهمما، يطلقهمما أن فممأراد طهرت فإذا يرجعها،

واستحمق. عجز إن قال: أرأيت طلقا؟ ذلك عد
]4625[

 3.     : الثلث -  طلق أجاز من باب
تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان تعالى: {الطلق الله لقول

/.229بإحسان} /البقرة: 
مبتوتة. ترثه أن أرى الزبير: ل ابن وقال

انقضممت إذا شممبرمة: تممزوج ابممن وقممال الشممعبي: ترثممه، وقممال
فرجمع الخمر؟ المزوج ممات إن قمال: أرأيمت قال: نعم، العدة؟

ذلك. عن
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا4959
أخبره: الساعدي سعد بن سهل أن شهاب،

النصماري، عمدي بمن عاصمم إلمى جماء العجلنمي عويمر أن 
أيقتلممه رجممل، امرأتممه مع وجد رجل أرأيت عاصم، له: يا فقال

رسممول ذلممك عن عاصم يا لي سل يفعل؟ كيف أم فتقتلونه،
عاصم فسأل وسلم، عليه الله صلى الله
رسممول فكممره وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول ذلك عن
علممى كممبر حممتى وعابهمما، المسائال وسلم عليه الله صلى الله

فلممما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول من سمع ما عاصم
قممال ممماذا عاصممم، فقال: يا عويمر جاء أهله، إلى عاصم رجع
تأتني عاصم: لم فقال وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول لك

المسممألة وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول كره قد بخير،
عنها، أسأله حتى أنتهي ل والله عويمر قال عنها، سألته التي

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أتى حتى عويمر فأقبل
ممع وجمد رجل أرأيمت اللمه، رسممول فقممال: يمما النماس، وسمط
رسممول فقممال يفعممل؟ كيممف أم فتقتلممونه، أيقتلممه رجل، امرأته

صاحبتك، وفي فيك الله أنزل وسلم: (قد عليه الله صلى الله



عنممد النماس ممع وأنمما سممهل: فتلعنما بهمما). قممال فممأت فماذهب
عممويمر: قممال فرغمما فلممما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول
أن قبممل ثلث فطلقها أمسكتها إن الله رسول يا عليها كذبت
وسلم. عليه الله صلى الله رسول يأمره

المتلعنين. سنة تلك شهاب: فكانت ابن قال
]413[

قممال: الليممث قال: حدثني عفير ين سعيد  - حدثنا4960/4961
الزبير: بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل، حدثني

إلممى جمماءت القرظممي رفاعممة امممرأة أخممبرته: أن عائاشممة أن 
أن اللممه، رسممول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الرحمممن عبممد بعممده نكحممت وأني طلقي، فبت طلقني رفاعة

ه رسمول قمال الهدبمة، مثل معه وإنما القرظي، الزبير بن الل
رفاعممة؟ إلممى ترجعي أن تريدين وسلم: (لعلك عليه الله صلى

عسيلته). وتذوقي عسيلتك يذوق حتى ل،
اللممه عبيممد عن يحيى، بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثني4961(

عائاشة: عن محمد، بن القاسم قال: حدثني
النممبي فسممئل فطلممق، فممتزوجت ثلثمما، امرأته طلق رجل أن 

يممذوق حممتى قممال: (ل، للول؟ وسمملم: أتحممل عليممه اللممه صمملى
الول). ذاق كما عسيلتها

]2496[

 4.    : أزواجه -  خير من باب
الممدنيا الحيمماة تممردن كنتن إن لزواجك تعالى: {قل الله وقول

جميل} /الحممزاب: سممراحا وأسممرحكن أمتعكممن فتعممالين وزينتها
28./

أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثنا بممن عمممر  - حممدثنا4962/4963
اللممه رضممي عائاشممة عممن مسروق، عن مسلم، حدثنا العشى،

قالت: عنها
اللممه فاخترنمما وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول خيرنمما 

شيئا. علينا ذلك يعد فلم ورسوله،
إسممماعيل: حممدثنا عممن يحيممى، حممدثنا مسدد، ) - حدثنا4963( 

فقممالت: الخيممرة، عممن عائاشممة قال: سألت مسروق عن عامر،
طلقا؟ أفكان وسلم عليه الله صلى النبي خيرنا
أن بعممد مائاممة، أو واحممدة أخيرتهمما أبممالي مسممروق: ل قممال

تختارني.



 5     :   : الخلية، -  أو سرحتك، أو فارقتك، قال إذا باب
. نيته          على فهو الطلق، به عني ما أو البرية، أو

جميل} /الحممزاب: سممراحا وجل: {وسممرحوهن عز الله وقول 
/.28جميل} /الحزاب:  سراحا /. وقال: {وأسرحكن49

/.229بإحسممان} /البقممرة:  تسريح أو بمعروف {فإمساك وقال
/.2بمعروف} /الطلق:  فارقوهن {أو وقال

أبمموي أن وسلم عليه الله صلى النبي علم عائاشة: قد وقالت
بفراقه. يأمراني يكونا لم
]4507[

 6.    :    : حرام -  على أنت لمرأته قال من باب
الحسن: نيته. وقال
فسممموه عليممه، حرمممت فقد ثلث طلقت العلم: إذا أهل وقال
لنممه الطعام، يحرم كالذي هذا وليس والفراق، بالطلق حراما

حرام. للمطلقة ويقال حرام، الحل للطعام يقال ل
غيره. زوجا تنكح حتى له تحل ثلثا: ل طلق في وقال
طلممق عمممن سممئل إذا عمممر ابممن نافع: كممان عن الليث، وقال
اللممه صمملى النممبي فممأن مرتيممن، أو مممرة طلقممت قال: لو ثلثا
تنكممح حممتى حرمممت ثلثا طلقتها فإن بهذا، أمرني وسلم عليه
غيرك. زوجا

عممروة، بن هشام معاوية: حدثنا أبو محمد: حدثنا  - حدثنا4964
رجل فممتزوجت امرأته، رجل قالت: طلق عائاشة عن أبيه، عن

إلممى منممه تصممل فلممم الهدبممة، مثل معه وكانت فطلقها، غيره
اللممه صمملى النممبي فممأتت طلقهمما، أن يلبممث فلممم تريده، شيء
وإنممي طلقنممي، زوجممي إن اللممه رسممول فقالت: يا وسلم عليه

الهدبممة، مثل إل معه يكن ولم بي، فدخل غيره زوجا تزوجت
فأحممل شمميء، إلممى مني يصل لم واحدة، هنة إل يقربني فلم

وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال الول؟ لزوجي
وتممذوقي عسمميلتك الخممر يممذوق حممتى الول لزوجممك تحليممن

عسيلته).
]2496[

 7 : / {      } : التحريم -  لك الله أحل ما تحرم لم /.1باب
نمافع: حمدثنا بمن الربيع صباح: سمع بن الحسن  - حدثني4965



عممن حكيممم، بممن يعلممى عممن كثير، أبي ابن يحيى عن معاوية،
أخبره: أنه جبير بن سعيد

بشمميء. ليممس امرأتممه حممرم يقممول:إذا عبمماس ابن سمع أنه 
حسنة. أسوة الله رسول في لكم كان وقال: لقد

]4627[
عممن حجاج، صباح: حدثنا بن محمد بن الحسن  - حدثني4966

يقول: عمير بن عبيد سمع عطاء: أنه قال: زعم جريج أبي
عليممه اللممه صمملى النممبي عنها: أن الله رضي عائاشة سمعت 

عنممدها ويشممرب جحممش، بنممت زينممب عنممد يمكممث كممان وسلم
صمملى النممبي عليها دخل أيتنا أن وحفصة، أنا فتواصيت عسل،

أكلممت مغممافير، ريممح فيممك أجممد فلتقممل: إنممي وسمملم عليه الله
شممربت فقال: (بل ذلك، له فقل إحداهما على فدخل مغافير،

أيهمما لممه) فنزلممت: {يمما أعممود ول جحش، بنت زينب عند عسل
اللممه} إلممى تتوبمما - إن - إلى لك الله أحل ما تحرم لم النبي

النبي أسر وحفصة: إذ لعائاشة
عسل). شربت أزواجه. لقوله: (بل بعض إلى

]4628[
مسممهر، بممن علممي المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا4967

عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن أبيه عن عروة، بن هشام عن
العسممل يحممب وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول قالت: كان
نسمائاه، علمى دخمل العصمر ممن انصمرف إذا وكمان والحلمواء،

فمماحتبس عمممر، بنممت حفصممة علممى فدخل إحداهن، من فيدنو
فقيممل: أهممدت ذلممك، عن فسألت فغرت، يحتبس، كان ما أكثر
اللممه صلى النبي فسقت عسل من عكة قومها من امرأة لها

فقلممت لممه، لنحتممالن واللممه فقلت: أممما شربة، منه وسلم عليه
فقممولي: منممك دنمما فممإذا منممك، سمميدنو زمعة: إنممه بنت لسودة
الريممح هممذه له: ممما فقولي لك: ل، سيقول فإنه مغافير، أكلت
منك، أجد التي
لمه: فقمولي عسمل، شممربة حفصمة لمك: سمقتني سمميقول فإنه

صممفية يمما أنممت وقممولي ذلممك، وسأقول العرفط، نحلة جرست
علممى أقممام أن إل هممو ممما سممودة: فمموالله ذاك. قممالت: تقممول

دنمما فلممما منممك، فرقمما به أمرتني بما أباديه أن فأردت الباب،
قممال: (ل). مغافير؟ أكلت الله، رسول سودة: يا له قالت منها

حفضممة قممال: (سممقتني منممك؟ أجممد التي الريح هذه قالت: فما



إلممي دار فلممما العرفممط، نحلممة عسل). فقممالت: جرسممت شربة
ذلممك، مثممل لممه قممالت صفية إلى دار فلما ذلك، نحو له قلت
منممه؟ أسممقيك أل اللممه، رسممول قالت: يا حفصة إلى دار فلما

حرمنمماه، لقد سودة: والله فيه). قالت: تقول لي حاجة قال: (ل
لها: اسكتي. قلت

]4918[

 8.     : النكاح -  قبل طلق ل باب
ثم المؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله وقول

عممدة مممن عليهممن لكممم فما تمسوهن أن قبل من طلقتموهن
/.49جميل} /الحزاب:  سراحا وسرحوهن فمتعوهن تعتدونها

النكاح. بعد الطلق الله عباس: جعل ابن وقال
بممن وعممروة المسمميب، بممن وسممعيد علي عن ذلك عن ويروي
اللممه عبممد بممن اللمه وعبيد الرحمن، عبد ابن بكر وأبي الزبير،

وسممعد وشريح، حسين، ابن وعلي عثمان، بن وأبان عتبة، بن
وعكرمممة، والحسممن وطمماوس، وسممالم، والقاسممم، جممبير، بممن

جممبير، بممن ونممافع زيممد، بممن وجممابر سممعد، بممن وعامر وعطاء،
بممن والقاسممم ومجاهممد، يسممار، بن وسليمان كعب، بن ومحمد

تطلق. ل والشعبي: أنها هرم، بن وعمرو الرحمن، عبد

 9   :      : فل -  أختي، هذه مكره وهو لمرأته قال إذا باب
. عليه  شيء

لسارة: هممذه إبراهيم وسلم: (قال عليه الله صلى التبي قال 
وجل). عز الله ذات في وذلك أختي،

]2104 [ر

 10     : والسكران -  والكره، الغلق في الطلق باب
الطلق      في والنسيان والغلظ وأمرهما، والمجنون

. وغيره  والشرك
ولكممل بالنيممة، وسمملم: (العمممال عليممه اللمه صملى النممبي لقول
نوى). ما امرئ

]1[
/.286أخطأنا} /البقرة:  أو نسينا إن تؤاخذنا الشعبي: {ل وتل



الموسوس. إقرار من يجوز ل وما
نفسه: (أبك على أقر للذي وسلم عليه الله صلى النبي وقال

جنون).
]4969[

صملى النممبي فطفممق شممارفي، خواصممر حمممزة علي: بقر وقال
محمممرة ثمممل قممد حمممزة فممإذا حمممزة، يلمموم وسلم عليه الله

النممبي فعممرف لبممي، عبيممد إل أنتممم حمزة: هل قال ثم عيناه،
معه. وخرجنا فخرج ثمل، قد أنه وسلم عليه الله صلى

]3781[
طلق. سكران ول لمجنون عثمان: ليس وقال
بجائاز. ليس والمستكره السكران عباس: طلق ابن وقال
الموسوس. طلق يجوز عامر: ل بن عقبة وقال
شرطه. فله بالطلق بدا عطاء: إذا وقال
ابممن فقممال خرجممت، إن البتممة امرأتممه رجممل نافع: طلممق وقال

بشيء. فليس تخرج لم وإن منه، بتت فقد خرجت عمر: أن
م قمال: إن الزهمري: فيممن وقال فمامرأتي وكمذا كمذا أفعمل ل
بتلمك حلمف حيمن قلبه عليه وعقد قال عما ثلثا: يسأل طالق

حلممف، حيممن قلبممه عليممه وعقممد أراده أجل سمى فإن اليمين؟
وأمانته. دينه في ذلك جعل
كممل وطلق نيتممه، فيممك، لممي حاجممة قممال: ل إبراهيم: إن وقال
بلسانهم. قوم

عند يغشاها ثلث طالق فأنت حملت قال: إذا قتادة: إذا وقال
بانت. فقد حملها استبان فإن مرة، طهر كل

نيته. بأهلك، قال: الحقي الحسن: إذا وقال
وجممه بممه أريممد ما والعتاق وطر، عن عباس: الطلق ابن وقال
الله.
طلقمما نوى وإن نيته، بامرأتي، أنت قال: ما الزهري: إن وقال
نوى. ما فهو

المجنممون عممن ثلثممة، عممن رفع القلم أن تعلم علي: ألم وقال
حممتى النممائام وعممن يممدرك، حممتى الصممبي وعممن يفيممق، حممتى

يستيقظ.
المعتوه. طلق إل جائاز، طلق علي: كل وقال

قتمادة، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا4968
عممن عنممه، اللممه رضممي هريممرة أبممي عن أوفى، بن زرارة عن



قال: وسلم عليه الله صلى النبي
تعمل لم ما أنفسها، به حدثت ما أمتي عن تجاوز الله (إن 
تتكلم). أو

بشيء. فليس نفسه في كلق قتادة: إذا قال
]2391[

ابممن عممن يممونس، عممن وهممب، ابن أصبغ: أخبرنا  - حدثنا4969
أسمملم من رجل أن جابر، عن سلمة، أبو قال: أخبرني شهاب

فقمال: أنمه المسجد في وهو وسلم عليه الله صلى النبي أتى
فشممهد أعممرض، الممذي لشممقه فتنحممى عنممه، فممأعرض زنى، قد

هممل جنممون، بممك فقال: (هل فدعاه شهادات، أربع نفسه على
إذلقتممه فلممما بالمصمملى، يرجممم أن فممأمر أحصنت). قممال: نعممم،

فقتل. بالحرة أدرك حتى جمز الحجارة
]4970وانظر:  ،6434 ،6429[

قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا4970
المسيب: بن وسعيد الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني

صمملى اللممه رسممول أسمملم من رجل قال: أتى هريرة أبا أن 
وسلم عليه الله
قممد الخممر إن اللممه، رسول فقال: يا فناداه المسجد، في وهو

الممذي وجهممه لشممق فتنحممى عنممه، فممأعرض نفسممه، يعني زنى،
فأعرض زنى، قد الخر إن الله، رسول فقال: يا قبله، أعرض

ذلممك، لممه فقممال قبلممه، أعممرض الذي وجهه لشق فتنحى عنه،
أربممع نفسممه علممى شهد فلما الرابعة، له فتنحى عنه، فأعرض
النممبي فقممال جنممون). قممال: ل، بممك فقممال: (هممل دعاه شهادات

أحصن. قد فارجموه). وكان به وسلم: (اذهبوا عليه الله صلى
اللممه عبممد بممن جممابر سمممع مممن قممال: أخممبرني الزهممري وعممن

بالمدينممة، بالمصمملى فرجمناه رجمه، فيمن قال: كنت النصاري
حتى فرجمناه بالحرة، أدركناه حتى جمز، الحجارة أذلقته فلما

الموت.
]4969 وانظر ،6747 ،6439 ،6430[

 11.     : فيه -  الطلق وكيفية الخلع باب
آتيتممموهن مممما تأخممذوا أن لكممم يحممل تعممالى: {ول اللممه وقول
- قمموله - إلممى اللممه حممدود يقيممما ل أن يخافمما أن إل شمميئا

/.229الظالمون} /البقرة: 
سلطان. دون الخلع عمر وأجاز



رأسها. عقاص دون الخلع عثمان وأجاز
اللممه} فيممما حممدود يقيممما ل أن يخافمما أن طمماوس: {إل وقممال

والصممحبة، العشممرة فممي صاحبه على منهما واحد لكل افترض
مممن لك أغتسل ل تقول حتى يحل السفهاء: ل قول يقل ولم

جنابة.
الوهمماب عبممد جميممل: حممدثنا بممن أزهممر  - حممدثنا4971/4973
عباس: ابن عن عكرمة، عن خالد، الثقفي: حدثنا

وسمملم عليممه الله صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن 
فممي عليممه أعتممب ممما قيممس، بممن ثابت الله، رسول فقالت: يا

رسممول فقممال السمملم، في الكفر أكره ولكني دين، ول خلق
حديقته). قالت: نعممم، عليه وسلم: (أتردين عليه الله صلى الله
وطلقها الحديقة وسلم: (اقبل عليه الله صلى الله رسول قال

عباس. ابن عن فيه يتابع الله: ل عبد أبو تطليقة). قال
خالممد عممن خالممد، الواسممطي: حممدثنا إسممحاق ) - حدثنا4972( 

وقممال: أبممي: بهممذا، بممن الله عبد أخت عكرمة: أن عن الحذاء،
يطلقها. وأمره فردتها، قالت: نعم، حديقته)، (تردين

النممبي عممن عكرمممة، عن خالد، عن طهمان، بن إبراهيم وقال
وسلم: (وطلقها). عليه الله صلى
أنممه عبمماس ابممن عممن عكرمة، عن تميمة، أبي بن أيوب وعن

اللممه صمملى الله رسول إلى قيس بن ثابت امرأة قال: جاءت
ثممابت علممى أعتممب ل إنممي الله، رسول فقالت: يا وسلم عليه
صمملى اللممه رسممول فقال أطيقه، ل ولكني خلق، ول دين في
حديقته). قالت: نعم. عليه وسلم: (فتردين عليه الله

المخرمممي: المبممارك بممن اللممه عبممد بممن محمد ) - حدثنا4973(
عممن أيمموب، عممن حممازم، بممن جريممر نوح: حدثنا بن قراد حدثنا

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
صمملى النممبي إلممى شممماس بممن قيس بن ثابت امرأة جاءت 

ثممابت علممى أنقممم ممما اللممه، رسول فقالت: يا وسلم عليه الله
اللمه رسممول فقممال الكفممر، أخمماف أنممي إل خلق، ول دين في

حممديقته). قممالت: نعممم، عليممه وسمملم: (فممتردين عليممه الله صلى
ففارقها. وأمره عليه، فردت
جميلممة، عكرمة: أن عن أيوب، عن حماد، سليمان: حدثنا حدثنا
الحديث. فذكر



 12     : عند -  بالخلع يشير وهل الشقاق، باب
الضرورة.

أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم تعالى: {وإن وقوله
/.35/النساء:  أهلها} الية من وحكما
مليكممة، أبممي ابممن عممن الليممث، الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا4974

قال: مخرمة ابن المسور عن
المغيرة بني يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

آذن) فل ابنتهم، علي ينكح أن في استاذنوا
]884[

 13.      : طلقها -  المة بيع يكون ل باب
بن ربيعة عن مالك، قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل حدثنا
زوج عائاشممة، عممن محمممد، بممن القاسم عن الرحمن، عبد أبي

قالت: وسلم عليه الله صلى النبي
فخيرت أعتقت أنها السنن سنن: إحدى ثلث بريرة في كان 

وسمملم: (الممولء عليممه اللممه صلى الله رسول وقال زوجها، في
والبرمممة وسلم عليه الله صلى الله رسول أعتق). ودخل لمن
فقممال: (ألممم البيت، أدم من وأدم خبز إليه فقرب بلحم، تفور

بممه تصممدق اللحممم ذلك ولكن لحم). قالوا: بلى، فيها البرمة أر
ولنمما صممدقة، الصممدقة. قممال: (عليهمما تأكل ل وأنت بريرة، على

هدية).
]4809[

 14.     : العبد -  تحت المة خيار باب
قتادة، عن وهمام، شعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا4976/4978

زوج يعنممي عبممدا، قممال: رأيتممه عبمماس ابممن عممن عكرمممة، عممن
بريرة.

وهيممب: حممدثنا حممماد: حممدثنا بممن العلممى عبممد ) - حممدثنا4977(
بنممي عبممد مغيث قال: ذاك عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب،
سممكك فممي يتبعهمما إليممه أنظممر كممأني بريممرة، زوج يعني فلن،

عليها. يبكي المدينة،
عممن الوهمماب، عبممد سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة ) - حدثنا4978( 

قمال: عنهمما اللمه رضمي عبماس ابمن عن عكرمة، عن أيوب،
فلن، لبنممي عبممدا مغيث، له يقال أسود، عبد بريرة زوج كان

المدينة. سكك في وراءها يطوف إليه أنظر كأني



]4979[

 15       : على -  وسلم عليه الله صلى النبي شفاعة باب
. بريرة  زوج

عممن خالممد، الوهمماب: حممدثنا عبممد محمممد: أخبرنمما  - حممدثنا4979
عباس: ابن عن عكرمة،

إليممه أنظممر كممأني مغيث، له يقال أسود عبد بريرة زوج أن 
النممبي فقممال لحيتممه، علممى تسمميل ودموعه يبكي خلفها يطوف

حممب مممن تعجب أل عباس، لعباس: (يا وسلم عليه الله صلى
اللممه صمملى النبي مغيثا). فقال بريرة بغض ومن بريرة، مغيث
قممال: تممأمرني؟ اللممه رسول يا راجعته). قالت وسلم: (لو عليه
فيه. لي حاجة أشفع). قالت: ل أنا (إنما

]4976[
الحكممم، عممن شممعبة، رجمماء: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا4980

السود: عن إبراهيم، عن
أن إل مواليهمما فممأبى بريممرة، تشممتري أن أرادت عائاشممة أن 

وسمملم، عليممه اللممه صمملى للنبي ذلك فذكرت الولء، يشترطوا
النمبي أعتمق). وأتمي لمن الولء فإنما وأعتقيها، فقال: (اشتريها

على به تصدق ما هذا فقيل: إن بلحم، وسلم عليه الله صلى
هدية). ولنا صدقة لها فقال: (هو بريرة،
زوجها. من وزاد: فخيرت شعبة، أدم: حدثنا حدثنا

]444[

 16  } :    : المشركات -  تنكحوا ول تعالى الله قول باب
ولو        مشركة من خير مؤمنة ولمة يؤمن حتى

 : البقرة} / /.221أعجبتكم

نافع: عن ليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا4981
واليهوديممة النصممرانية نكمماح عممن سممئل إذا كان عمر ابن أن 

مممن أعلممم ول المممؤمنين، علممى المشركات حرم الله قال: إن
وهمو عيسمى، الممرأة: ربهما تقمول أن ممن أكبر شيئا الشراك

الله. عباد من عبد

 17.       : وعدتهن -  المشركات من أسلم من نكاح باب
ابممن عممن هشممام، موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم  - حممدثنا4982



عباس: ابن عن عطاء، وقال جريج،
عليممه اللممه صمملى النممبي مممن منزلممتين على المشركون كان 

ويقمماتلونه، يقاتلهم حرب، أهل مشركي والمؤمنين: كانوا وسلم
همماجرت إذا وكان يقاتلونه، ول يقاتلهم ل عهد، أهل ومشركي

فممإذا وتطهممر، تحيممض حممتى تخطب لم الحرب أهل من امرأة
ردت تنكممح أن قبممل زوجها هاجر فإن النكاح، لها حل طهرت

ممما ولهممما حممران فهممما أمممة أو منهممم عبممد همماجر وأن إليممه،
مجاهممد: وأن حممديث مثممل العهممد أهل من ذكر ثم للمهاجرين،

وردت يممردوا، لممم عهممد أهممل للمشممركين أمممة أو عبممد همماجر
أثمانهم.

عنممد أميممة أبممي بنت قريبة عباس: كانت ابن عن عطاء، وقال
سممفيان، أبممي بممن معاويممة فتزوجها فطلقها الخطاب، بن عمر

غنممم بممن عيمماض تحممت سممفيان أبممي بنممت الحكممم أم وكممانت
الثقفي. عثمان بن الله عبد فتزوجها فطلقها الفهري،

تحت -       18 النصرانية أو المشركة أسلمت إذا باب
. الحربي   أو الذمي

عباس: ابن عن عكرمة، عن خالد، عن الوارث، عبد وقال
عليه. حرمت بساعة زوجها قبل النصرانية أسلمت إذا 

مممن امممرأة عطمماء: عممن الصائاغ: سممئل إبراهيم عن داود، وقال
امرأتممه؟ أهممي العممدة، في زوجها أسلم ثم أسلمت العهد أهل

وصداق. جديد بنكاح هي تشاء أن إل قال: ل،
يتزوجها. العدة في أسلم مجاهد: إذا وقال
لهممن} يحلممون هممم ول لهممم حممل هممن تعممالى: {ل اللممه وقممال

أسمملما، مجوسمميين وقتممادة: فممي الحسممن /. وقال10/الممتحنة: 
الخممر وأبممى صمماحبه أحممدهما سممبق وإذا نكاحهممما، علممى هممما

عليها. له سبيل ل بانت،
إلممى جمماءت المشركين من لعطاء: امرأة جريج: قلت بن وقال

ممما تعممالى: {وأتمموهم لقمموله منهمما، زوجهمما أيعمماوض المسلمين،
صلى النبي بين ذلك كان إنما /. قال: ل،10أنفقوا} /الممتحنة: 

فممي كلمه مجاهممد: همذا العهد. وقال أهل وبين وسلم عليه الله
قريش. وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين صلح

ابممن عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا ابن  - حدثنا4983
وهممب: حممدثني ابممن المنممذر: حممدثني بممن إبراهيممم شهاب. وقممال

عائاشممة الزبيممر: أن بممن عممروة شهاب: أخممبرني ابن يونس: قال



قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله رضي
عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى همماجرن إذا المؤمنممات كممانت 

ه بقمول يمتحنهن وسلم، إذا آمنموا المذين أيهما تعمالى: {يما الل
اليممة. قممالت آخممر فامتحنوهن} إلممى مهاجرات المؤمنات جاءكم

أقممر فقممد المؤمنممات مممن الشممرط بهممذا اقممر عائاشممة: فمممن
أقممررن إذا وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فكان بالمحنة،

وسلم: عليه الله صلى الله رسول لهن قال قولهن من بذلك
اللممه رسممول يممد مسممت ممما واللممه بممايعتكن). ل فقممد (انطلقن

بممالكلم، بايعهن أنه غير قط، امرأة يد وسلم عليه الله صلى
النسمماء علممى وسلم عليه الله صلى الله رسول أخذ ما والله

بممايعتكن) عليهممن: (قممد أخممذ إذا لهممن يقممول الله، أمره بما إل
كلما.

]4609[

19  } :    : من -  يؤلون للذين تعالى الله قول باب
الله        فإن فاؤوا فأن أشهر أربعة تربص نسائهم

      . سميع  الله فإن الطلق عزموا وإن رحيم غفور
 : البقرة} / /.227، 226عليم

فاؤوا: رجعوا فإن
عممن أخيممه، أوبممس: عممن أبممي بممن إسممماعيل  - حممدثنا4984

يقول: مالك بن أنس سمع الطويل: أنه حميد عن سليمان،
وكممانت نسممائاه، مممن وسلم عليه الله صلى الله رسول آلى 

نممزل، ثممم وعشممرين تسممع له مشربة في فأقام رجله، أنفكت
تسممع فقممال: (الشممهر شممهرا؟ آليممت اللممه، رسممول فقممالوا: يمما
وعشرون).

]371[
رضممي عمر ابن نافع: أن الليث: عن قتيبة: حدثنا  - حدثنا4985

الله: سمى الذي اليلء في يقول كان عنهما الله
يعممزم أو بممالمعروف يمسممك أن إل الجممل بعد لحد يحل ل 

وجل. عز الله أمر كما الطلق
عمممر: إذا ابن عن نافع، عن مالك، إسماعيل: حدثني لي وقال

الطلق عليممه يقمع ول يطلمق، حممتى أشهر: يوقف أربعة مضت
يطلق. حتى

واثنممي وعائاشممة، الدرداء، وأبي وعلي، عن: عثمان، ذلك ويذكر



وسلم. عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل، عشر

 20.      : وماله -  أهله في المفقود حكم باب
تربممص القتممال عنممد الصممف فممي فقممد المسمميب: إذا ابن وقال

سنة. امرأته
يجممده، فلم سنة، صاحبها والتمس جارية، مسعود بن واشترى

فلن، عممن وقال: اللهم والدرهمين، الدرهم يعطي فأخذ وفقد،
وعلي، فلي فلن أتى فإن

باللقطة. فافعلوا وقال: هكذا
ول امرأتممه تممتزوج مكممانه: ل يعلممم السممير فممي الزهممري وقال

المفقود. سنة فسنته خبره انقطع فإذا ماله، يقسم
بممن يحيى عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا4986
عليممه اللممه صمملى النممبي المنبعممث: أن مممولى يزيممد عن سعيد،
أو لممك هممي لنممما فقال: (خذها، الغنم، ضالة عن سئل وسلم

وأحمممرت فغضممب البممل ضممالة عممن للممذئاب) وسممئل أو لخيممك
تشممرب والسممقاء، الحممذاء معهمما ولهمما، لممك وقال: (ممما وجنتاه،
اللقطممة، عممن ربهمما). وسممئل يلقاهمما حممتى الشجر وتأكل الماء،

مممن حمماء فممإن سممنة، وعرفهمما وعفاصها، وكاءها فقال: (أعرف
بممن ربيعممة سممفيان: فلقيممت بمالك). قممال فاخلطها وإل يعرفها،

هذا. غير شيئا عنه أحفظ سفيان: ولم قال الرحمن، عبد أبي
هممو الضممالة، أمر في المنبعث مولى يزيد حديث فقلت: أرأيت

عممن ربيعممة، يحيممى: ويقممول قال: نعممم. قممال خالد؟ بن زيد عن
سممفيان: فلقيممت خالممد. قممال بممن زيد عن المنبعث، مولى يزيد

له. فقلت ربيعة
]91[

 21.  : الظهار -  باب
فممي تجادلممك الممتي قممول اللممه سمممع تعممالى: {قممد اللممه وقول
-  قوله - إلى زوجها
/.4 - 1مسكينا} /المجادلة:  ستين فإطعام يستطع لم فمن
عممن شممهاب ابممن سممأل مالك: أنممه إسماعيل: حدثني لي وقال
العبممد مالممك: وصمميام قممال الحر، ظهار فقال: نحو العبد، ظهار

شهران.
والمممة، الحممرة من والعبد، الحر الحر: ظهار بن الحسن وقال

سواء.



الظهممار إنممما بشمميء، فليس أمته من ظاهر عكرمة: إن وقال
النساء. من

قممالوا، ما نقض وفي قالوا، فيما قالوا": أي "لما العربية وفي
الزور. وقول المنكر على يدل لم الله لن أولى، وهذا

22.     : والمور -  الطلق في الشارة باب
عمر: ابن وقال

العين، بدمع الله يعذب وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
لسانه. إلى بهذا). فأشار يعذب ولكن

]1242[
إلممي وسمملم عليه الله صلى النبي مالك: أشار بن كعب وقال

النصف). أي: (خذ
]2286[

فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أسممماء: صمملى وقممالت
تصمملي، وهممي النمماس؟ شممأن لعائاشممة: ممما فقلممت الكسمموف،

برأسممها: أن فأومأت فقلت: آية؟ الشمس، إلى برأسها فأومأت
نعم.

]1005[
أبممي إلممى بيممده وسمملم عليه الله صلى النبي أنس: أومأ وقال
يتقدم. أن بكر

]649[
بيممده: (ل وسمملم عليممه الله صلى النبي عباس: أومأ ابن وقال

حرج).
]84[

الصمميد فممي وسمملم عليه الله صلى النبي قتادة: قال أبو وقال
إليهمما). أشممار أو عليهمما، يحمممل أن أمممره منكممم للمحرم: (آحد

قال: (فكلوا). قالوا: ل،
]1728[

عبممد عممن عممامر، أبممو محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4987
عممن عكرمممة، عممن خالممد، عن إبراهيم، عمرو: حدثنا بن الملك

علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى رسممول قال: طاف عباس ابن
وقممالت وكممبر، إليممه أشممار الركن، على أتى كلما وكان بعيره،

يممأجوج ردم من وسلم: (فتح عليه الله صلى النبي زينب: قال
تسعين. هذا). وعقده مثل ومأجوج

]1530[



بممن سلمة المفضل: حدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا4988
قال: هريرة أبي عن سيرين، بن محمد عن علقمة،

ساعة، الجمعة وسلم: (في عليه الله صلى القاسم أبو قال 
أعطمماه). إل خيممرا اللممه يسممأل يصمملي، قائام مسلم يوافقها ل

قلنمما: والخنصممر، الوسطى بطن على أنملته ووضع بيده، وقال
يزهدها.

]893[
بممن شعبة عن سعد، بن إبراهيم الويسي: حدثنا  - حدثنا4989

قال: مالك بن أنس عن زيد، بن هشام عن الحجاج،
على وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في يهودي عدا 

أهلها بها فأتى رأسها، ورضخ عليها، كانت أوضاحا فأخذ جارية
وقممد رمممق آخممر فممي وهي وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى الله رسول لها فقال أصمتت،
قممال: ل، برأسممها: أن فأشممارت قتلهمما، الذي فلن). لغير قتلك،
فقممال: ل، قتلهمما: فأشممارت: أن الممذي غيممر آخممر لرجممل فقممال

صمملى الله رسول به فأمر نعم، فأشارت: أن (ففلن). لقاتلها،
حجرين. بين رأسه فرضخ وسلم عليه الله

]2282[

دينممار، بممن اللممه عبممد عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا4990
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
مممن يقممول: (الفتنممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت 

المشرق. إلى هاهنا) وأشار
]2937[

الحميد، عبد بن جرير الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنما4991
قال: أوفى أبي بن الله عبد عن الشيباني، إسحاق أبي عن
فلممما وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول مع سفر في كنا 

رسممول لي). قال: يا فاجدح لرجل: (انزل قال الشمس، غربت
اللممه رسممول فاجدح). قممال: يمما قال: (انزل ثم أمسيت، لو الله
فاجممدح). فنممزل قممال: (انممزل ثممم نهممارا، عليممك إن أمسيت، لو

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فشممرب الثالثممة، في له فجدح
قممد الليل رأيتم فقال: (إذا المشرق، إلى بيده أومأ ثم وسلم،

الصائام). أفطر فقد هاهنا، من أقبل
]1839[



عممن زريممع، بن يزيد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا4992
مسممعود بممن اللممه عبممد عممن عثمان، أبي عن التيمي، سليمان

قال: عنه الله رضي
نممداء منكم أحد يمنعن وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

يؤذن قال - أو ينادي فإنما سحوره، - من آذانه قال - أو بلل
أو - الصممبح يعنممي - كممأنه يقممول أن وليممس قممائامكم - ليرجممع

الخرى. من أحدهما مد ثم يديه، يزيد الفجر). وأظهر
]596[

الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال4993
هرمز: بن
وسمملم: عليممه الله صلى الله رسول هريرة: قال أبا سمعت 

حديممد، مممن جبتان عليهما رجلين كمثل والمنفق، البخيل (مثل
إل شيئا ينفق المنفق: فل فأما تراقيهما، إلى ثدييهما لدن من

البخيل: فل أثره. (أما وتعفو بنانه تجن حتى جلده، على مادت
تتسممع). فل يوسممعها فهممو موضممعها، حلقممة كل لزمت إل يريد

]1375حلقه. [:  إلى بإصبعه ويشير

 23.  : اللعان -  باب
لهممم يكممن ولممم أزواجهممم يرمممون تعممالى: {والممذين اللممه وقول

/.9 - 6الصادقين} /النور:  - من قوله - إلى أنفسهم إل شهداء
بإيممماء أو إشممارة أو بكتابممة امرأتممه، الخممرس قممذف فممإذا

قممد وسمملم عليه الله صلى النبي لن كالمتكلم، فهو معروف،
وأهممل الحجاز أهل بعض قول وهو الفرائاض في الشارة أجاز

مممن نكلممم كيممف قالوا إليه تعالى: {فأشارت الله وقال العلم،
رمممزا} الضممحاك: {إل /. وقممال29صبيا} /مريم:  المهد في كان
/: إشارة14عمران:  /آل

بكتاب الطلق أن زعم ثم لعان، ول حد ل الناس بعض وقال
فممرق. والقممذف الطلق بيممن وليممس جممائاز، إيماء أو إشارة أو

ل الطلق لممه: كممذلك قيل بكلم، إل يكون ل قال: القذف فإن
العتممق، وكممذلك والقممذف، الطلق بطممل وإل بكلم، إل يجمموز
يلعن. الصم وكذلك

بأصممابعه، فأشممار طممالق، أنممت قممال إذا وقتممادة الشعبي وقال
بيده الطلق كتب إذا إبراهيم: الخرس بإشارته.وقال منه تبين

لزمه.
كمل أشمار أي برأسممه، قممال إذا والصمم حماد: الخممرس وقال



جاز. برأسه، منهما
سممعيد بممن يحيممى عممن الليممث، قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا4994

النصاري:
اللمه صملى اللممه رسول يقول: قال مالك بن أنس سمع أنه 

يارسول النصار). قالوا: بلى دور بخير أخبركم وسلم: (أل عليه
ثممم الشممهل، عبممد بنو يلونهم الذين ثم النجار، قال: (بنو الله،

بنممو يلممونهم الممذين ثممم الخممزرج، بن الحارث بنو يلونهم الذين
كممالرامي بسممطهن ثممم أصممابعه، فقبممض بيده قال ساعدة). ثم

خير). النصار دور كل قال: (وفي ثم بيده،
]3578[

أبممو سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا4995
رسممول صمماحب السمماعدي، سممعد بممن سهل من حازم: سمعته

اللممه صمملى الله رسول يقول: قال وسلم عليه الله صلى الله
كهمماتين). أو هممذه، مممن كهممذه والساعة أنا وسلم: (بعثت عليه

والوسطى. السبابة بين وقرن
]4652[

سحيم: بن جبلة شعبة: حدثنا أدم: حدثنا  - حدثنا4996
وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي يقول: قال عمر ابن سمعت 

قمال: (وهكمذا ثمم ثلثيمن، وهكمذا). يعنمي وهكمذا هكمذا (الشهر
ومممرة ثلثيممن، يقول: مرة وعشرين، تسعا وهكذا). يعني وهكذا
وعشرين. تسعا

]1801[
عمن سمعيد، بمن يحيمى المثنى: حمدثنا بن محمد  - حدثنا4997

قال: مسعود أبي عن قيس، عن إسماعيل،
اليمين: (اليمان نحو بيده وسلم عليه الله صلى النبي وأشار 

- الفدادين في القلوب وغلظ القسوة وإن - أل - مرتين هاهنا
ومضر). - ربيعة الشيطان قرنا يطلع حيث

]3126[
أبممي بممن العزيممز عبممد زرارة: أخبرنمما بممن عمممرو  - حدثنا4998
اللممه صمملى اللممه رسممول قال: قممال سهل عن أبيه عن حازم،
بالسبابة هكذا). وأشار الجنة في اليتيم وكافل وسلم: (أنا عليه

شيئا. بينهما وفرج والوسطى،
]5659[



 24.     : الولد -  بنفي عرض إذا باب
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا4999

هريرة: أبي عن المسيب، ابن سعيد عن
رسممول فقممال: يمما وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل أن 

إبل). قال: نعممم، من لك فقال: (هل أسود، غلم لي ولد الله،
أورق). قممال: مممن فيهمما قال: (هل ألوانها). قال: حمر، قال: (ما

ابنك قال: (فلعل عرق، نزعه ذلك). قال: لعله قال: (فأنى نعم،
نزعة). هذا

]6455، 6884[

 25.   : الملعن -  إحلف باب
نممافع، عممن جوبريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5000

عنه: الله رضي الله عبد عن
الله صلى النبي فأحلفهما امرأته، قذف النصار من رجل أن 

بينهما. فرق ثم وسلم، عليه
]4471.[

 26.    : بالتلعن -  الرجل يبدأ باب
عممن عممدي، أبممي ابممن بشار: حممدثني بن محمد  - حدثني5001
اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن عكرمة، حسان: حدثنا بن هشام
عنهما:

صمملى والنممبي فشممهد فجمماء امرأته، قذف أمية بن هلل أن 
فهممل كمماذب، أحدكم أن يعلم الله يقول: (إن وسلم عليه الله

فشهدت. قامت تائاب). ثم منكما
]2526[

 27.      : اللعان -  بعد طلق ومن اللعان، باب
شهاب: أن ابن عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5002
إلممى جمماء العجلني عويمر أخبره: أن الساعدي سعد بن سهل

رجل أرأيممت عاصممم، لممه: يمما فقممال النصمماري، عدي بن عاصم
سممل يفعممل؟ كيممف أم فتقتلممونه، أيقتله رجل، امرأته مع وجد
وسملم، عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول ذلك عن عاصم يا لي

ذلممك، عممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عاصم فسأل
وعابهمما، المسممائال وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فكره



اللممه صمملى اللممه رسممول مممن سمممع ما عاصم على كبر حتى
فقال: يا عويمر، جاءه أهله إلى عاصم رجع فلما وسلم، عليه

وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لممك قال ماذا عاصم،
اللممه رسممول كممره قممد بخيممر، تممأتني لعممويمر: لممم عاصم فقال

فقممال عنهمما، سممألته الممتي المسممألة وسمملم عليممه اللممه صمملى
حممتى عممويمر فأقبممل عنهمما، أسممأله حتى أنتهي ل عويمر: والله

فقال: يا الناس، وسط وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء
فتقتلونه، أيقتله رجل، امرأته مع وجد رجل أرأيت الله، رسول

وسلم: (قممد عليه الله صلى الله رسول فقال يفعل؟ كيف أم
سهل: فتلعنمما بها). قال فأت فاذهب صاحبتك، وفي فيك أنزل
فلممما وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول عند الناس مع وأنا

إن اللممه رسول يا عليها عويمر: كذبت قال تلعنهما من فرغا
اللممه صمملى الله رسول يأمره أن قبل ثلثا، فطلقها أمسكتها،

وسلم. عليه
المتلعنين. سنة تلك شهاب: فكانت ابن قال

]413[

 28.    : المسجد -  في التلعن باب
قال: جريج ابن الرزاق: أخبرنا عبد يحيى: أخبره  - حدثنا5003

عممن فيهمما، السمنة وعممن الملعنممة، عممن شمهاب، ابممن أخمبرني
النصممار من رجل ساعدة: أن بني أخي سعد، بن سهل حديث

فقممال: فقممال: يمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى جاء
كيممف أم أيقتله رجل، امرأته مع وجد رجل أرأيت الله، رسول
أمممر مممن القممرآن فممي ذكممر ممما شممأنه في الله فأنزل يفعل؟

اللممه قضى وسلم: (قد عليه الله صلى النبي فقال المتلعنين،
فلممما شاهد، وانا المسجد في امرأتك). قال: فتلعنا وفي فيك
فطلقهمما أمسممكتها، إن اللممه رسممول يمما عليها قال: كذبت فرغا
حيممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول يأمره أن قبل ثلثا،
وسمملم، عليممه الله صلى النبي عند ففارقها التلعن، من فرغا
متلعنين. كل بين تفريقا ذلك فكان
يفرق أن بعدها السنة شهاب: فكانت ابن جريج: قال ابن قال
لمممه. قممال: ثممم يدعى ابنها وكان حامل، المتلعنين. وكانت بين

اللممه فممرض ممما منها ويرث ترثه أنها ميراثها في السنة جرت
له.

سممعد بممن سممهل عممن شممهاب، ابممن قممال جريممج، ابممن قممال



وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي الحديث: أن هذا في الساعدي
قممد إل أراها فل وحرة، كأنه قصيرا، أحمر به جاءت قال: (إن

أليممتين، ذا العيممن، أسممود بممه جاءت وإن عليها، وكذب صدقت
مممن المكممروه علممى بممه عليها). فحمماءت صدق قد إل أراه فل

ذلك.
]413[

 29) :       : لو -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( بينة    بغير راجما كنت

يحيممى عممن الليممث، قال: حممدثني عفير بن سعيد  - حدثنا5004
بممن القاسممم عممن القاسممم، بممن الرحمممن عبممد عممن سعيد، بن

عباس: ابن عن محمد،
فقممال وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عند التلعن ذكر انه 

مممن رجممل فأتمماه انصممرف، ثممم قول ذلك في عدي بن عاصم
عاصممم: فقممال رجل، امرأتممه مع وجد قد أنه إليه يشكو قومه

اللممه صمملى النممبي إلممى بممه فممذهب لقولي، إل بهذا ابتليت ما
الرجل ذلك وكان امرأته، عليه وجد بالذي فأخبره وسلم عليه

أنممه عليممه ادعى الذي وكان الشعر، سبط اللحم قليل مصفرا
اللممه صمملى النممبي فقال اللحم، كثير أدم خدل أهله مع وجده
ذكممر الممذي بالرجممل شممبيها بيممن). فجمماءت وسملم: (اللهمم عليه

بينهما. وسلم عليه الله صلى النبي فلعن وجده، أنه زوجها
النممبي قممال الممتي المجلممس: هممي فممي عبمماس لبممن رجل قال

رجمممت بينممة، بغيممر أحممدا رجمممت وسمملم: (لممو عليه الله صلى
السوء. السلم في تظهر كانت المرأة تلك هذا). فقال: ل

يوسف: خدل. بن الله وعبد صالح أبو قال
]5010، 6463، 6464، 6811[

 30.   : الملعنة -  صداق باب
أيمموب، عممن إسممماعيل، زرارة: أخبرنا بن عمرو  - حدثني5005

قال: جبير ابن سعيد عن
صمملى النممبي فقال: فرق امرأته، قذف عمر: رجل لبن قلت 

أن يعلم وقال: (الله العجلن، بني أخوي بين وسلم عليه الله
يعلممم وقممال: (اللممه تائاب) فأبيمما، من منكما فهل كاذب، أحدكما

فقممال: (اللممه تممائاب) فأبيمما، مممن منكممما فهل كاذب، أحدكما أن



ففممرق تممائاب) فأبيمما، مممن منكممما فهممل كاذب، أحدكما أن يعلم
بينهما.

ل شمميئا الحممديث فممي دينار: أن بن عمر لي أيوب: فقال قال
لممك، مممال قال: قيل: (ل مالي؟ الرجل قال: قال تحدثه؟ أراك

أبعممد فهممو كاذبمما كنممت وإن بهمما، دخلممت فقممد صادقا كنت إن
منك).

]4471[

 31 ) :    : أحدكما -  إن للمتلعنين المام قول باب
.( تائب     من منكما فهل كاذب،

عمممرو: سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5006
قال: جبير ابن سعيد سمعت

اللممه صلى النبي فقال: قال المتلعنين عن عمر ابن سألت 
ل كمماذب، أحدكما الله، على للمتلعنين: (حسابكما وسلم عليه

كنممت إن لممك، مممال قممال: (ل عليهمما). قممال: مممالي؟ لممك سبيل
كممذبت كنممت وإن فرجها، من استحللت بما فهو عليها صدقت

لك). أبعد فذلك عليها
عمرو. من سفيان: حفظته قال

عمر: رجل لبن قال: قلت جبير بن سعيد أيوب: سمعت وقال
إصممبعيه، بيممن سممفيان - وفممرق بإصممبعيه فقممال امرأتممه، لعممن

بيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي - فرق والوسطى السبابة
فهممل كمماذب، أحدكما أن يعلم وقال: (الله العجلن، بني أخوي
مرات. تائاب) ثلث من منكما

أخبرتك. كما وأيوب عمرو من سفيان: حفظته قال
]4471[

32.    : المتلعنين -  بين التفريق باب
بممن أنممس المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثني5007/5008

اللممه رضممي عمممر ابممن نممافع: أن عممن اللممه، عبيممد عن عياض،
أخبره: عنهما

رجممل بيممن فممرق وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
وأحلفهما. قذفها، وامرأة

نافع، الله: أخبرني عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا ) حدثنا5008(
قال: عمر ابن عن
مممن وامممرأة رجممل بيممن وسمملم عليممه الله صلى النبي لعن 



بينهما. وفرق النصار،
]4471[

 33.    : بالملعنة -  الولد يلحق باب
نممافع، قممال: حممدثني مالممك بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5009

عمر: ابن عن
وامرأتممه، رجممل بيممن لعممن وسملم عليه الله صلى النبي أن 

بالمرأة. الولد وألحق بينهما، ففرق ولدها، من فانتفى
]4471[

 34.   :   : بين -  اللهم المام قول باب
عممن بلل، بممن سممليمان قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا5010
عممن القاسممم، بممن الرحمممن عبممد قال: أخبرني سعيد بن يحيى

قال: عباس ابن عن محمد، بن القاسم
وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عنممد المتلعنان ذكر 

رجممل فأتمماه انصممرف، ثم قول ذلك في عدي بن عاصم فقال
عاصم: ممما فقال رجل، امرأته مع وجد أنه له فذكر قومه من

ه رسمول إلمى به فذهب لقولي، إل بهذا المر بهذا ابتليت الل
وكممان امرأتممه، عليه وجد بالذي فأخبره وسلم عليه الله صلى
وجد الذي وكان الشعر، سبط اللحم قليل مصفرا الرجل ذلك
رسممول فقممال قططمما، جعممدا اللحممم، كممثير خدل أدم أهله عند

شممبيها بيممن). فوضممعت وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى اللممه
اللممه رسممول فلعممن عندها، وجد أنه زوجها ذكر الذي بالرجل

فممي عبمماس لبممن رجممل بينهممما. فقممال وسمملم عليه الله صلى
وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول قال التي المجلس: هي

عبمماس: ل، ابممن هذا). فقال لرجمت بينة بغير أحدا رجمت (لو
السلم. في السوء تظهر كانت المرأة تلك

]5004[

 35       : العدة -  بعد تزوجت ثم ثلثا، طلقها إذا باب
. يمسها    فلم غيره، زوجا

قممال: هشممام يحيى: حممدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5011
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائاشة، عن أبي، حدثني
أبيممه، عن هشام، عن عبدة، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان حدثنا

عنها: الله رضي عائاشة عن
آخممر، فممتزوجت طلقهمما، ثممم امرأة تزوج القرظي رفاعة أن 



يأتيهمما، ل أنممه لممه فممذكرت وسلم عليه الله صلى النبي فأتت
عسمميلته تذوقي حتى فقال: (ل، هدبة، مثل إل معه ليس وأنه

عسيلتك). ويذوق
]2496[

 36     } : نسائكم -  من الحيض من يئسن واللئي باب
 : / { الطلق  ارتبتم /.4أن

قعممدن واللئاي يحضن، ل أو يحضن تعلموا لم مجاهد: إن قال
أشممهر} ثلثممة يحضممن: {فعممدتهن لممم واللئاممي المحيممض، عممن

/.4/الطلق: 

37    } : يضعن -  أن أجلهن الحمال وأولت باب
 : الطلق} / /.4حملهن

بممن جعفممر الليممث: عممن بكيممر: حممدثنا بممن يحيممى  - حممدثنا5012
أبممو قممال: أخممبرني العممرج هرمممز بن الرحمن عبد عن ربيعة،
عممن أخبرته، سلمة أبي بنت زينب الرحمن: أن عبد بن سلمة

وسلم: عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم أمها
زوجهمما، تحممت كممانت سممبيعة، لها يقال أسلم، من امرأة أن 

فمأبت بعكمك، بن السنابل أبو فخطبها حبلى، وهي عنها توفي
آخممر تعتممدي حممتى تنكحيه أن يصلح ما فقال: والله تنكحه، أن

صمملى النبي جاءت ثم ليال، عشر من قريبا فمكثت الرجلين،
فقال: (انكحي). وسلم عليه الله

]4626[
ابممن يزيممد: أن عممن الليممث، عن بكير، بن يحيى  - حدثنا5013
أبيممه، عممن أخبره، الله عبد بن الله عبيد إليه: أن كتب شهاب

الرقم: ابن إلى كتب أنه
عليه الله صلى النبي أفتاها كيف السلمية سبيعة يسأل أن 

أنكح. أن وضعت إذا فقالت: افتاني وسلم؟
]3770[

بممن هشممام عممن مالممك، قزعممة: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5014
مخرمة: بن المسور أبيه، عن عروة،

فجمماءت بليممال، زوجهمما وفاة بعد نفست السلمية سبيعة أن 
لهمما، فممأذن تنكممح، أن فاسممتأذنته وسمملم عليه الله صلى النبي

فنكحت.



 38 } :    : يتربصن -  والمطلقات تعالى الله قول باب
 : / { البقرة   قروء ثلثة /.228بأنفسهن

ثلث عنممده فحاضممت العممدة، فممي تممزوج إبراهيممم: فيمممن وقال
وقممال بعممده، لمممن بممه تحتسممب ول الول، مممن حيممض: بممانت

الزهري. قول يعني سفيان، إلى أحب الزهري: تحتسب. وهذا
دنا إذا وأقرأت حيضها، دنا إذا امرأة معمر: يقال: أقرأت وقال

فممي ولممدا تجمممع لممم إذا قط، بسلى قرأت ويقال: ما طهرها،
بطنها.

 39.     : قيس -  بنت فاطمة قصة باب
بيمموتهن مممن تخرجوهن ل ربكم الله {واتقوا تعالى الله وقول

ومممن اللممه حدود وتلك مبينة بفاحشة يأتين أن إل يخرجن ول
بعد يحدث الله لعل تدري ل نفسه ظلم فقد الله حدود يتعد
/.1أمرا} /الطلق:  ذلك

تضمماروهن ول وجممدكم مممن سممكنتم حيممث مممن {أسممكنوهن
حممتى عليهممن فممأنفقوا حمممل أولت كممن وأن عليهممن لتضمميقوا

/.7 - 6يسرا} /الطلق:  عسر - بعد قوله - إلى حملهن يضعن
بممن يحيممى عممن مالممك، إسممماعيل: حممدثنا  - حممدثنا5015/5017

سمممعهما يسار: أنه بن وسليمان محمد بن القاسم عن سعيد،
يذكران:

بممن الرحمممن عبممد بنت طلق العاص بن سعيد بن يحيى أن 
المممؤمنين أم عائاشممة فأرسمملت الرحمممن، عبممد فانتقلها الحكم،

وارددهمما اللممه المدينممة: اتممق أميممر وهو الحكم، بن مروان إلى
الرحمممن عبد - إن سليمان حديث - في مروان بيتها. قال إلى
شممأن بلغممك ممما محمد: أو بن القاسم وقال غلبني، الحكم بن

حممديث تممذكر ل أن يضممرك قممالت: ل قيممس؟ بنممت فاطمممة
مما فحسمبك شر بك كان الحكم: إن ابن مروان فاطمة. فقال

الشر. من هذين بين
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5016

قممالت: ممما أنها عائاشة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد
نفقة. ول سكنى قولها: ل في يعني الله، تتقي أل لفاطمة،

المهممدي: حممدثنا ابممن عبمماس: حممدثنا بممن عمممرو  - حممدثنا5017
بن عروة قال أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد سفيان: عن



زوجهمما طلقهمما الحكممم، بنت فلنة إلى تري لعائاشة: ألم الزبير
فممي تسمعي قال: ألم صنعت، ما فقالت: بئس فخرجت؟ البتة
همذا ذكمر فمي خيمر لهما ليمس إنمه قمالت: أمما قاطممة؟ قول

الحديث.
أشممد عائاشة عابت أبيه، عن هشام، عن الزناد، أبي ابن وزاد

فخيممف وحممش، مكممان فممي كممانت فاطمممة وقممالت: إن العيب،
وسلم. عليه الله صلى النبي أرخص فلذلك ناحيتها، على

]5018[

 40      : مسكن -  في عليها خشي إذا المطلقة باب
أهله:        على تبذو أو عليها، يقتحم أن زوجها

بفاحشة.

عممن جريممج، ابن الله: أخبرنا عبد حبان: أخبرنا  - وحدثني5018
فاطمة. على ذلك أنكرت عائاشة عروة: أن عن شهاب، ابن

 41    } :    : يكتمن -  أن لهن يحل ول تعالى الله قول باب
 : / { البقرة     أرحامهن في الله خلق من/ 228ما

والحبل  الحيض
عن الحكم، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5019

قممالت: لممما عنهمما اللممه رضي عائاشة عن السود، عن إبراهيم،
صممفية إذا ينفممر، أن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أراد
لحابسممتنا، إنممك حلقممى، فقممال: (عقممرى كئيبة، خبائاها باب على
إذا). قال: (فانفري النخر). قالت: نعم، يوم أقضت أكنت

]322[

 42 : / {   } : البقرة -  بردهن أحق وبعولتهن /:228باب
أو         واحدة طلقها إذا المرأة يراجع وكيف العدة، في

ثنتين.

يممونس، الوهاب: حدثنا عبد محمد: أخبرنا  - حدثني5020/5021
تطليقة. فطلقها أخته معقل قال: زوج الحسن عن

العلممى: حممدثنا عبممد المثنى: حدثنا بن محمد ) - وحدثني5021(
كممانت يسممار بممن معقممل الحسممن: أن قتممادة: حممدثنا عن سعيد،



عممدتها، انقضممت حتى عنها، خلى ثم فطلقها رجل، تحت أخته
وهممو عنها فقال: خلى أنفا، ذلك من معقل فحمي خطبها، ثم

اللمه: {وإذا فمأنزل وبينهما، بينمه فحال يخطبها، ثم عليها، يقدر
اليممة، آخممر تعضلوهن}. إلممى فل أجرهن فبلغهن النساء طلقتم
فممترك عليممه، فقممرأ وسمملم عليه الله صلى الله رسول فدعاه
الله. لمر واستقاد الحمية

]4255[

عممر ابمن نمافع: أن أن الليمث: عمن قتيبة: حدثنا  - حدثنا5022
حممائاض وهممي لممه امممرأة طلممق عنهممما الله رضي الخطاب بن

ه صلى الله رسول فأمره واحدة، تطليقة أن وسملم عليمه الل
أخرى، حيضة عنده تحيض ثم تطهر، حتى يمسكها ثم يرجعها

يطلقهمما أن أراد فممإن حيضممها، مممن تطهممر حممتى يمهلهمما ثممم
الممتي العممدة يجامعها: (فتلممك أن قبل من تطهر حين فليطلقها

النساء). لها تطلق أن الله أمر
كنممت لحممدهم: إن قممال ذلممك عممن سممئل إذا اللممه عبممد وكممان

غيرك. زوجا تنكح حتى عليك حرمت فقد ثلثا، طلقتها
عمممر: لممو ابممن نممافع: قممال الليممث: حممدثني عن غيره، فيه وزاد

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممأن مرتيممن، أو مممرة طلقت
بهذا. أمرني

]4625[

 43.   : الحائض -  مراجعة باب
بممن محمممد إبراهيم: حممدثنا بن يزيد حجاج: حدثنا  - حدثنا5023

فقال: عمر ابن جبير: سألت بن يونس سيرين: حدثني
صلى النبي عمر فسأل حائاض، وهي امرأته عمر ابن طلق 

عدتها، قبل من يطلق ثم يرجعها، أن فأمره وسلم عليه الله
واستحمق. عجز إذا أرأيت التطليقة. قال بتلك قلت: فتعتد

]4625[

 44      : أشهر -  أربعة زوجها عنها المتوفى تحد باب
وعشرا

الطيممب، عنها المتوفى الصبية تقرب أن أرى الزهري: ل وقال
العدة. عليها لن



الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5024
بممن حميممد عممن حممازم، بممن عمممر بممن محمممد بن بكر أبي بن

الحمماديث هممذه أخممبرته أنهمما سمملمة أبممي بنت زينب عن نافع،
الثلثة:

عليه الله صلى النبي زوج حبيبة أم على دخلت زينب قالت 
لم أم فمدعت حمرب، بمن سمفيان أبمو أبوهما تموفي حيمن وس
جاريممة منممه فممدهنت غيممره، أو خلوق صفرة، فيه بطيب حبيبة

ه ثمم بعارضميها، مسمت ثمم ممن بمالطيب لمي مما قمالت: والل
لى اللمه رسمول سمعت أني غير حاجة، ه ص وسملم عليمه الل

علممى تحممد أن الخممر واليوم بالله تؤمن لمرأة يحل يقول: (ل
وعشرا). أشهر أربعة زوج على إل ليال، ثلث فوق ميت
أخوها، توفي جحش: حين بنت زينب غلى زينب: فدخلت قالت

بالطيب لي ما والله قالت: أما ثم منه، فمست بطيب فدعت
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمممعت أنممي غيممر حاجممة، من

واليمموم بممالله تممؤمن لمممرأة يحل المنبر: (ل على يقول وسلم
أربعة زوج على إل ليال، ثلث فوق ميت على تحد أن الخر
وعشرا). أشهر
رسول إلى امرأة تقول: جاءت سلمة أم زينب: وسمعت قالت
ابنممتي إن اللممه، رسممول فقالت: يمما وسلم عليه الله صلى الله

رسممول فقال أفتكحلها؟ عينها، اشتكت وقد زوجها، عنها توفي
ذلممك ثلثمما. كممل أو وسمملم: (ل). مرتيممن عليممه اللممه صمملى اللممه

وسمملم: (إنممما عليممه اللممه صمملى الله رسول قال يقول: (ل) ثم
الجاهليممة فممي إحممداكن كممانت وقممد وعشممر، أشممهر أربعممة هي

الحول). رأس على بالبعرة ترمي
الحول؟ رأس على بالبعرة ترمي لزينب: وما حميد: فقلت قال

حفشمما، دخلممت زوجهمما، تمموفي إذا المممرأة زينب: كممانت فقالت
ثممم سممنة، بها تمر حتى الطيب تمس ولم ثيابها، شر ولبست

تفتممض فقلممما فتفتممض، طممائار، أو شمماة أو حمممار بدابممة، تؤتى
تراجممع ثممم فممترمي، بعممرة، فتعطممى تخرج ثم مات، إل بشيء

تفتممض؟ مالممك: ممما سممئل غيممره، أو طيممب مممن شاءت ما بعد
جلدها. به قال: تمسح

]1221، 5025[



 45.   : للحادة -  الكحل باب
بممن حميد شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن أدم  - حدثنا5025
أمها: عن سلمة، أم بنت زينب عن نافع،

رسممول فممأتوا عينيهمما، علممى فخشمموا زوجها، توفي امرأة أن 
فقممال: (ل كحممل، فممي فاسممتأذنوه وسمملم عليممه الله صلى الله

شممر أو أحلسممها، شممر فممي تمكممث إحممداكن كانت قد تكتحل،
تمضممي حممتى فل ببعرة، رمت كلب فمر حول كان فإذا بيتها،
وعشر). أشهر أربعة

النممبي حبيبة: أن أم عن تحدث، سلمة أم بنت زينب وسمعت
تممؤمن مسمملمة لمممرأة يحممل قممال: (ل وسمملم عليممه الله صلى
زوجهمما علممى إل أيممام، ثلث فمموق تحممد أن الخر واليوم بالله
وعشرا). أشهر أربعة

]5024 وانظر ،5679[

علقمممة: عممن بن سلمة بشر: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا5026
ممن أكمثر نحمد أن عطيمة: نهينما أم سميرين: قمالت بمن محمد
زوج. على إل ثلث

]307[

 46.     : الطهر -  عند للحادة القسط باب
زيممد، بن حماد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثني5027

نحد أن ننهى قالت: كنا عطية أم عن حفصة، عن أيوب، عن
ول وعشممرا، أشممهر أربعة زوج، على إل ثلث فوق ميت على

عصممب، ثمموب إل مصممبوغا ثمموب نلبس ول نطيب، ول نكتحل،
محيضممها، مممن إحممدانا اغتسلت إذا الطهر، عند لنا رخص وقد
الجنائاز. اتباع من ننهى وكنا أظفار، كست من نبذة في

]307[

 47.     : العصب -  ثياب الحادة تلبس باب
حممرب، بممن السمملم عبد دكين: حدثنا بن الفضل  - حدثنا5028

صمملى النبي قالت: قال عطية أم عن حفصة، عن هشام، عن
وسلم: عليه الله
ثلث فمموق تحد أن الخر واليوم بالله تؤمن لمرأة يحل (ل 
ثوب إل مصبوغا ثوب تلبس ول تكتحل ل فإنها زوج، على إل



عصب).
عطيممة: أم حفصة: حممدثتني حدثنا هشام، النصاري: حدثنا وقال
أدنممى إل طيبمما، تمممس وسمملم: ول عليممه الله صلى النبي نهى

وأظفار. قسط من نبذة طهرت إذا طهرها
]307[

والقممافور. الكممافور مثممل والكسممت اللممه: الفسممط عبد أبو قال
نبذة: قطعة.

 48    } : أزواجا -  ويذرون منكم يتوفون والذين باب
بلغن       فإذا وعشرا أشهر أربعة بأنفسهن يتربصن

أنفسهن        في فعلن فيما عليكم جناح فل أجلهن
 : / .{ البقرة     خبير تعملون بما والله /.234بالمعروف

عبممادة: بممن روح منصممور: أخبرنمما بممن إسممحاق  - حممدثني5029
يتوفممون مجاهممد: {والممذين عن نجيح، أبي ابن شبل: عن حدثنا
أهممل عنممد تعتممد العممدة هذه أزواجا}. قال: كانت ويذرون منكم
الله: {والذين فأنزل واجبا، زوجها

الحول إلى متاعا لزواجهم وصية أزواجا ويذرون منكم يتوفون
فممي فعلممن فيممما عليكممم جنمماح فل خرجممن فممإن إخممراج غيممر

سممبعة السممنة تمممام لها الله معروف}. قال: جعل من أنفسهن
وصمميتها، فممي سممكنت شمماءت إن وصممية، ليلة وعشرين أشهر
فممإن إخممراج تعممالى: {غيممر الله قول وهو خرجت، شاءت وإن

عليهمما. زعممم واجممب هممي كممما عليكم} فالعدة جناح فل خرجن
مجاهد. عن ذلك

عنممد عممدتها اليممة هممذه عبمماس: نسممخت ابممن عطاء: قال وقال
إخممراج}. تعممالى: {غيممر اللممه وقممول شاءت، حيث فتعتد أهلها،
فممي وسممكنت أهلهمما، عنممد اعتممدت شمماءت عطمماء: أن وقممال

فيممما عليكم جناح {فل الله لقول خرجت شاءت وإن وصيتها،
فتعتممد السممكنى، فنسممخ الميممراث، جمماء عطاء: ثم فعلن}. قال

لها. سكنى ول شاءت، حيث
]4257[

ه عبمد عن سفيان، عن كثير، بن محمد  - حدثنا5030 بمن الل
زينب عن نافع، بن حميد حدثني حزم، بن عمرو بن بكر أبي
سفيان: أبي بنت حبيبة أم عن سلمة، أم بنت



وقالت: ذراعيها، فمسحت بطيب دعت أبيها، نعي جاءها لما 
اللممه صمملى النممبي سمعت أني لول حاجة، من بالطيب لي ما

الخممر واليمموم بممالله تممؤمن لمممرأة يحل يقول: (ل وسلم عليه
أشممهر أربعممة زوج علممى إل ثلث، فمموق ميممت علممى تحممد

وعشرا).
]1221[

 49.     : الفاسد -  والنكاح البغي مهر باب
بينهممما فممرق يشممعر ل وهممو محرمممة تممزوج الحسن: غذا وقال
صداقها. بعد: لها قال ثم غيره، لها وليس أخذت، ما ولها

الزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5031
اللممه رضممي مسممعود ابممن عممن الرحمن، عبد بن بكر أبي عن
قال: عنه
وحلمموان الكلممب، ثمن عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

البغي. ومهر الكاهن،
]2122[

جحيفممة، أبممي بممن عممون شعبة: حممدثنا أدم: حدثنا  - حدثنا5032
قال: أبيه عن
والمستوشمممة الواشمممة وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي لعن 

البغممي، وكسممب الكلممب، ثمممن عممن ونهممى وموكله، الربا وآكل
المصورين. ولعن

]1980[
بممن محمممد عممن شممعبة، الجعممد: أخبرنمما بن علي  - حدثنا5033
عن جحادة،

هريرة: أبي عن حازم، أبي
الماء. كسب عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]2163[

 50     : الدخول، -  وكيف عليها، المدخول المهر باب
. والمسيس     الدخول قبل طلقها أو

أيمموب، عممن إسممماعيل، زرارة: أخبرنمما بممن عمممر  - حدثنا5034
امرأتممه؟ قذف عمر: رجل لبن قال: قلت جبير ابن سعيد عن

بنممي أخمموي بيممن وسمملم عليممه الله صلى الله نبي فقال: فرق
مممن منكممما فهل كاذب، أحدكما أن يعلم وقال: (الله العجلن،

منكممما فهممل كمماذب، أحممدكما أن يعلممم فقال: (الله تائاب) فأبيا،



بينهما. ففرق تائاب) فأبيا، من
ل شميء الحمديث دينمار: فمي بمن عممر لمي أيوب: فقمال قال

كنممت إن لممك، مممال (ل الرجل: مممالي؟ قال: قال تحدثه، أراك
منك). أبعد فهو كاذبا كنت وإن بها، دخلت فقد صادقا

]4471[

 51.      : لها -  يفرض لم للتي المتعة باب
لممم ممما النسمماء طلقتممم إن عليكممم جنمماح تعممالى: {ل لقمموله

فريضة}. لهن تفرضوا أو تمسوهن
/.237 ،236بصير} /البقرة:  تعملون بما الله قوله: {إن إلى

المتقيممن. علممى حقمما بممالمعروف متمماع للمطلقممات وقمموله: { و
،241تعقلممون} /البقممرة:  لعلكممم آيمماته لكممم اللممه يممبين كممذلك
242./
متعممة الملعنممة فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي يذكر ولم
زوجها. طلقها حين

]5002[
عممرو: عمن سمفيان: عممن سمعيد: حمدثنا بن قتبة  - حدثنا5035
عليممه اللممه صمملى النممبي عمممر: أن ابممن عممن جممبير، بممن سعيد
ل كمماذب، أحممدكما الله، على للمتلعنين: (حسابكما قال وسلم
مممال قممال: (ل مممالي؟ اللممه، رسممول عليها). قال: يمما لك سبيل

فرجهمما، مممن اسممتحللت بممما فهممو عليهمما صدقت كنت إن لك،
منها). لك وأبعد أبعد فذاك عليها كذبت كنت وإن

]4471[
النفقات  - كتاب72

 1.     : الهل -  على النفقة فضل باب
كممذلك العفممو قممل ينفقممون ممماذا تعالى: {ويسألونك الله وقول
والخممر} الممدنيا فممي تتفكممرون لعلكممم اليممات لكممم اللممه يممبين

/220 ،219/البقرة: 
الحسن: العفو: الفضل. وقال

بممن عممدي عممن شممعبة إياس:حممدثنا أبي بن أدم  - حدثنا5036
قال: ثابت

مسممعود أبممي عممن النصمماري، يزيممد بممن اللممه عبممد سمممعت 
عليممه الله صلى النبي فقال: عن النبي؟ فقلت: عن النصاري،

يحتسممبها، وهو أهله، على نفقة المسلم أنفق قال: (إذا وسلم



صدقة). له كانت
]55[

الزنمماد، أبممي مالممك: عممن قممال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5037
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
الله: أنفممق قال: (قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
عليك). أنفق أدم ابن يا
]4407[

زيممد، بن ثور عن مالك، قزعة: حدثني بن يحيى  - حدثنا5038
قال: هريرة أبي عن الغيث، أبي عن
الرملممة علممى وسمملم: (السمماعي عليممه اللممه صلى النبي قال 

والصمائام الليل القائام أو الله، سبيل في كالمجاهد والمسكين،
النهار).

]5660، 5661[
بممن سممعد عممن سممفيان، كممثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا5039

قال: عنه الله رضي سعد بن عامر عن إبراهيم،
بمكممة، مريض وأنا يعودني وسلم عليه الله صلى النبي كان 

قممال: (ل). قلممت: فالشممطر؟ كله؟ بمالي أوصي مال فقلت: لي
تممدع أن كممثير، والثلممث قممال: (الثلممث قال: (ل). قلممت: فممالثلث؟

فممي النمماس يتكففممون عالممة تممدعهم أن من خير أغنياء ورثتك
في ترفعها اللقمة حتى صدقة، لك فهو أنفقت ومهما أيديهم،

بمك ويضمر نمماس، بمك ينتفمع يرفعممك اللمه ولعمل امرأتك، في
آخرون).

]56[

 2.      : والعيال -  الهل على النفقة وجوب باب
أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثنا بممن عمممر  - حممدثنا5040/5041

اللممه رضممي هريممرة أبممو قال: حممدثني صالح أبو العمش: حدثنا
قال: عنه
تممرك ممما الصممدقة وسلم: (أفضل عليه الله صلى النبي قال 

تعممول). بمممن وابممدأ السممفلى، اليممد من خير العليا واليد غنى،
العبممد ويقممول تطلقني، أن وإما تطعمني، أن المرأة: إما تقول

تممدعني. أن إلممى البممن: اطعمنممي ويقممول واستعملني، أطعمني
اللممه صمملى اللممه رسول من هذا سمعت هريرة، أبا فقالوا: يا

هريرة. أبي كيس من هذا قال: ل، وسلم؟ عليه
قممال: الليممث قممال: حممدثني عفيممر بممن سعيد ) - حدثنا5041( 



شممهاب، ابممن عممن مسممافر، بممن خالممد بن الرحمن عبد حدثني
هريرة: أبي عن المسيب، ابن عن
ما الصدقة قال: (خير وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

تعول). بمن وابدا غنى، ظهر عن كان
]1360[

 3.        : أهله -  على سنة قوت الرجل نفقة حبس باب
. العيال   نفقات وكيف

ابممن عممن وكيممع، سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثني5042/5043
الثوري: لي معمر: قال لي قال: قال عيينة

بعممض أو سممنتهم قمموت لهلممه يجمممع رجممل في سمعت هل 
ابممن حدثناه حديثا ذكرت ثم يحضرني، معمر: فلم قال السنة؟
اللمه رضممي عمممر عممن أوس، بممن مالممك عممن الزهري، شهاب

بنمي نخمل يمبيع كمان وسملم عليمه اللمه صملى النممبي عنه: أن
سنتهم. قوت لهله ويحبس النضير،

قال: حدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد ) - حدثنا5043(
بممن أوس بممن مالممك قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن عقيممل،

مممن ذكممرا لي ذكر مطعم ابن جبير بن محمد وكان الحدثان،
فسممألته، أوس بممن مالممك علممى دخلممت حتى فانطلقت حديثه،
مالك: فقال

فقال: هل يرفا حاجبه أتاه إذ عمر على ادخل حتى انطلقت 
قممال: يسممتأذنون؟ وسعد والزبير الرحمن وعبد عثمان في لك

يرفمما لبممث ثممم فجلسوا، وسلموا قال: فدخلوا لهم، فأذن نعم،
فممأذن قال: نعممم، وعباس؟ علي في لك لعمر: هل فقال قليل
ا فقال جلسا، سلما دخل فلما لهما، الممؤمنين، أميمر عباس: ي
أميممر وأصممحابه: يمما عثمممان الرهط فقال هذا، وبين بيني اقض

عمممر: فقممال الخممر، مممن أحدهما وأرح بينهما اقض المؤمنين،
هممل والرض، السممماء تقمموم بممه الممذي بممالله أنشممدكم اتئممدوا،
نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعلمون

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول صممدقة) يريممد تركنمما ما
علمي علمى عممر فأقبمل ذلمك، قمال الرهمط: قمد قمال نفسه،

اللممه رسممول أن تعلمممان هممل بممالله، فقممال: أنشممدكما وعبمماس
قممال ذلممك، قممال قممال: قممد ذلممك؟ قممال وسلم عليه الله صلى

رسمموله خممص كان الله أن المر، هذا عن أحدثكم عمر: فإني
أحممد يعطممه لممم بشمميء المال هذا في وسلم عليه الله صلى



الله: قال غيره،
- قممدير} فكممانت قمموله - إلى منهم رسوله على الله أفاء {ما
ممما واللممه وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول خالصة هذه

وبثهمما أعطاكموهمما لقممد عليكممم، بها استأثر ول دونكم، احتازها
اللممه صلى الله رسول فكان المال، هذا منها بقي حتى فيكم
ثممم المممال، هذا من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم عليه
رسممول بممذلك فعمممل اللممه، مممال مجعل فيجعله بقي، ما يأخذ
تعلمممون هممل بالله، أنشدكم حياته، وسلم عليه الله صلى الله

تعلمان هل بالله وعباس: أنشدكما لعلي قال قالوا: نعم، ذلك؟
وسمملم عليممه اللممه صمملى نممبيه اللممه توفى ثم قال: نعم، ذلك؟
وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ولي بكر: أنا أبو فقال

اللممه رسممول فيهمما بممه عمممل بممما فيهمما يعمل بكر أبو فقبضها
وعباس علي على - وأقبل حينئذ وأنتما وسلم عليه الله صلى

بار صادق فيها يعلم: أنه والله وكذا، كذا بكر أبا أن - تزعمان
ولممي فقلممت: أنمما بكممر، أبمما اللممه تمموفى ثممم للحممق، تابع راشد

سممنتين فقبضتها بكر، وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول
وأبممو وسمملم عليه الله صلى الله رسول عمل بما فيها أعمل
جئتنممي جميممع، وأمركممما واحممدة وكلمتكممما جئتممماني ثممم بكممر،

نصمميب يسممألني هممذا وأتممى أخيممك، ابممن مممن نصمميبك تسممألني
أن علممى إليكممما دفعتممه شممئتما فقلممت: أن أبيهمما، مممن امرأتممه
رسممول بممه عمممل بممما فيها لتعملن وميثاقه، الله عهد عليكما

وبممما بكممر أبممو فيها به عمل وبما وسلم عليه الله صلى الله
ادفعهمما فقلتممما فيهمما، تكلماني فل وإل وليتها، منذ فيها عملت

دفعتهمما هممل بممالله أنشممدكم بممذلك، أليكممما فممدفعتها بذلك إلينا
علممي علممى قممال: فأقبممل الرهممط: نعممم، فقممال بممذلك؟ إليهممما
قممال: بممذلك؟ إليكممما دفعتهمما هممل بالله فقال: أنشدكما وعباس

تقوم بإذنه فوالذي ذلك، غير قضاء مني أفتلتمسان قال نعم،
تقمموم حممتى ذلممك غيممر قضمماء فيهمما أقضي ل والرض، السماء

أكفيكماها. فأنا فادفعاها عنها عجزتما فإن الساعة،
]2748[

 4 } :    : يرضعن -  والوالدات تعالى الله وقال باب
.{ الرضاعة        يتم أن أراد لمن كاملين حولين أولدهن

/. وقممال: {وحملممه233بصممير} /البقممرة:  تعملون قوله: {بما إلى
/.15شهرا} /الحقاف:  ثلثون وفصاله



مممن سممعة ذو أخرى. لينفق له فسترضع تعاسرتم وقال: {وإن
يسممرا} عسممر - بعممد قمموله - إلممى رزقه عليه قدر ومن سعته

/.7 - 6/الطلق: 
بولممدها، والممدة تضممار أن اللممه الزهري: نهى عن يونس، وقال

غممذاء، لممه أمثممل وهممي مرضعة، الوالدة: لست تقول وذلك: أن
بعممد تممأبى، أن لهمما فليس غيرها، من به وأرفق عليه وأشفق

يضار المولود وليس عليه، الله جعل ما نفسه من يعطيها أن
فل غيرهمما، إلممى لهمما ضممرارا ترضعه أن فيمنعها والدته، بولده
والوالممدة، الوالممد نفممس طيممب عممن يسترضعا أن عليهما جناح

جنمماح فل وتشمماور منهممما تممراض عممن فصممال أرادا {فممإن
وتشاور. منهما تراض عن ذلك يكون أن عليهما}: بعد

/: فطامه.14{فصاله} /لقمان: 

5       : ونفقة -  زوجها، عنها غاب إذا المرأة نفقة باب
الولد.
عممن يممونس، الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا5044

قالت: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن شهاب: أخبرني ابن
سممفيان أبا إن الله، رسول فقالت: يا عتبة، بنت هند جاءت 

عيالنمما؟ لممه الذي من أطعم أن حرج علي فهل مسيك، رجل
بالمعروف). إل قال: (ل،

]2097[
همممام عممن معمر، عن الرزاق، عبد يحيى: حدثنا  - حدثنا5045

عنه: الله رضي هريرة أبا قال: سمعت
من المرأة أنفقت قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

أجره). نصف فله أمره، غير عن زوجها، كسب
]1960[

 6.      : زوجها -  بيت في المرأة عمل باب
شممعبةقال: حممدثني عممن يحيممى، مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا5046
علي: ليلى: حدثنا أبي ابن عن الحكم،

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أتت السلم عليها فاطمة أن 
جمماءه أنممه وبلغممه الرحممى، مممن يممدها في تلقى ما إليه تشكو
أخممبرته جمماء فلممما لعائاشممة، ذلمك فذكرت تصادفه، فلم رقيق،

فقممال: نقوم، فذهبنا مضاجعنا، أخذنا وقد قال: (فجاءنا عائاشة،
بممرد وجممدت حممتى وبينهمما بينممي فقعممد مكانكممما). فجمماء (علممى



سممألتما؟ مممما خيممر على أدلكما فقال: (أل بطني، على قدميه
ثلثمما فسممبحا فراشممكما، إلممى أويتما أو مضاجعكما، أخذتما إذا

خيممر فهممو وثلثيممن، أربعمما وكممبرا وثلثيممن، ثلثا واحمدا وثلثين،
خادم). من لكما

]2945[

 7.   : المرأة -  خادم باب
أبممي بن الله عبيد سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا5047

يحمدث: ليلمى أبمي بن الرحمن عبد مجاهدا: سمعت زيد: سمع
طالب: أبي ين علي عن
وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أتت السلم عليها فاطمة أن 

تسممبحين منه؟ لك خير هو ما أخبرك فقال: (أل خادما، تسأله
وثلثيممن ثلثمما اللممه وتحمممدين وثلثيممن، ثلثمما منامممك عنممد اللممه

أربممع سممفيان: إحممداهن قممال وثلثيممن). ثممم أربعمما اللممه وتكبرين
ليلممة قممال: ول صممفين؟ ليلة قيل: ول بعد، تركتها فما وثلثون،
صفين.

]2945[

 8.     : أهله -  في الرجل خدمة باب
بممن الحكممم شعبة: عممن عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا5048
يزيد: بن السود عن إبراهيم، عن عتيبة،

عليه الله صلى النبي كان عنها: ما الله رضي عائاشة سألت 
فإذا أهله، مهنة في يكون قالت: كان البيت؟ في يصنع وسلم
خرج. الذان سمع

]644[

 9        : بغير -  تأخذ أن فللمراة الرجل، ينفق لم إذا باب
. معروف      من وولدها يكفيها ما علمه

قممال: هشام عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5049
عائاشة: عن أبي، أخبرني

رجل سفيان أبا إن الله، رسول قالت: يا عتبة بنت هند أن 
منممه، أخممذت ممما إل وولممدي يكفيني ما يعطيني وليس شحيح،

بالمعروف). وولدك يكفيك ما فقال: (خذي يعلم، ل وهو
]2097[



 10      : يده -  ذات في زوجها المرأة حفظ باب
والنفقة.

ابممن سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حدثنا5050
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد، وأبو أبيه، عن طاوس،

ركبن نساء قال: (خير وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أحنمماه قريممش، نسمماء الخممر. (صممالح قريش). وقال نساء البل
يده). ذات في زوج على وأرعاه صغره، في ولد على

ة عمن ويمذكر لى النمبي عبماس: عمن بمن معاوي ه ص عليمه الل
وسلم.

]3251[

 11.    : بالمعروف -  المرأة كسوة باب
عبممد قال: أخممبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا5051
رضي علي عن وهب، بن زيد قال: سمعت ميسرة بن الملك

قال: عنه الله
فلبسممتها، سمميراء حلة وسلم عليه الله صلى النبي إلى آتى 

نسائاي. بين فشققتها وجهه، في الغضب فرأيت
]2472[

 12.      : ولده -  في زوجها المرأة عون باب
عممن عممرو، عمن زيمد، بممن حممماد مسدد: حمدثنا  - حدثنا5052

سممبع وترك أبي قال:هلك عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
الله: رسول لي فقال ثيبا امرأة فتزوجت بنات، تسع أو بنات

ثيبا). قلممت: بممل أم فقال: (ابكرا جابر). فقلت: نعم، يا (تزوجت
وتضمماحكك). تضمماحكها وتلعبممك، تلعبهمما جارية قال: (فهل ثيبا،

كرهممت وإنممي بنممات، وتممرك هلك، الله عبد له: إن قال: فقلت
وتصمملحهن، عليهممن تقمموم امممرأة فممتزوجت بمثلهن، أجيئهن أن

قال: خيرا). أو لك، الله فقال: (بارك
]432[

 13.     : أهله -  على المعسر نفقة باب
سممعد: حممدثنا بممن إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5053

هريممرة أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن حميممد عممن شممهاب، ابن
قال: عنه الله رضي

قممال: فقممال: هلكممت، رجل وسلم عليه الله صلى النبي أتى 



قممال: (فممأعتق رمضممان، فممي أهلممي علممى (ولممم). قممال: وقعممت
متتابعين). قممال: ل شهرين قال: (فصم عندي، رقبة). قال: ليس

فممأتى أجممد، مسممكينا). قممال: ل سممتين قممال: (فممأطعم أسممتطيع،
فقممال: (أيممن تمممر، فيممه بعممرق وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي

أحموج بهمذا). قمال: علمى قال: (تصمدق ذا، أنا السائال). قال: ها
أهممل بتيهمما ل بين ما بالحق، بعثك فوالذي الله، رسول يا منا

حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فضممحك منا، أحوج بيت
إذا). قال: (فأنتم أنيابه، بدت

]1834[

 14 : / {    } : البقرة -  ذلك مثل الوارث وعلى /233باب
. شيء     منه المرأة على وهل

- صممراط قمموله - إلممى أبكممم أحدهما رجلين مثل الله {وضرب
/.76مستقيم} /النحل: 

هشممام وهيب: أخبرنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5054
سلمة: أم عن سلمة، أبي بنت زينب عن أبيه، عن
سمملمة أبممي بنممي في أجر من لي هل الله، رسول قلت: يا 

بني؟ هم وإنما وهكذا، هكذا بتاركتهم ولست عليهم، أنفق أن
عليهم). أنفقت ما أجر لك قال: (نعم،

]1398[
بممن هشام عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5055
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة،

فهممل شممحيح، رجل سفيان أبا إن الله، رسول هند: يا قالت 
بالمعروف). قال: (خذي وبني؟ يكفيني ما أخذ أن جناح علي

]2097[

 15) :       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
( فإلي     ضياعا أو كل ترك

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5056
عنممه: اللممه رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن شهاب، ابن
بالرجممل يممؤتى كممان وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن

فضمل؟). فمإن لمدينه تمرك فيسمأل: (همل ديمن، عليمه المتموفى
علممى للمسمملمين: (صمملوا قال وإل، صلى، وفاء ترك أنه حدث

أولممى قممال: (أنمما الفتمموح، عليممه اللممه فتممح صمماحبكم). فلممما



دينمما فممترك المممؤمنين من توفي فمن أنفسهم، من بالمؤمنين
فلورثته). مال ترك ومن قضاؤه، فعلي

]2176[

 16.     : وغيرهن -  المواليات من المراضع باب
عممن عقيممل، عممن الليممث، كممثير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5057

أخبرته: سلمة أبي بنت زينب عروة: أن شهاب: أخبرني ابن
قممالت: قلممت: وسمملم عليممه الله صلى النبي زوج حبيبه أم أن

قممال: (وتحممبين سممفيان، أبممي ابنممة أخممتي انكممح اللممه، يارسممول
في مشاركني من وأحب بمخلية، لك لست ذلك). فقلت: نعم،

الله، لي). فقلت: يارسول يحل ل ذلك فقال: (إن أختي، الخير
سمملمة؟ أبممي بنممت درة تنكممح أن تريممد أنك نتحدث إنا فوالله

تكممن لممم لممو فقال: (فمموالله سلمة). فقلت: نعم، أم قال: (ابنة
الرضمماعة، مممن أخي ابنة إنها لي، حلت ما حجري في ربيبتي

ول بنمماتكن علممي تعرضممن فل ثويبممة، سمملمة وأبمما أرضممعتني
أخواتكن).

لهب. أبو أعتقها عروة: ثويبة الزهري: قال عن شعيب، وقال
]4813.[

الرابع الجزء
الطعمة.  - كتاب73

،57رزقناكم} /البقممرة:  ما طيبات من تعالى: {كلوا الله وقول
طيبممات مممن /. وقوله: {أنفقمموا81/ و/طه:160/ و/العراف: 172

كسبتم} ما
الرحيم. الرحمن الله بسم

ًا واعملمموا الطيبات من /. وقوله: {كلوا267/البقرة: إنممي صممالح
/.51عليم} /المؤمنون:  تعملون بما

عممن منصور، عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5058
عنه، الله رضي الشعري موسى أبي عن وائال، أبي
الجممائاع، قممال: (أطعممموا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عن 

ّكوا المريض، وعودوا السير. سفيان: والعاني العاني). قال وف
]2881.[

عممن فضيل، بن محمد عيسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا5059
قال: هريرة أبي عن حازم، أبي عن أبيه،
ثلثممة طعممام مممن وسمملم عليه الله صلى محمد آل شبع ما 

ُقبض. حتى أيام



هريرة: أبي عن حازم، أبي  - وعن5060
آية فاستقرأته الخطاب، بن عمر فلقيت شديد، جهد أصابني 

بعيممد غيممر فمشمميت علممّي، وفتحها داره فدخل الله، كتاب من
صمملى اللممه رسممول فممإذا والجمموع، الجهممد من لوجهي فخررت

هممر). فقلممت أبمما فقال: (يمما رأسي، على قائام وسلم عليه الله
الممذي وعممرف فأقامني بيدي فأخذ وسعديك، الله رسول لبيك
فشممربت لبن من بعس لي فأمر رحله، إلى بي فانطلق بي،
ثممم فشممربت، هممر). فعممدت أبمما يمما فاشممرب قال: (عد ثم منه،

كالقممدح، فصممار بطنممي استوى حتى فشربت، قال: (عد) فعدت
له: وقلت أمري، من كان الذي له وذكرت عمر، قال: فلقيت

ّلى ه أحمق كان من ذلك الله فو لقمد واللمه عممر، يما منمك ب
أكممون لن عمر: والله منك. قال لها أقرأ ولنا الية، استقرأتك

النعم. حمر مثل لي يكون أن من إلي أحب أدخلتك

1.      : باليمين -  والكل الطعام على التسمية باب
بن قال: الوليد سفيان الله: أخبرنا عبد بن علي  - حدثنا5061

بممن عمممر سمممع كيسممان: أنممه بن وهب سمع أخبرني: أنه كثير
يقول: سلمى أبي
ًا كنت  وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول حجر في غلم

صمملى اللممه رسول لي فقال الصحفة، في تطيش يدي وكانت
مممما وكممل بيمينممك، وكل الله، سّم غلم، وسلم: (يا عليه الله

بعد. طعمتي تلك زالت يليك). فما
]5062، 5063.[

2. يليه -     مما الكل باب
وسلم: عليه الله صلى النبي أنس: قال وقال

يليه). مما رجل كل وليأكل الله، اسم (اذكروا 
]4868.[

قممال: حممدثني اللممه عبممد بممن العزيز عبد  - حدثني5062/5063
عممن الديلي، حلحلة بن عمرو بن محمد عن جعفر، بن محمد
ابن وهو سلمة، أبي بن عمر عن نعيم، أبي كيسان بن وهب

قال: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج سلمة، أم
ًا أكلت  ًا، وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول مع يوم طعاممم

صمملى الله رسول لي فقال الصحفة، نواحي من آكل فجعلت



يليك). مما وسلم: (كل عليه الله
وهممب عممن مالممك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا5063(

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال: أتي نعيم أبي كيسان بن
فقال: سلمة، أبي بن عمر ربيبه ومعه بطعام، وسلم

يليك). مما وكل الله، (سّم 
]5061.[

3        : لم -  إذا صاحبه، مع القصعة حوالي تتبع من باب
. كراهية   منه يعرف

بممن اللممه عبممد بن إسحق عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا5064
يقول: مالك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي
ًا إن  لطعممام وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول دعا خياط

لى اللمه رسمول ممع أنمس: فمذهبت قال صنعه، ه ص عليمه الل
ّباء يتتبع فرأيته وسلم، ّد أزل قممال: فلممم القصعة، حوالي من ال

ّباء أحب ّد يومئذ. من ال
]1986.[

4.     : وغيره -  الكل في التيمن باب
سلمة: أبي بن عمر قال
بيمينك). وسلم: (كل عليه الله صلى النبي لي قال 
]5061.[

عممن شممعبة، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما : حممدثنا5065
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عن مسروق، عن أبيه، عن أشعث،
قالت:

اسممتطاع، ممما التيمن يحب وسلم عليه الله صلى النبي كان 
- في هذا قبل بواسط قال - وكان وترجله وتنعله طهوره في

كله. شأنه
]166[

5.     : شبع -  حتى أكل من باب
ّدثنا5066 بممن إسممحق عممن مالممك، قممال: حممدثني إسماعيل  - ح

يقممول: قممال مالممك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد
سليم: لم أبوطلحة

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول صمموت سمممعت لقممد 
ًا، فممأخرجت شمميء؟ مممن عنممدك فهل الجوع، فيه أعرف ضعيف

ًا ًا أخرجممت ثممم شممعير، مممن أقراصمم الخممبز فلفممت لهمما، خمممار



إلممى أرسلتني ثم ببعضه وردتني ثوبي، تحت دسته ثم ببعضه،
فوجمدت بمه، قال: فمذهبت وسلم، عليه الله صلى الله رسول
النمماس، ومعه المسجد في وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسمملم: عليممه اللممه صلى الله رسول لي فقال عليهم، فقمت

قممال: (بطعممام). قممال: فقلممت: نعممم، طلحة). فقلممت أبو (أرسلك
معممه: لمممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال نعم،

طلحممة، أبمما جئت حتى أيديهم، بين وانطلقت (قوموا). فانطلق
اللممه صمملى اللممه رسول جاء قد سليم، أم طلحة: يا أبو فقال
نطعمهممم، ممما الطعممام مممن عنممدنا وليممس بالناس، وسلم عليه

لقممي حتى طلحة أبو قال: فانطلق أعلم، ورسوله فقالت: الله
ورسممول طلحممة أبو فأقبل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

اللممه رسممول فقممال دخل، حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله
عنممدك). فممأتت ممما سليم، أم يا وسلم: (هلمي عليه الله صلى
ُفممّت، بممه فممأمر الخممبز، بممذلك ّكممة سممليم أم وعصممرت َف لهمما ُع

ْتُه، َدَم ممما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول فيه قال ثم فأ
فممأكلوا لهم، لعشرة). فأذن قال: (ائاذن ثم يقول، أن الله شاء
لهممم لعشممرة). فممأذن قممال: (ائاممذن ثم خرجوا، ثم شبعوا، حتى

لعشممرة). فممأذن قال: (ائاممذن ثم خرجوا، ثم شبعوا حتى فأكلوا
فأكمل لعشمرة أذن ثمم خرجموا، ثمم شمبعوا حمتى فمأكلوا لهم

رجلً. ثمانون والقوم وشبعوا، كلهم القوم
]412.[

أبممو قال: وحممدث أبيه عن معتمر، موسى: حدثنا  - حدثنا5067
ًا، عثمان عنهممما اللممه رضي بكر أبي بن الرحمن عبد عن أيض

قال:
لى النبي مع كنا  ه ص فقمال ومائامة، ثلثيمن وسملم عليمه الل

طعممام). فممإذا منكم أحد مع وسلم: (هل عليه الله صلى النبي
اع رجمل مع رجمل جماء ثمم فعجمن، نحموه، أو طعمام ممن ص

اللممه صمملى النممبي فقال يسوقها، بغنم طويل، مشعان مشرك
بيممع، بممل قممال: هبممة). قممال: ل، أو عطية، أم وسلم: (أبيع عليه

َعت، شاة منه قال: فاشترى ِن اللممه صمملى اللممه نممبي فممأمر فُصمم
ه، وايم ُيشوى، البطن بسواد وسلم عليه الثلثيمن ممن مما الل

ًا كممان إن بطنهمما، سممواد مممن حزة له حز قد إل ومائاة شماهد
ّياه، أعطاه ًا كان وإن إ قصممعتين، فيهمما جعل ثم له، خبأها غائاب
علمى فحملتمه القصمعتين، فمي وفضمل وشبعنا، أجمعون فأكلنا



قال. كما أو البعير،
]2103[

َهيب: حدثنا مسلم: حدثنا  - حدثنا5068 عن أمه، عن منصور، ُو
عنها: الله رضي عائاشة

مممن شممبعنا حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي تمموفي 
والماء. السودين: التمر

]5127.[

6      } : العرج -  على ول حرج العمى على ليس باب
 : /  { النور     الية حرج المريض على ول /.61حرج

بممن يحيممى سفيان: قال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5069
النعمممان بممن سممويد يقول: حدثنا يسار بن بشير سعيد: سمعت

قال:
خيممبر، إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول مع خرجنا 

- روحممة علممى خيممبر مممن يحيى: وهي - قال بالصهباء كنا فلما
إل أتممي فممما بطعممام، وسمملم عليه الله صلى الله رسول دعا

ِويق، فمضممممض بمممماء، دعممما ثمممم منمممه، فأكلنممما فلكنممماه، ِبَسممم
سفيان: سمممعته يتوضأ. قال ولم المغرب بنا فصلى ومضمضنا،

ًا منه ًا. عود وبدء
]206[

7     : الِخَوان -  على والكل المرّقق، الخبز باب
والّسفرة.

قال: قتادة عن هّمام، سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا5070
ّباز وعنده أنس عند كنا  الله صلى النبي أكل فقال: ما له، خ

ًا وسلم عليه ًا، خبز الله. لقي حتى مسموطة شاة ول مرقق
]5105، 6092.[

قممال: هشممام بممن معاذ الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5071
قتممادة، - عن السكاف علي: هو - قال يونس عن أبي، حدثني

قال: عنه الله رضي أنس عن
ٍة علممى أكممل وسمملم عليه الله صلى النبي علمت ما  ُكّرَج ُسمم

ِبَز ول قّط، ّقق له ُخ َوان علممى أكل ول قّط، مر قممّط. قيممل ِخمم
َفر. قال: على يأكلون؟ كانوا ما لقتادة: فعلى الّس

]5099.[



جعفمر: أخمبرني بمن محمد مريم: أخبرنا أبي ابن  - حدثنا5072
ًا سمع حميد: أنه يقول: أنس

ّية، يبنممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قام  فممدعوت بصممف
ُبسممطت، بالنطمماع أمممر وليمته، إلى المسلمين عليهمما فممألقي ف

ِقُط التمر النممبي بهمما أنس: بنممى عن عمرو، والسمن. وقال وال
ًا صنع ثم وسلم، عليه الله صلى نطع. في حيس

]364.[
أبيه، عن هشام، معاوية: حدثنا أبو محمد: أخبرنا  - حدثنا5073

قال: كيسان بن وهب وعن
ّيممرون الشام أهل كان  ذات ابممن يمما يقولممون الزبيممر، ابممن يع

ّيرونممك إنهممم بني أسماء: يا له فقالت النطاقين، بالنطمماقين، يع
نصفين، شققته نطاقي كان إنما النطاقان؟ كان ما تدري هل

بأحممدهما، وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسممول قربة فأوكيت
ّيممروه إذا الشممام أهممل قممال: فكممان آخر، سفرته في وجعلت ع

ًا بالنطاقين، عارها. عنك ظاهر شكاة تلك والله، يقول: إيه
]2817.[

بشممر، أبممي عممن عوانممة، أبممو النعمان: حممدثنا أبو  - حدثنا5074
عباس: ابن عن جبير، بن سعيد عن
أهدت عباس، ابن خالة حزن، بن الحارث بنت حفيد أم أن 

ًا وسلم عليه الله صلى النبي إلى ًا سمممن ِقطمم ّبا، وأ فممدعا وأُضمم
ْلَن بهّن، ِك وسلم عليه الله صلى النبي وتركهّن مائادته، على فأ

ًا ُكّن ولو لهّن، كالمستقذر النممبي مائاممدة علممى أكلممن ممما حرام
بأكلهّن. أمر ول وسلم، عليه الله صلى

]2436.[

8.  : الّسِويق -  باب
عممن يحيممى، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5075
أخبره: أنه النعمان بن سويد عن يسار، بن بشير

وهممي بالصممهباء، وسلم عليه الله صلى النبي مع كانوا أنهم 
فلممم بطعممام فممدعا الصمملة، فحضممرت خيممبر، مممن روحممة على

ًا، إل يجممده بممماء دعمما ثممم معممه، فلكنمما منممه، فلك سممويق
يتوضأ. ولم وصلينا صلى ثم فمضمض،

]206.[



9         : يأكل -  ل وسلم عليه الله صلى النبي كان ما باب
. هو      ما فيعلم له، ُيَسّمى حتى

اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا5076
سممهل بممن أمامممة أبممو قال: أخبرني الزهري عن يونس، أخبرنا

أخبره: عباس ابن النصاري: أن حنيف بن
أخممبره: أنممه اللممه، سمميف لممه يقال الذي الوليد، بن خالد أن 

ميمونممة، علمى وسملم عليمه اللمه صملى اللمه رسول مع دخل
ّبا عنممدها فوجممد عبمماس، ابممن وخالممة خممالته وهممي ًا، ضمم محنمموذ

ِدَمت الضممب فقدمت نجد، من الحارث بنت حفيدة أختها به َق
ّلممما وكممان وسمملم، عليممه اللممه صلى الله لرسول ّدُم ق َقمم يممده ُي
ّدَث حتى لطعام ُيَسّمى به ُيَح صمملى اللممه رسممول فأهوى له، و

النسموة ممن امممرأة فقممالت الضمب، إلى يده وسلم عليه الله
قممدمتّن ممما وسلم عليه الله صلى الله رسول الحضور: أخبرن

اللممه صمملى اللممه رسممول فرفممع الله، رسول يا الضب هو له،
الوليممد: أحممرام بممن خالممد فقممال الضممب، عممن يممده وسلم عليه

قممومي، بممأرض يكن لم ولكن قال: (ل، الله؟ رسول يا الضب
صلى الله ورسول فأكلته، خالد: فاجتررته أعافه). قال فأجدني

إلي. ينظر وسلم عليه الله
]5085، 5217.[

10.     : الثنين -  يكفي الواحد طعام باب
مالممك. وحممدثنا يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5077

عممن العرج، عن الزناد، أبي عن مالك، قال: حدثني إسماعيل
قال: أنه عنه الله رضي هريرة أبي
كافي الواحد وسلم: (طعام عليه الله صلى الله رسول قال 

الربعة). كافي الثلثة وطعام الثلثة،

11.      : واحد -  ِمًعى في يأكل المؤمن باب
الصمممد: حممدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5078/5080

قال: نافع عن محمد، بن واقد عن شعبة،
معممه، يأكممل بمسممكين يممؤتى حممتى يأكممل ل عمممر ابممن كممان 

ً فأدخلت ًا، فأكل معه يأكل رجل ُتممدخل ل نممافع، فقال: يا كثير
يقول: (المؤمن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت علّي، هذا

ًعى في يأكل أمعاء). سبعة في يأكل والكافر واحد، ِم



الله، عبيد عن عبدة، سلم: أخبرنا بن محمد ) - حدثنا5079( 
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
يأكممل المممؤمن وسمملم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال 

ًعى في قال أيهما أدري - فل المنافق أو الكافر، وإن واحد، ِم
أمعاء). سبعة في - يأكل الله عبيد
َكير: حدثنا ابن وقال عممن عمممر، ابممن عممن نممافع، عممن مالك، ُب
بمثله. وسلم عليه الله صلى النبي

عممرو عمن سمفيان، اللمه: حمدثنا عبمد بمن علي  - حدثنا5080
قال:

ً َنهيك أبو كان  الله رسول عمر: إن ابن له فقال أكولً، رجل
أمعاء) سبعة في يأكل الكافر قال: (إن وسلم عليه الله صلى

ورسوله. بالله أومن فقال: فأنا
5081 / أبممي عممن مالك، قال: حدثني اسماعيل  - حدثنا5082 
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

فممي المسمملم وسلم: (يأكل عليه الله صلى الله رسول قال 
ًعى أمعاء). سبعة في يأكل والكافر واحد، ِم

بممن عممدي عممن شممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5082
هريرة: أبي عن حازم، أبي عن ثابت،

ً أن  ً يأكممل كممان رجل ًا، أكل ً يأكممل فكممان فأسمملم، كممثير أكل
ُذكر قليلً، فقممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي ذلممك فمم

ًعى في يأكل المؤمن أمعاء). سبعة في يأكل والكافر واحد، ِم

12.   : ًا -  متكئ الكل باب
َعيممم: حممدثنا أبممو  - حدثنا5083/5084 َعر، ُن بممن علممي عممن ِمْسمم

يقول: ُجَحيفة أبا القمر: سمعت
ًا). آكل وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال  متكئ

عممن جريممر، شمميبة: أخبرنمما أبممي بممن عثمممان  - حممدثني5084
قال: ُجَحيفة أبي عن القمر، بن علي عن منصور،

عنممده: لرجممل فقال وسلم، عليه الله صلى النبي عند كنت 
متكىء). وأنا آكل (ل

13. الّشواء -   باب
مشوي. /: أي69حنيذ} /هود: بعجل تعالى: {جاء الله وقول

يوسممف: بممن هشممام اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5085
ابن عن سهل، بن أمامة أبي عن الزهري، عن معمر، أخبرنا



قال: الوليد بن خالد عن عباس،
إليممه فأهوى مشوي، بضب وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

خالممد: أحممرام فقممال يممده، فأمسممك ضممب، له: إنه فقيل ليأكل،
أعممافه). فأجممدني قممومي، بممأرض يكون ل ولكنه قال: (ل، هو؟

لى اللمه ورسول خالد فأكل ه ص ينظمر. قمال وسملم عليمه الل
محنوذ. شهاب: بضب ابن عن مالك،

]5076.[

14.  : الَخِزيَرة -  باب
ِزيَرة قال ّنْضُر: الَخ ّنَخالة، من ال ِريَرة ال اللبن. من والَح

َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني5086 عممن عقيممل، عممن الليممث، ُب
عتبممان النصمماري: أن ربيع بن محمود قال: أخبرني شهاب ابن
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي أصممحاب من وكان مالك، بن

ًا شهد ممن النصار: من بدر
رسممول فقال: يمما وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى أنه 

ّلي وأنمما بصممري، أنكممرت إنممي اللممه، كممانت فممإذا لقممومي، أصمم
آتممي أن أسممتطع لممم وبينهممم، بيني الذي الوادي سال المطار

تممأتي أنممك اللممه، رسممول يمما فمموددت لهممم، لصمملي مسممجدهم
شمماء إن فقممال: (سممأفعل مصمملى، فأتخممذه بيممتي فممي فتصمملي

وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول عتبان: فغدا الله). قال
وسمملم عليممه الله صلى النبي فاستأذن النهار، ارتفع حين بكر

لممي: (أيممن قممال ثممم الممبيت، دخل حتى يجلس فلم له، فأذنت
ّلي أن تحب المبيت، ممن ناحيمة إلمى بيتمك). فأشمرت ممن أص
ّبممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام فصمملى فصممففنا، فك

ّلم، ثممم ركعتين فممي فثمماب صممنعناه، خزيممر علممى وحبسممناه سمم
قائاممل فقممال فمماجتمعوا، عممدد ذوو الممدار أهل من رجال البيت

ّدْخُشن؟ بن مالك منهم: أين ل منممافق، بعضممهم: ذلممك فقممال ال
وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النممبي قممال ورسمموله، اللممه يحب
الله). قممال: وجه بذلك يريد الله، إل إله قال: ل تراه أل تقل،
إلممى ونصمميحته وجهممه نممرى قال: قلنا: فإنمما أعلم، ورسوله الله

إلممه قممال: ل مممن النممار على حرم الله فقال: (فإن المنافقين،
الله). وجه بذلك يبتغي الله، إل

أحممد النصمماري، محمد بن الُحَصين سألت شهاب: ثم ابن قال
ّدقه. محمود، حديث عن َسَراتهم، من وكان سالم، بني فص

]414.[



15.  : الِقِط -  باب
ًا: بنى حميد: سمعت وقال وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أنس

ّية، ِقَط التمر فألقى بصف والسمن. وال
]5072.[

اللمه صملى النممبي أنس: صممنع عن عمرو، أبي بن عمرو وقال
ًا. وسلم عليه ْيس َح

]5072.[
بشممر، أبممي عن شعبة، إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا5087

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن سعيد، عن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي إلى خالتي أهدت  َباب ًا ِض ِقط وأ

ًا، َع ولبن ُوِض ًا كممان فلو مائادته، على الضب ف ُيوضممع، لممم حراممم
ِقَط. وأكل اللبن، وشرب ال

]2436.[

16.   : والشعير -  السلق باب
َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا5088 الرحمممن، عبممد بممن يعقوب ُب

قال: سعد بن سهل عن حازم، أبي عن
أصممول تأخممذ عجمموز لنمما كممانت الجمعممة، بيوم لنفرح كنا إن 

شممعير، مممن حبممات فيممه فتجعممل لها، قدر في فتجعله السلق،
مممن الجمعممة بيمموم نفممرح وكنمما إلينمما، فقربته زرناها صلينا إذا

ممما والله الجمعة، بعد إل نقيل ول نتغدى، كنا وما ذلك، أجل
َدٌك. ول شحم فيه َو

]896.[

17.    : اللحم -  وانتشال ّنْهِس ال باب
حّمماد: حمدثنا الوهماب: حممدثنا عبمد بممن اللمه عبد  - حدثنا5089
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن محمد، عن أيوب،

َق  َعّر ًا، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول َت قممام ثممم كتفمم
يتوضأ. ولم فصلى

قممال: انتشممل عباس ابن عن عكرمة، عن وعاصم، أيوب وعن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي صمملى، ثممم فأكل قدر، من َعرق
يتوضأ. ولم
].204[ر: 



18.   : الَعُضِد -  تعّرق باب
عثمممان قممال: حممدثني المثنممى بممن محمد  - حدثني5090/5091

َليح: حدثنا عمر: حدثنا بن اللممه عبممد المممدني: حممدثنا حازم أبو ُف
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن
مكة. نحو وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا 
بممن محمممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد ) - حدثنا5091(

السمملمي، قتممادة أبممي بن الله عبد عن حازم، أبي عن جعفر،
قال: أنه أبيه عن
ًا كنت  ًا يوم اللممه صمملى النممبي أصممحاب من رجال مع جالس

صمملى اللممه ورسممول مكممة، طريممق في منزل في وسلم عليه
غيممر وأنمما محرمممون والقمموم أمامنمما، نممازل وسمملم عليممه اللممه

ًا فأبصروا محرم، ًا حمممار نعلممي، أخصممف مشممغول وأنمما وحشممي
فأبصممرته، فممالتفت أبصممرته، أنممي لممو وأحبمموا به، يؤذنوني فلم

السمموط ونسمميت ركبممت ثممم فأسممرجته، الفممرس إلممى فقمممت
واللممه فقممالوا: ل والرمممح، السوط لهم: ناولوني فقلت والرمح،

ركبممت، ثممم فأخممذتهما فنزلممت فغضممبت بشمميء، عليه نعينك ل
فوقعمموا مات، وقد به جئت ثم فعقرته، الحمار على فشددت

ّكوا إنهم ثم يأكلونه، فيه فرحنمما، ُحُرم، وهم إياه أكلهم في ش
َد وخبأت َعُضمم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فأدركنمما معممي، ال
شمميء). فنمماولته منممه فقممال: (معكممم ذلممك، عن فسألناه وسلم
َد َعُض محرم. وهو تعّرقها حتى فأكلها ال

بممن عطمماء عممن أسمملم، بن زيد جعفر: وحدثني بن محمد قال
قتادة: مثله. أبي عن يسار،

].1725[ر: 

19.    : بالسكين -  اللحم قطع باب
قممال: الزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5092
أمية: بن عمرو بن جعفر أخبرني

عليه الله صلى النبي رأى أخبره: أنه أمية بن عمرو أباه أن 
ُدعي يممده فممي شمماة كتممف مممن يحممتّز وسمملم الصمملة، إلممى فمم
يتوضأ. ولم فصلى قام ثم بها، يحتّز التي والسكين فألقاها

].205[ر: 



20       : وسلم -  عليه الله صلى النبي عاب ما باب
ًا. طعام

العمممش، عممن سممفيان، كممثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا5093
قال: هريرة أبي عن حازم، أبي عن
ًا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عمماب ممما  إن قممّط، طعاممم

تركه. كرهه وإن أكله، اشتهاه
].3370[ر: 

21.    : الشعير -  في النفخ باب
قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5094
سهلً: سأل حازم: أنه أبو حدثني

ّنِقممّي؟ وسملم عليممه اللمه صملى النبي زمان في رأيتم هل  ال
كنمما ولكممن قممال: ل، الشممعير؟ تنخلممون فقلممت: كنتممم قممال: ل،

ننفخه.
]5097.[

22       : وسلم -  عليه الله صلى النبي كان ما باب
. يأكلون  وأصحابه

عبمماس عممن زيممد، بممن حّممماد النعمان: حممدثنا أبو  - حدثنا5095
قال: هريرة أبي عن النهدي، عثمان أبي عن الجريري،

ًا وسلم عليه الله صلى النبي قسم  ًا، أصمحابه بيمن يوم تممر
تمممرات سممبع فأعطمماني تمممرات، سممبع إنسممان كممل فممأعطى
ّدت منها، إلي أعجب تمرة فيهّن يكن فلم حشفة، إحداهّن شمم

َمَضاِغي. في
]5125، 5126.[

جرير: حممدثنا بن وهب محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5096
قال: سعد عن قيس، عن إسماعيل، عن شعبة،

لنمما ما وسلم، عليه الله صلى النبي مع سبعة سابع رأيتني 
ِة، ورق إل طعام َل ْب ِة، أو الُح َلمم َب تضممع ممما أحممدنا يضممع حممتى الَح

َعّزُرني أسد بنو أصبحت ثم الشاة، ًا خسرُت السلم، على ُت إذ
سعيي. وضّل
].3522[ر: 

حممازم أبممي عممن يعقمموب، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5097
فقلت: سعد بن سهل قال: سألت

ّنِقممّي؟ وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أكل هل  فقممال ال



ّنِقممّي، وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى سهل: ما مممن ال
لكممم كممانت الله. قال: فقلممت: هممل قبضه حتى الله ابتعثه حين
قممال: ممما مناخل؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في
ابتعثه حين من منخلً، وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى
غيممر الشممعير تممأكلون كنتممم قبضه. قممال: قلممت: كيممف حتى الله

بقممي وممما طممار، ممما فيطيممر وننفخه، نطحنه قال: كنا منخول؟
فأكلناه. ثّريناه

].5094[ر: 
ْوح إبراهيم: أخبرنا بن إسحق  - حدثني5098 عبادة: حدثنا بن َر

ُبري، سعيد عن ذئاب، أبي ابن ْق الله رضي هريرة أبي عن الَم
عنه:
ّية، شماة أيممديهم بيممن بقمموم مر أنه  ِل أن فممأبى فممدعوه، َمْصمم

الدنيا من وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال: خرج يأكل
الشعير. خبز من يشبع ولم

معمماذ: حممدثني السممود: حممدثنا أبممي بممن الله عبد  - حدثنا5099
قال: مالك بن أنس عن قتادة، عن يونس، عن أبي،
َوان، علممى وسمملم عليه الله صلى النبي أكل ما  فممي ول ِخمم

ٍة، ُكّرَج ِبَز ول ُس ّقممق. قلممت لممه ُخ يممأكلون؟ ممما لقتممادة: علممى مر
ِر. قال: على َف الّس

].5071[ر: 
إبراهيممم، عممن منصممور، عممن جريممر، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5100

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن السود، عن
المدينة، قدم منذ وسلم، عليه الله صلى محمد آل شبع ما 

ُبّر طعام من ًا، ليال ثلث ال قبض. حتى تباع
]5107، 5122، 6089، 6309.[

23.  : َنة -  ِبي ْل ّت ال باب
َكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5101 َقيممل، عممن الليممث، ُب عممن ُع

اللممه صمملى النممبي زوج عائاشممة عممن عممروة، عممن شهاب، ابن
وسلم: عليه
النسمماء، لممذلك فاجتمع أهلها، من الميت مات إذا كانت أنها 

َنة من ببرمة أمرت وخاصتها، أهلها إل تفرقن ثم ِبي ْل ُطبخت، َت ف
َع ثم ِن ّبت َثريد ُص َنة فُص ِبي ْل ّت فممإني منها، قالت: كلن ثم عليها، ال

َنممة وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول سمعت ِبي ْل ّت يقممول: (ال



الحزن). ببعض تذهب المريض، لفؤاد ُمِجّمٌة
]5365، 5366.[

24.  : ّثريد -  ال باب
َدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5102 ْنمم عممن شممعبة، ُغ
َهْمداني، ُمّرة عن الَجَملي، ُمّرة بن عمرو موسممى أبممي عممن ال

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن الشعري،
مريممم النسمماء: إل مممن يكمممل ولممم كممثير، الرجال من (كمل 

النساء على عائاشة وفضل فرعون، امرأة وآسية عمران، بنت
ّثريد كفضل الطعام). سائار على ال

].3230[ر: 
عممن اللممه، عبممد بممن خالد َعون: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5103

َوالة، أبي قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن ُط
ّثريممد كفضممل النسمماء، علممى عائاشممة (فضممل  سممائار علممى ال

الطعام).
].3559[ر: 

بممن الشممهل حمماتم أبمما منير: سمممع بن الله عبد  - حدثنا5104
رضممي أنممس عممن أنممس، بن ُثمامة عن عون، ابن حاتم: حدثنا

قال: عنه الله
ّياط، له غلم على وسلم عليه الله صلى النبي مع دخلت  خ

قممال: عملممه، علممى قممال: وأقبممل ثريممد، فيهمما قصعة إليه فقدم
ّباء، يتتبع وسلم عليه الله صلى النبي فجعل ّد قممال: فجعلممت ال
ّباء. أحب بعد زلت قال: فما يديه، بين فأضعه أتتبعه ّد ال

].1986[ر: 

25.     : والجنب -  والكتف مسموطة، شاة باب
قتادة عن يحيى، بن هّمام خالد: حدثنا بن ُهدبة  - حدثنا5105

قال:
ّبازه عنه الله رضي مالك بن أنس نأتي كنا  قممال: قائام، وخ

ًا رأى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أعلممم فممما كلمموا، رغيفمم
ًا ًا شاة رأى ول بالله، لحق حتى مرقق قّط. بعينه سميط

].5070[ر: 
معمممر، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5106

أبيه عن الضمري، أمية بن عمرو بن جعفر عن الُزهري، عن
قال:



كتممف مممن يحممتّز وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول رأيت 
ُدعي منها، يأكل شاة، السممكين، فطممرح فقممام الصمملة، إلممى ف

يتوضأ. ولم فصلى
]205[ر:

26      : بيوتهم -  في ّدخرون ي السلف كان ما باب
. وغيره     واللحم الطعام من وأسفارهم،

وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي وأسماء: صممنعنا عائاشة وقالت
سفرة. بكر وأبي

]3692[ر:
الرحمممن عبممد عن سفيان، يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا5107

لعائاشة: قال: قلت أبيه عن عابس، بن
الضمماحي لحوم تؤكل أن وسلم عليه الله صلى النبي أنهى 

فأراد فيه، الناس جاع عام في إل فعله قالت: ما ثلث؟ فوق
َع، لنرفممع كنمما وإن الفقيممر، الغني يطعم أن ُكممَرا بعممد فنممأكله ال

طركم قيل: مما عشرة، خمس قمالت: مما فضمحكت، إليمه؟ اض
مممأدوم ُبممّر خممبز مممن وسمملم عليممه اللممه صلى محمد آل شبع
بالله. لحق حتى أيام ثلثة
عممابس بممن الرحمممن عبممد سفيان: حدثنا كثير: أخبرنا ابن وقال
بهذا.

]5100[ر:
عمممرو، عممن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني5108

قال: جابر عن عطاء، عن
عليممه اللممه صمملى النممبي عهممد علممى الهممدي لحوم نتزود كنا 

المدينة. إلى وسلم
لعطمماء: جريممج: قلممت ابممن وقممال عيينممة، ابن عن محمد، تابعه
قال: ل. المدينة؟ جئنا حتى أقال
]1632[ر:

27.  : ْيِس -  الَح باب
بممن عمممرو عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا5109

سممع حنطب: أنمه بن الله عبد بن المطلب مولى عمرو، أبي
يقول: مالك بن أنس

طلحة: (التمس لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
ًا ُيردفنممي طلحممة أبممو بممي يخممدمني) فخممرج غلمممانكم مممن غلم



كلممما وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أخدم فكنت وراءه،
مممن بممك أعمموذ إني يقول: (اللهم أن يكثر أسمعه فكنت نزل،
َلع والجبن، والبخل والكسل، والعجز والَحَزن، الهم ّدين، وَضمم المم

وأقبممل خيممبر، مممن أقبلنا حتى أخدمه أزل الرجال). فلم وغلبة
ّية ّوي أراه فكنممت حازهمما، قممد حيممي بنممت بصممف وراءه لهمما ُيَحمم
بالصممهباء كنمما إذا حممتى وراءه، ُيردفهمما ثممم بكسمماء، أو بعبمماءة

ًا صنع ْيس َطٍع، في َح ً فدعوت أرسلني ثم ِن وكان فأكلوا، رجال
جبمل قال: (همذا أُحد، له بدا إذا حتى أقبل ثم بها، بناءه ذلك
أحممّرم إنممي قال: اللهم المدينة على أشرف ونحبه). فلما يحبنا

لهم بارك اللهم مكة، إبراهيم به حّرم ما مثل جبليها، بين ما
ّدهم في وصاعهم). ُم
]2732[ر:

28.     : مفّضض -  إناء في الكل باب
قممال: سممليمان أبممي بممن سمميف نعيم: حممدثنا أبو  - حدثنا5110

ًا سمعت ليلى: أبي بن الرحمن عبد يقول: حدثني مجاهد
َذيفممة، عند كانوا أنهم  فلممما مجوسممي، فسممقاه فاستسممقى ُح

مممرة غيممر نهيتممه أني وقال: لول به رماه يده في القدح وضع
النممبي سمممعت ولكنممي هممذا، أفعممل يقول: لممم كأنه مرتين، ول

الممديباج، ول الحريممر تلبسمموا يقممول: (ل وسمملم عليه الله صلى
صممحافها، فممي تممأكلوا ول والفضة، الذهب آنية في تشربوا ول

الخرة). في ولنا الدنيا في لهم فإنها
]5309، 5310، 5493، 5499[

29.   : الطعام -  ذكر باب
أنممس، عممن قتممادة، عممن عوانممة، أبو قتيبة: حدثنا  - حدثنا5111

قال: الشعري موسى أبي عن
الممذي المؤمن وسلم: (مثل عليه الله صلى الله رسول قال 

ّيب ريحها التُرّجة، كمثل القرآن يقرأ ّيمب. ومثمل وطعمهما ط ط
لهمما ريممح ل التمممرة، كمثممل القممرآن يقممرأ ل الممذي المممؤمن
الريحانممة، مثممل القممرآن يقرأ الذي المنافق حلو. ومثل وطعمها

ّيب ريحها القممرآن يقممرأ ل الممذي المنافق مر. ومثل وطعهما ط
مر). وطعمها ريح لها ليس الحنظلة، كمثل

]4732[ر:
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5112 عبممد بممن اللممه عبممد خالممد: حممدثنا مسمم



أنس، عن الرحمن،
علممى عائاشممة قال: (فضممل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ّثريد كفضل النساء، الطعام). سائار على ال
]3559[ر:

أبممي عممن ُسممَمّي، عممن مالممك، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حدثنا5113
هريرة، أبي عن صالح،

مممن قطعممة قممال: (السممفر وسلم عليه الله صلى النبي عن 
َتممه قضممى فممإذا وطعممامه، نممومه أحممدكم يمنع العذاب، ْهَم مممن َن

َعّجْل وجهه ُي ْل أهله). إلى َف
]1710[ر:

30.  : ِم -  ْد ال باب
عممن جعفممر، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5114

يقول: محمد بن القاسم سمع ربيعة: أنه
َنٍن: أرادت ثلث بريممرة فممي كممان  تشممتريها أن عائاشممة ُسمم

اللممه لرسممول ذلممك فممذكرت الممولء، أهلهمما: ولنمما فتعتقها. فقال
فإنممما لهممم، شممرطتيه شممئت فقال: (لو وسلم عليه الله صلى
ّيممرت أعتق). قممال: وأعتقممت لمن الولء تحممت َتِقممّر أن فممي فُخ
وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسول ودخل تفارقه، أو زوجها

ًا فممأتي بالغممداء فممدعا تفور، ُبْرَمة النار وعلى عائاشة بيت يوم
ًا). قالوا: بلممى أَر فقال: (ألم البيت، أدم من وأدم بخبز يمما لحم

َق لحممم لكنممه الله، رسول ّد لنمما، فأهممدته بريممرة علممى بممه ُتُصمم
لنا). وهدية عليها، صدقة فقال: (هو

]4809[ر: 

31.   : والعسل -  الحلواء باب
أسممامة، أبي عن الحنظلي، إبراهيم بن إسحق  - حدثني5115

عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن أبممي، قال: أخممبرني هشام عن
قالت:

الحلممواء يحممب وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول كممان 
والعسل.

]4918[ر:
أبممي ابممن قممال: أخممبرني شمميبة بن الرحمن عبد  - حدثنا5116

َديك، ُف ُبمري، عمن ذئامب، أبمي ابن عن ال ْق هريمرة أبمي عمن الَم
قال:



ل حين بطني، لشبع وسلم عليه الله صلى النبي ألزم كنت 
فلنممة، ول فلن يخممدمني ول الحريممر، ألبممس ول الخميممر آكممل

معممي، وهممي اليممة، الرجممل وأسممتقرئ بالحصباء، بطني وألصق
بممن جعفممر للمسمماكين النمماس فيطعمنممي. وخيممر بي ينقلب كي
إن حممتى بيتممه، فممي كممان ممما فيطعمنمما بنا ينقلب طالب، أبي
ُيخرج كان ّكَة إلينا ل ُع ّقها شمميء، فيها ليس ال ممما فنلعممق فنشممت

فيها.
]3505[ر:

32.  : ّباء -  ّد ال باب
ابممن عممن سممعد، بن أزهر علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5117
أنس: عن أنس، بن ُثمامة عن عون،

ًا، له مولى أتى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  ّياط خ
ّباء، فأتي ُد رسممول رأيممت منممذ أحبممه أزل فلممم يممأكله، فجعل ب
يأكله. وسلم عليه الله صلى الله
]1986[ر:

33.     : لخوانه -  الطعام ّلف يتك الرجل باب
العمممش، عممن سممفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5118

قال: النصاري مسعود أبي عن وائال، أبي عن
َعيب، أبمو له يقال رجل النصار من كان  غلم لمه وكممان ُشم

ًا، لي فقال: اصنع لّحام، اللممه صمملى اللممه رسممول أدعممو طعاممم
عليممه الله صلى الله رسول فدعا خمسة، خامس وسلم عليه

اللممه صمملى النممبي فقممال رجممل، فتبعهم خمسة، خامس وسلم
تبعنمما، قممد رجل وهذا خمسة، خامس دعوتنا وسلم: (إنك عليه
له. أذنت تركته). قال: بل شئت وإن له، أذنت شئت فإن
يقممول: إذا إسممماعيل بن محمد يوسف: سمعت بن محمد قال
إلممى مائادة من يناولوا أن لهم ليس المائادة، على القوم كان

ًا بعضهم يناول ولكن أخرى، مائادة أو المائاممدة تلممك فممي بعضمم
َدعوا. َي

]1975[ر:

34       : هو -  وأقبل طعام إلى رجلً أضاف من باب
. عمله  على

ابممن النضممر: أخبرنمما منيممر: سمممع بممن اللممه عبد  - حدثني5119



أنممس عممن أنممس، بممن اللممه عبممد بن ُثمامة قال: أخبرني عون
قال: عنه الله رضي

ًا كنت  وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول مع أمشي غلم
ّياط، له غلم على وسلم عليه الله صلى الله رسول فدخل خ
ّباء، وعليه طعام فيها بقصعة فأتاه صمملى اللمه رسول فجعل ُد
لم عليه الله ّباء، يتتبمع وس ّد ك رأيمت قمال: فلمما الم جعلمت ذل

أنممس: ل قممال عمله، على الغلم قال: فأقبل يديه، بين أجمعه
ّباء أحب أزال ّد عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول رأيت ما بعد ال

صنع. ما صنع وسلم
]1986[ر:

35.  : الَمَرِق -  باب
َلَمة، بن الله عبد  - حدثنا5120 بن إسحق عن مالك، عن َمْس

مالك: بن أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد
ًا أن  ّياط صممنعه، لطعممام وسمملم عليه الله صلى النبي دعا خ

شممعير، خممبز فقممّرب وسلم، عليه الله صلى النبي مع فذهبت
ًا ّباء فيه ومرق ِديد، ُد َق وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فرأيت و

ّباء يتتبع ّد ّباء أحمب أزل فلمم القصمعة، حموالي ممن ال ّد بعمد الم
يومئذ.

]1986[ر:

36.  : الَقِديد -  باب
َعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5121 بممن إسممحق عن أنس، بن مالك ُن

قال: عنه الله رضي أنس عن الله، عبد
ّبمماء فيهمما بمرقممة أتممي وسمملم عليممه الله صلى النبي رأيت  ُد

ِديد، َق ّباء يتتبع فرأيته و ّد يأكلها. ال
]1986[ر:

بممن الرحمممن عبممد عممن سممفيان، قبيصممة: حممدثنا  - حممدثنا5122
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عابس،

الغنممّي يطعممم أن أراد النمماس، جمماع عممام فممي إل فعلممه ما 
ُكَراع لنرفع كنا وإنا الفقيَر، آل شبع وما عشرة، خمس بعد ال
ًا. مأدوم ُبّر خبز من وسلم عليه الله صلى محمد ثلث

]5100[ر:



37        : المائدة -  على صاحبه إلى ّدم ق أو ناول من باب
ًا. شيئ

ًا، بعضممهم ينمماول أن بممأس المبارك: ل ابن قال: وقال ول بعضمم
َوُل َنا أخرى. مائادة إلى المائادة هذه من ُي

بممن إسممحق عممن مالممك، قممال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5123
يقول: مالك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد
ًا إن  ّياط لطعممام وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول دعا خ

لى اللمه رسمول ممع أنمس: فمذهبت قال صنعه، ه ص عليمه الل
اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى فقّرب الطعام، ذلك إلى وسلم
ًا وسلم عليه ًا شممعير، مممن خبز ّبمماء فيممه ومرقمم ِديممد، ُد َق قممال و

لم عليمه اللمه صلى الله رسول أنس: فرأيت ّباء يتتبمع وس ّد الم
ّباء أحب أزل فلم الصحفة، حول من ّد يومئذ. من ال

ّباء أجمع أنس: فجعلت عن ُثَمامة، وقال ّد يديه. بين ال
]1986[ر:

38.   : ّثاء -  بالِق َطِب الّر باب
إبراهيممم قممال: حممدثني اللممه، عبد بن العزيز عبد  - حدثنا5124

طممالب أبممي بممن جعفممر بممن الله عبد عن أبيه، عن سعد، بن
قال: عنهما الله رضي

َطَب يأكل وسلم عليه الله صلى النبي رأيت  ّثاء. الّر ِق بال
]5132، 5134[

ّدد: حدثنا  - حدثنا5125/5126 عبمماس عممن زيممد، بممن حّماد مس
قال: عثمان أبي عن الجريري،

ْفُت  ّي ًا، هريرة أبا َتَض يعتقبممون وخادمه وامرأته هو فكان سبع
ًا: يصلي الليل يقمول: قسمم وسممعته همذا، يمموقظ ثم هذا، أثلث

ًا، أصحابه بين وسلم عليه الله صلى الله رسول فأصابني تمر
َفة. إحداهّن تمرات، سبع َحَش
ّباح: حممدثنا بممن محمممد ) - حممدثنا5126(  بممن إسممماعيل الصمم

رضممي هريممرة أبممي عممن عثمان، أبي عن عاصم، عن زكرياء،
عنه: الله
منممه فأصممابني تمرا، بيننا وسلم عليه الله صلى النبي قسم 

أشمدهن همي الحشمفة رأيمت ثمم وحشفة، تمرات خمس: أربع
لضرسي.



]5095[ر:

39.   : والتمر -  الرطب باب
عليممك تسمماقط النخلممة بجممذع إليممك تعالى: {وهممزي الله وقول
/.25جنيا} /مريم:  رطبا

بممن منصممور عن سفيان، عن يوسف، بن محمد  - وقال5127
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أمي، صفية: حدثتني

مممن شمبعنا وقمد وسملم عليمه اللمه صلى الله رسول توفي 
والماء. السودين: التمر

]5068[ر:
قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5128
اللممه عبممد بممن الرحمن عبد بن إبراهيم عن حازم، أبو حدثني

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن ربيعة، أبي بن
ِني وكان يهودي، بالمدينة كان  ُف ِل ِد، إلممى تمري في ُيْس َدا الِجمم

َلَسْت، ُروَمَة، بطريق التي الرض لجابر وكانت ًا، فخل َفَج عاممم
ّد ولممم الَجممداد عنممد اليهممودي فجاءني ًا، منهمما أُجمم فجعلممت شمميئ

عليممه الله صلى النبي بذلك فأخبر فيأبى، قابل إلى أستنظره
اليهممودي). مممن لجممابر نسممتنظر لصحابه: (امشوا فقال وسلم،

ّلممم وسلم عليه الله صلى النبي فجعل نخلي، في فجاؤوني يك
صمملى النممبي رأى فلممما أنظره، ل القاسم فيقول: أبا اليهودي،

فكلمممه جمماءه ثممم النخممل، فممي فطمماف قممام وسمملم عليه الله
َطممب، بقليممل فجئت فقمت فأبى، النممبي يممدي بيممن فوضممعته ُر
جممابر). يا عريشك قال: (أين ثم فأكل، وسلم عليه الله صلى

ثممم فرقممد فممدخل فيممه). ففرشممته، لممي فقال: (افرش فأخبرته،
ّلممم قممام ثممم منهمما، فأكممل أخممرى بقبضممة فجئتممه اسممتيقظ، فك

ثممم الثانيممة، النخل في الّرطاب في فقام عليه، فأبى اليهودي
ّد يا قال ْقِض). فوقف جابر: (ُج مما منها فجددت الجداد، في وا

اللممه صمملى النممبي جئممت حممتى فخرجممت مثلممه، وفضل قضيته،
الله). رسول أني فقال: (أشهد فبّشرته، وسلم عليه

َعممْرٌش} /النمممل:  عبمماس: ابممن وقممال بنمماء، /: وعريممش23{
ذلممك. وغير الكروم من يعرش /: ما141{معروشات} /النعام: 

/: أبنيتها.259يقال: {عروشها} /البقرة: 
بممن محمممد جعفممر: قممال أبممو يوسممف: قممال بممن محمممد قممال

َفَحل، ًا، عندي ليس إسماعيل:  ّيد َفَخل، ثممم مق فيممه ليممس قممال: 



شك.

40.   : الُجّمار -  أكل باب
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا5129

رضممي عمممر بممن اللممه عبممد عممن مجاهد، قال: حدثني العمش
قال: عنهما الله
أتممي إذ جلمموس وسمملم عليممه الله صلى النبي عند نحن بينا 

مممن وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال نخلممة، بُجّمار
النخلممة، يعنممي أنممه المسمملم). فظننممت كبركة بركته َلَما الشجر
أنا فإذا التفّت ثم الله، رسول يا النخلة أقول: هي أن فأردت
عليممه الله صلى النبي فقال فسكّت، أحدثهم أنا عشرة عاشر

النخلة). وسلم: (هي
]61[ر:

41.  : العجوة -  باب
هاشمم ممروان: أخبرنما الله: حدثنا عبد بن جمعة  - حدثنا5130

قال: أبيه عن سعد، بن عامر هاشم: أخبرنا بن
ّبح وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال  يمموم كل َتَص

سحر). ول سم اليوم ذلك في يضره لم عجوة، تمرات سبع
]5435، 5436، 5443[

42.    : التمر -  في الِقَراِن باب
ْعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5131 َلُة ُش َب قال: ُسَحيم بن َج

َنة عام أصابنا  َنا الزبير ابن مع َس َق ًا، َفَرز الله عبد فكان تمر
النمبي فمإن تقمارنوا، ويقمول: ل نأكمل، ونحمن بنا يمر عمر بن

أن يقممول: إل ثممم الِقممَراِن، عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صلى
أخاه. الرجل يستأذن

عمر. ابن قول من شعبة: الذن قال
]2323[ر:

43.  : ّثاء -  الِق باب
بن إبراهيم قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثني5132
قال: جعفر بن الله عبد قال: سمعت أبيه عن سعد،

َطب يأكل وسلم عليه الله صلى النبي رأيت  ّثاء. الّر ِق بال
]5124[ر:



44.   : النخل -  بركة باب
َبيد، عن طلحة، بن محمد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5133 عممن ُز
عمر، ابن قال: سمعت مجاهد

شممجرة، الشممجر قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
النخلة). وهي المسلم، مثل تكون

]61[ر:

45.      : بَمّرة -  الطعامين أو اللونين جمع باب
بممن إبراهيممم الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا5134
عنهممما اللممه رضممي جعفممر بممن اللممه عبممد عن أبيه، عن سعد،
قال:

َطممب يأكممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول رأيممت  الّر
ّثاء. ِق بال

]5124[ر:

46     : عشرة، -  عشرة الضيفان أدخل من باب
. عشرة     عشرة الطعام على والجلوس

عممن زيممد، بممن حّممماد محمممد: حممدثنا بممن الصلت  - حدثنا5135
عممن محمممد، عممن هشممام، أنممس. وعممن عن عثمان، أبي الجعد

أنس: عن ربيعة، أبي سنان أنس. وعن
َليم أم أن  ّد إلى عمدت أمه، ُس ْتُه، شعير من ُم وجعلت َجّش

َفًة، منه ِطي ّكًة وعصرت َخ صملى النبي إلى بعثتني ثم عندها، ُع
قممال: (ومممن فممدعوته، أصحابه في وهو فأتيته وسلم عليه الله

أبممو إليممه فخممرج معممي؟ يقممول: ومممن فقلت: إنممه معي). فجئت
َليم، أم صممنعته شمميء هممو إنما الله، رسول قال: يا طلحة، ُسمم
فممأكلوا عشممرة). فممدخلوا علممّي وقال: (أدخممل به، فجيء فدخل
حتى فأكلوا عشرة). فدخلوا علّي قال: (أدخل ثم شبعوا، حتى

ّد عشممرة). حممتى علممّي قال: (أدخممل ثم شبعوا، ثممم أربعيممن، عمم
هل أنظر، فجعلت قام، ثم وسلم، عليه الله صلى النبي أكل

شيء. منها نقص
]412[ر:

47.      : ُبُقوِل -  وال الثوم من ُه ْكَر ُي ما باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن فيه
]815[ر:



ّدد: حدثنا  - حدثنا5136 قممال: العزيز عبد عن الوارث، عبد مس
لنس: قيل
الثمموم؟ فممي يقممول وسمملم عليه الله صلى النبي سمعت ما 

مسجدنا). يقربّن فل أكل فقال: (من
]818[ر:

اللممه عبممد صممفوان أبممو الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5137
سعيد: بن

بممن جابر عطاء: أن قال: حدثني شهاب ابن عن يونس، أخبرنا
عنهما: الله رضي الله عبد
ًا أكممل قال: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي أن زعم  ثوممم
ً أو مسجدنا). ليعتزل أو فليعتزلنا، بصل

]816[ر:

48.     : الراك -  ثمر وهو َباِث، َك ال باب
َفير: حممدثنا بن سعيد  - حدثنا5138 يممونس، عممن وهممب، ابممن ُع

بممن جابر قال: أخبرني سلمة أبو قال: أخبرني شهاب ابن عن
قال: الله عبد
الظهممران بَمممّر وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول مع كنا 

َباَث، نجني َك َطممُب). فقيممل: فممإنه منه بالسود فقال: (عليكم ال ْي أ
رعاها). إل نبي من وهل قال: (نعم، الغنم؟ ترعى أكنت

]3225[ر:

49.    : الطعام -  بعد المضمضة باب
عن سعيد، بن يحيى سفيان: سمعت علي: حدثنا  - حدثنا5139
قال: النعمان بن سويد عن يسار، بن ُبَشير

خيممبر، إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول مع خرجنا 
ِويق، إل أتممي فممما بطعممام، دعمما بالصهباء كنا فلما فأكلنمما، بَسمم
ومضمضنا. فتمضمض الصلة إلى فقام
ًا يحيى: سمعت قال َويد: خرجنا يقول: حدثنا ُبَشير رسول مع ُس
قممال بالصهباء، كنا فلما خيبر، إلى وسلم عليه الله صلى الله

إل أتممي فمما بطعمام دعمما روحمة، علمى خيمبر من يحيى: وهي
ِويق، ومضمضنا فمضمض بماء، دعا ثم معه، فأكلنا فلكناه، بَس

يتوضأ. ولم المغرب، بنا صلى ثم معه،
يحيى. من تسمعه سفيان: كأنك وقال

]206[ر:



50      : ُتمسح -  أن قبل ومّصها الصابع لعق باب
بالمنديل.

بممن عمرو عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5140
عباس: ابن عن عطاء، عن دينار،

فل أحمدكم أكمل قمال: (إذا وسملم عليه الله صلى النبي أن 
َها حتى يده يمسح َق َع ْل َها). أو َي َق ِع ْل ُي

51.  : المنديل -  باب
َليممح بممن محمد قال: حدثني المنذر بن إبراهيم  - حدثنا5141 ُف

عبممد بممن جممابر عممن الحممارث، بن سعيد عن أبي، قال: حدثني
عنهما: الله رضي الله
كنمما قممد فقممال: ل، النممار؟ مّست مما الوضوء عن سأله أنه 

مممن ذلممك مثممل نجممد ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي زمان
إل مناديممل لنمما يكممن لممم وجممدناه نحممن فممإذا قليلً، إل الطعام

ّفنا نتوضأ. ول نصلي ثم وأقدامنا، وسواعدنا أك

52.       : طعامه -  من فرغ إذا يقول ما باب
َعيممم: حممدثنا أبو  - حدثنا5142/5143 عممن ثممور، عممن سممفيان، ُن

أمامة: أبي عن معدان، بن خالد
قممال: مائاممدته رفممع إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ًا لله (الحمد ًا كثير ًا طيب ّدع ول مكفمّي غيمر فيه، مبارك ول ُممو
ًنى ربنا). عنه، ُمستغ

بممن خالد عن يزيد، بن ثور عن عاصم، أبو ) - حدثنا5143( 
أمامة: أبي عن معدان،

طعمامه، ممن فمرغ إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
كفانمما الممذي للممه قممال: (الحمممد مائاممدته، رفممع مممرة: إذا وقممال

ّبنمما، للممه مممرة: (الحمممد مكفور). وقال ول مكفّي غير وأروانا، ر
ّدع ول مكفّي غير ًنى، ول مو ربنا). مستغ

53.    : الخادم -  مع الكل باب
هممو محمممد، عممن شممعبة، عمر: حممدثنا بن حفص  - حدثنا5144

هريرة، أبا قال: سمعت زياد ابن
أحممدكم أتممى قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عن 

أكلممتين، أو أكلة فليناوله معه، يجلسه لم فإن بطعامه، خادمه



ِلَي فإنه لقمتين، أو لقمة أو ُه َو وِعلجه). َحّر
]2418[ر:

54.      : الصابر -  الصائم مثل الشاكر الطاعم باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي فيه: عن

55 :      : وهذا -  فيقول طعام إلى ُيدعى الرجل باب
معي.

ّتهم، ل مسلم على دخلت أنس: إذا وقال طعممامه مممن فكممل ُي
شرابه. من واشرب
أسامة: حدثنا أبو السود: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا5145

قال: النصاري مسعود أبو شقيق: حدثنا العمش: حدثنا
َنى النصار من رجل كان  ْك َعيب، أبا ُي لّحام، غلم له وكان ُش

فعممرف أصممحابه، فممي وهممو وسلم عليه الله صلى النبي فأتى
إلممى فممذهب وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي وجه في الجوع
ًا لممي فقممال: اصممنع اللّحام، غلمه لعلممي خمسممة، يكفممي طعاممم
لممه فصممنع خمسممة، خممامس وسلم عليه الله صلى النبي أدعو

ًا، ّيم َع اللممه صمملى النممبي فقال رجل، فتبعهم فدعاه، أتاه ثم ُط
َعيب، أبا وسلم: (يا عليه ً إن ُش أذنممت شممئت فممإن تبعنمما، رجل
له. أذنت تركته). قال: ل: بل شئت وإن له،

].1975[ر: 

56.        : َعَشائه -  عن يعجل فل الَعَشاء حضر إذا باب
َعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5146 الزهممري. وقممال عممن ُشمم

بممن جعفممر قال: أخممبرني شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني
أخبره: أمية بن عمرو أباه أمية: أن بن عمرو

كتممف مممن يحتّز وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه 
ُدعي يده، في شاة كممان التي والسكين فألقاها الصلة، إلى ف
يتوضأ. ولم فصلى قام ثم بها، يحتّز
].205[ر: 

ّلى  - حدثنا5147 َع َهيمب، أسممد: حممدثنا بن ُم عممن أيمموب، عممن ُو
النممبي عممن عنممه، اللممه رضممي مالممك بممن أنس عن قلبة، أبي

قال: وسلم عليه الله صلى
َع (إذا  َعَشاء ُوِض َعَشاء). فابدؤوا الصلة، وأقيمت ال بال

اللممه صمملى النممبي عممن عمممر، ابن عن نافع، عن أيوب، وعن
نحوه. وسلم عليه



وهممو مممرة، تعّشممى عمممر: أنممه ابممن عن نافع، عن أيوب، وعن
المام. قراءة يسمع

].642 ،641[ر: 
بممن هشام عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5148
وسلم عليه الله صلى النبي عن عائاشة، عن أبيه، عن عروة،
قال:

َعَشاء، وحضر الصلة أقيمت (إذا  َعَشاء). فابدؤوا ال بال
َهيب قال َع هشام: (إذا عن سعيد، بن ويحيى ُو َعَشاء). ُوِض ال
].640[ر: 

57{   } :    : فانتشروا -  طعمتم فإذا تعالى الله قول باب
 : /.53الحزاب/

إبراهيممم بممن يعقمموب محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني5149
ًا شهاب: أن ابن عن صالح، عن أبي، قال: حدثني قال: أنس

َبّي كان بالحجاب، الناس أعلم أنا  عنممه، يسممألني كعممب بن أ
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصبح بنممت بزينممب عروسمم

ارتفاع بعد للطعام الناس فدعا بالمدينة، تزوجها وكان جحش،
معممه وجلس وسلم عليه الله صلى الله رسول فجلس النهار،
اللممه صمملى اللممه رسممول قممام حممتى القوم، قام ما بعد رجال
حجممرة بمماب بلممغ حممتى معممه، ومشمميت فمشممى وسمملم عليممه

هممم فممإذا معممه، فرجعممت فرجممع خرجمموا أنهم ظن ثم عائاشة،
بمماب بلممغ حممتى الثانيممة، معممه ورجعممت فرجممع مكانهم، جلوس
فضممرب قاموا، قد هم فإذا معه ورجعت فرجع عائاشة، حجرة
ًا، وبينه بيني الحجاب. وأنزل ستر
].4513[ر: 

العقيقة  - كتاب74
1       : َيُعّق -  لم لمن يولد، غداة المولود تسمية باب

. َتْحنيكه  و عنه،
قممال: حممدثني أسامة أبو نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثني5150
قال: عنه الله رضي موسى أبي عن ُبردة، أبي عن ُبَريد،

فسماه وسلم عليه الله صلى النبي به فأتيت غلم، لي ُولد 
ّنكه إبراهيم، وكممان إلممي، ودفعمه بالبركمة، لمه ودعمما بتمرة، فح

موسى. أبي ولد أكبر



]5845.[
ّدد: حدثنا  - حدثنا5151 عممن أبيممه، عممن هشام، عن يحيى، مس
قالت: عنها الله رضي عائاشة

ّنكه، بصبي وسلم عليه الله صلى النبي أتي  عليممه، فبممال يح
الماء. فأتبعه

].220[ر: 
هشممام أسممامة: حممدثنا أبو نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثنا5152

اللمه رضممي بكممر أبممي بنممت أسممماء عممن أبيممه، عن عروة، بن
عنهما:

وأنمما قممالت: فخرجممت بمكممة، الزبير بن الله بعبد حملت أنها 
ِتّم، ُقبمماء، فولدت ُقباء، فنزلت المدينة فأتيت ُم بممه أتيممت ثممم ب

ثممم حجممره، فممي فوضممعته وسمملم عليه الله صلى الله رسول
دخممل شمميء أول فكان فيه، في تفل ثم فمضغها، بتمرة دعا

ّنكممه ثممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ريممق جوفه ح
فممي ولممد مولممود أول وكممان عليممه، وبممّرك له دعا ثم بالتمرة،
ًا به ففرحوا السلم، ًا، فرح اليهممود لهممم: إن قيممل لنهممم شديد

لكم. يولد فل سحرتكم قد
].3697[ر: 

هممارون: أخبرنمما بممن يزيد الفضل: حدثنا بن مطر  - حدثنا5153
مالمك بممن أنس عن سيرين، بن أنس عن عون، بن الله عبد

قال: عنه الله رضي
ِبممَض طلحممة، أبممو فخممرج يشممتكي، طلحممة لبممي ابممن كان  فُق

أم قممالت ابنممي، فعممل قممال: ممما طلحممة أبو رجع فلما الصبي،
َليم: هو ثممم فتعشممى، العشمماء إليممه فقّربممت كممان، ما أسكن ُس

ِر فرغ فلما منها، أصاب طلحة أبو أصبح الصبي. فلما قالت: وا
فقممال: فممأخبره، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أتممى

ُتُم ْعَرْس لهممما). فولممدت بممارك قممال: (اللهممم الليلة). قال: نعممم، (أ
ًا. قال صمملى النممبي بممه تممأتي حممتى طلحة: احفظه أبو لي غلم

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي بممه فممأتى وسمملم، عليممه اللممه
َلْت وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فأخذه بتمرات، معه وأرس

صمملى النممبي فأخممذها تمممرات، شيء). قالوا: نعممم، فقال: (أمعه
ِفممي فممي فجعلهمما فيه، من أخذ ثم فمضغها، وسلم عليه الله

ّنكه الصبي ّنممى: بممن محمممد الله. حممدثنا عبد وسّماه به، وح المث
أنممس، عممن محمممد، عممن عممون، ابن عن عدي، أبي ابن حدثنا



الحديث. وساق
].1239[ر: 

2      : العقيقة -  في الصبي عن الذى إماطة باب
عن أيوب، عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا5154
عقيقممة). وقممال الغلم قممال: (مممع عامر بن سلمان عن محمد،

عممن وحممبيب، وهشممام وقتممادة أيمموب حّماد: أخبرنا حّجاج: حدثنا
وسمملم. عليممه اللممه صمملى النبي عن سلمان، عن سيرين، ابن

سمميرين، بنممت حفصة عن وهشام، عاصم واحد: عن غير وقال
صمملى النممبي عممن الّضممبّي، عممامر بن سلمان عن الرباب، عن
سمميرين، ابممن عممن إبراهيممم، بممن يزيممد وسلم. ورواه عليه الله
ُغ: أخبرني سلمان: قوله. وقال عن َب جريممر عممن وهممب، ابممن أص
َيانّي، أيوب عن حازم، بن ِت سمميرين: حممدثنا بن محمد عن الّسْخ

قال: الّضبّي عامر بن سلمان
الغلم يقول: (مع وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا، عنه فأهريقوا عقيقة، الذى). عنه وأميطوا دم
بممن ُقَريممش السممود: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبد  - حدثني5155
قال: الشهيد بن حبيب عن أنس،

حممديث سمممع الحسممن: ممممن أسممأل أن سمميرين ابممن أمرني 
ْندب. بن َسُمَرة فقال: من فسألته العقيقة؟ ُج

3.  : الَفَرع -  باب
ْعَمممر: أخبرنمما اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: حممدثنا  - حممدثنا5156 َم

ّيب، ابن عن الُزهري، عنممه، اللممه رضممي هريرة أبي عن المس
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
َع (ل  َة). والفممرع: أول ول َفممَر ِتيممَر يممذبحونه كممانوا النتمماج، َع

رجب. في والعتيرة لطواغيتهم،
]5157.[

4.  : ِتيَرِة -  الَع باب
الُزهممري: سممفيان: قممال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5157
َنا ْث ّد ّيب، بممن سعيد عن ُح النممبي عممن هريممرة، أبممي عممن المسمم
قال: وسلم عليه الله صلى

َع (ل  ُع: أول ول َفَر َفَر َة). قال: وال ِتيَر لهممم، ُينتممج كممان نتمماج َع
رجب. في والعتيرة لطواغيتهم، يذبحونه كانوا



].5156[ر: 
والصيد الذبائح  - كتاب75

1.    : الصيد -  على التسمية باب
ّنكم آمنمموا الذين أيها تعالى: {يا وقوله مممن بشمميء اللممه َليبلممو
جممل /. وقمموله94/المائامدة:  ورماحكم}. الية أيديكم تناله الصيد

عليكم} /المائاممدة: ُيتلى ما إل النعام بهيمة لكم ذكره: {أحلت
َتُة عليكم تعالى: {ُحّرَمْت الله /. وقول1 ْي - فل قمموله - إلممى الَم

عبمماس: "العقممود" ابممن /. وقممال3واخشون} /المائاممدة:  تخشوهم
عليكممم}: ُيتلممى ممما وُحممّرَم. {إل أِحممّل ممما /: العهود،1/المائادة: 

ُكْم ّن ِرَم َيْج ّنكمم. {شمنآن} /المائامدة:2}/المائامدة:  الخنزير. { َل َيْحم  :/
ُتخنممق2 َقممُة}:  ِن ْنَخ ُتضممرب /: عممداوة. {الُم ُة}:  َذ ُقممو فتممموت. {الَمو

ُذها بالخشممب َيممُة}: تممتردى َيِقمم ّد َتَر الجبممل. مممن فتممموت. {والم
َطُح ْن ُت ِطيَحُة}  ّن َتممُه فممما الشاة، {وال ْك ْدر بعينممه أو بممذنبه يتحممّرك أ

ُكْل. فاذبح و
َعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5158 بن عدي عن عامر، عن زكرياء، ُن

قال: عنه الله رضي حاتم
المعممراض، صمميد عممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سألت 

ّده، أصاب قال: (ما وقيممذ). فهممو بعرضممه أصمماب وما فكله، بح
فممإن فكممل، عليممك أمسممك فقال: (ما الكلب، صيد عن وسألته

ًا كلبممك أو كلبك مع وجدت وإن ذكاة، الكلب أخذ غيممره، كلبمم
فإنممما تأكممل، فل قتلممه وقممد معممه، أخممذه يكممون أن فخشمميت

غيره). على تذكره ولم كلبك على الله اسم ذكرت
].173[ر: 

2.   : الِمْعَراض -  صيد باب
الموقوذة. بالبندقة: تلك المقتولة في عمر ابن وقال

والحسن. وعطاء وإبراهيم ومجاهد والقاسم سالم وكرهه
يممرى ول والمصممار، القممرى فممي البندقممة الحسممن: رمممي وكره
ًا سواه. فيما بأس

اللممه عبممد عممن شممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5159
حمماتم بمن عممدي قممال: سمممعت الّشمعبي عممن السممفر، أبي بن

قال: عنه الله رضي
المعممراض، عممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سألت 



فممإنه فقتممل بعرضمه أصماب فإذا فكل، بحده أصبت فقال: (إذا
كلبممك أرسمملت قممال: (إذا كلممبي؟ تأكل). فقلت: أرسل فل وقيذ

لممم فممإنه تأكممل، قممال: (فل أكممل؟ فكممل). قلممت: فممإن وسممّميت
كلممبي نفسممه). قلممت: أرسممل علممى أمسممك إنممما عليممك، يمسك

ًا معه فأجد علممى سممّميت إنممما فإنممك تأكل، قال: (ل آخر؟ كلب
آخر). على ُتسّم ولم كلبك
].173[ر: 

3.     : بعرضه -  المعراض أصاب ما باب
ِبيصة: حدثنا  - حدثنا5160 إبراهيممم، عن منصور، عن سفيان، َق

عنممه اللممه رضممي حمماتم بممن عممدي عن الحارث، بن هّمام عن
قال: قلت:

ّلمممة؟ الكلب نرسممل إنمما الله، رسول يا  ممما قممال: (كممل المع
قتلممن). قلممت: وإنمما قال: (وإن قتلن؟ عليك). قلت: وإن أمسكن

فل بعرضمه أصماب ومما خزق، ما قال: (كل بالمعراض؟ نرمي
تأكل).

].173[ر: 

4.   : القوس -  صيد باب
وإبراهيم: الحسن وقال

ًا، ضرب إذا  بممان الممذي تأكممل ل رجل، أو يد منه فبان صيد
فكلممه. وسطه أو عنقه ضربت إبراهيم: إذا سائاره. وقال وتأكل
الله عبد آل من رجل على زيد: استعصي عن العمش، وقال
منممه سممقط ممما دعمموا تيسر، حيث يضربوه أن فأمرهم حمار،

وكلوه.
َوة يزيممد: حمدثنا بمن اللمه عبممد  - حدثنا5161 ْيم قممال: أخممبرني َح
ثعلبممة أبممي عممن إدريممس، أبممي عممن الدمشقي، يزيد بن ربيعة

قال: الُخَشني
فممي أفنأكممل الكتمماب، أهل قوم بأرض إنا الله، نبي قلت: يا 

ّلم ليس الذي وبكلبي بقوسي، أصيد صيد، وبأرض آنيتهم؟ بمع
ّلم، وبكلبي أهممل مممن ذكرت ما قال: (أّما لي؟ يصلح فما المع

تجممدوا لممم وإن فيهمما، تممأكلوا فل غيرهمما وجممدتم الكتمماب: فممإن
اللممه اسممم فممذكرت بقوسممك صممدت فيها. وما وكلوا فاغسلوها

ّلم بكلبك صدت وما فكل، وممما فكممل، اللممه اسم فذكرت المع



ّلم غير بكلبك صدت فكل). ذكاته فأدركت مع
]5170، 5177.[

5.   : والبندقة -  ْذِف الَخ باب

هممارون، بممن ويزيد وكيع راشد: حدثنا بن يوسف  - حدثنا5162
ْهَمممس عممن ليزيد، واللفظ بممن اللممه عبممد عممن الحسممن، بممن َك
ّفل: بن الله عبد عن ُبَريدة، َغ ُم

ً رأى أنه  اللممه رسممول فإن تخذف، له: ل فقال يخذف، رجل
يكممره كممان أو الخممذف، عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى

ولكنهمما عممدو، بممه ُينكأ ول صيد به ُيصاد ل وقال: (إنه الخذف،
فقممال يخذف، ذلك بعد رآه العين). ثم وتفقأ السن، تكسر قد

نهممى أنممه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عن له: أحدثك
كممذا أكلمممك ل تخممذف، وأنممت الخممذف، كممره أو الخممذف عممن

وكذا.
].4561[ر: 

6.         : ماشية -  أو صيد بكلب ليس ًا كلب اقتنى من باب
العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5163/5165

قال: دينار بن الله عبد مسلم: حدثنا بن
اللممه صمملى النممبي عممن عنهممما، الله رضي عمر ابن سمعت 

ًا، اقتنممى قممال: (مممن وسمملم عليممه أو ماشممية بكلممب ليممس كلبمم
قيراطان). عمله من يوم كل نقص ضارية،

ّكي ) - حدثنا5164(  أبممي بممن حنظلممة إبراهيم: أخبرنمما بن الم
قال: سفيان

ًا سمممعت  يقممول: عمممر بممن اللممه عبممد يقممول: سمممعت سممالم
ًا، اقتنممى يقممول: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت كلبمم

ًا إل ًا كلب أجممره مممن ينقممص فممإنه ماشممية، كلب أو لصيد ضاري
قيراطان). يوم كل

نممافع، عممن مالممك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا5165(
قال: عمر بن الله عبد عن
ًا، اقتني وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال  إل كلب

ًا، أو ماشية، كلب قيراطان). يوم كل عمله من نقص ضاري



7.    : الكلب -  أكل إذا باب
الطيبممات لكم أِحَل قل لهم أِحَل ماذا تعالى: {يسألونك وقوله
ّلمتممم وممما ِبيممن} / المائاممدة:  الجمموارح مممن ع ّل َك /: الصمموائاد4ُم

ّلمممونهّن21والكواسب. {اجترحوا} / الجاثية:  مممما /: اكتسممبوا. {تع
- سممريع قمموله - إلممى عليكممم أمسممكن مّممما فكلوا الله علمكم

إنممما أفسممده، فقد الكلب أكل عباس: إن ابن الحساب}. وقال
الله}. علمكم مما يقول: {تعلمونهّن والله نفسه، على أمسك

ُتضرب ّلم ف ُتع عطمماء: إن عمممر. وقممال ابممن تترك. وكرهه حتى و
فكل. يأكل ولم الدم شرب
ْيل، بممن محمممد سمعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا5166 عممن ُفَضمم
قال: حاتم بن عدي عن الّشعبي، عن بيان،

قمموم قلممت: إنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سألت 
ّلمة، كلبك أرسلت فقال: (إذا الكلب؟ بهذه نصيد وذكرت المع
يأكمل أن إل قتلمن، وإن عليكمم أمسمكن مما فكل الله، اسم

وإن نفسممه، علممى أمسممكه إنممما يكون أن أخاف فإني الكلب،
تأكل). فل غيرها من كلب خالطها

].173[ر: 

8.        : ثلثة -  أو يومين عنه غاب إذا الصيد باب
يزيد: حممدثنا بن ثابت إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5167
عممن عنه، الله رضي حاتم بن عدي عن الّشعبي، عن عاصم،

قال: وسلم عليه الله صلى النبي
فل أكل وإن فكل، وقتل فأمسك وسّميت كلبك أرسلت (إذا 

ًا، خممالط وإذا نفسممه، علممى أمسك فإنما تأكل، ُيممذكر لممم كلبمم
ّيها تدري ل فإنك تأكل، فل وقتلن فأمسكن عليها، الله اسم أ
بممه ليممس يممومين أو يمموم بعد فوجدته الصيد رميت وإن قتل،

عبممد تأكل). وقال فل الماء في وقع وإن فكل، سهمك أثر إل
صمملى للنممبي قال عدي: أنه عن عامر، عن داود، عن العلى،

َتِفممُر الصمميد وسلم: يرمي عليه الله ْق َي والثلثممة، اليممومين أثممره َف
ًا يجده ثم شاء). إن قال: (يأكل سهمه، وفيه ميت

].173[ر: 

9. آخر -        ًا كلب الصيد مع وجد إذا بابك
الّسممَفر، أبي بن الله عبد عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5168

قال: قلت: حاتم بن عدي عن الّشعبي، عن



صمملى النبي فقال وأسّمي، كلبي أرسل إني الله، رسول يا 
فأكل فقتل فأخذ وسّميت، كلبك أرسلت وسلم: (إذا عليه الله
كلممبي أرسممل نفسممه). قلممت: إنممي على أمسك فإنما تأكل، فل

ًا معه فأجد تأكممل، فقممال: (ل أخممذه؟ أيهممما أدري ل آخممر، كلبمم
عممن غيممره). وسممألته علممى ُتسممّم ولم كلبك على سّميت فإنما
ّده أصممبت فقممال: (إذا المعممراض، صمميد أصممبت وإذا فكممل، بحمم

تأكل). فل وقيذ، فإنه فقتل بعرضه
].173[ر: 

10.     : ّيِد -  ّتَص ال في جاء ما باب
عممن بيممان، عممن ُفَضمميل، ابممن محمممد: أخممبرني  - حممدثني5169
قال: عنه الله رضي حاتم بن عدي عن عامر،

قمموم فقلممت: إنمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سألت 
ّيد ّلمة، كلبك أرسلت فقال: (إذا الكلب، بهذه نتص وذكرت المع
فل الكلممب يأكممل أن إل عليممك، أمسممكن مما فكل الله، اسم

وإن نفسممه، علممى أمسممك إنممما يكممون أن أخمماف فممإني تأكل،
تأكل). فل غيرها من كلب خالطها

].173[ر: 
َوة عن عاصم، أبو  - حدثنا5170 ْي أحمممد ُشَريح. وحممدثني بن َح

َلمة رجاء: حدثنا أبي بن عن المبارك، ابن عن سليمان، بن َس
َوة ْي قممال: الدمشممقي يزيممد بن ربيعة قال: سمعت ُشَريح بن َح

قال: الله عائاذ إدريس أبو أخبرني
رسول يقول: أتيت عنه الله رضي الُخَشني ثعلبة أبا سمعت 

بممأرض إنمما اللممه، رسممول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى الله
بقوسي، أصيد صيد وأرض آنيتهم، في نأكل الكتاب، أهل قوم

ّلم بكلبي وأصيد ًا، ليممس والذي المع ّلممم الممذي فممأخبرني: ممما مع
أهممل قوم بأرض أنك ذكرت ما فقال: (أما ذلك؟ من لنا يحل

تممأكلوا فل آنيتهممم غيممر وجممدتم آنيتهممم: فممإن فممي تأكل الكتاب
ذكممرت ممما فيهمما. وأممما كلوا ثم فاغسلوها تجدوا لم وإن فيها،
كممل، ثممم الله اسم فاذكر بقوسك صدت صيد: فما بأرض أنك
ّلم بكلبك صدت وما صممدت وما كل، ثم الله اسم فاذكر المع

ًا ليس الذي بكلبك ّلم فكل). ذكاته فأدركت مع
].5161[ر: 

ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5171 قممال: حممدثني ُشممعبة عممن يحيممى، مسمم
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن زيد، بن هشام



ًا أنفجنا  ُبوا، حتى عليها فسعوا الظهران، بَمّر أرنب ِغ فسعيت َل
إلممى فبعممث طلحممة، أبممي إلممى بهمما فجئممت أخذتها، حتى عليها
فقبله. وفخذيها بوركها وسلم عليه الله صلى النبي
].2433[ر: 

النضممر، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5172
عممن قتممادة، أبممي مممولى نممافع، عن الله، عبيد بن عمر مولى

قتادة: أبي
إذا حممتى وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول مع كان أنه 

ّلف مكة، طريق ببعض كان وهممو محرميممن، له أصحاب مع تخ
ًا فرأى محرم، غير ًا، حمممار ثممم فرسممه، علممى فاسممتوى وحشممي

ًا يناولوه أن أصحابه سأل فممأبوا، رمحممه فسممألهم فممأبوا، سوط
أصممحاب بعممض منممه فأكممل فقتله، الحمار على شد ثم فأخذه
أدركمموا فلممما بعضهم، وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول
فقممال: ذلممك، عممن سممألوه وسمملم عليه الله صلى الله رسول

قال: حدثني إسماعيل الله). حدثنا أطعمكموها طعمة هي (إنما
أبممي عممن يسممار، بممن عطمماء عممن أسمملم، بممن زيممد عن مالك،

شيء). لحمه من معكم قال: (هل أنه إل قتادة: مثله،
].1725[ر: 

11.    : الجبال -  على ّيد التص باب
ْعِفممّي سممليمان بممن يحيممى  - حدثنا5173 ابممن قممال: حممدثني الُج

أبممي مممولى نممافع عن حدثه، النضر أبا عمرو: أن وهب: أخبرنا
قال: قتادة أبا التوأمة: سمعت مولى صالح وأبي قتادة،

مكممة بيممن فيممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مممع كنممت 
وكنممت فممرس، علممى ِحممّل رجممل وأنمما محرمون، وهم والمدينة

ّقمماء النمماس رأيممت إذ ذلممك، علممى أنمما فبينمما الجبممال، علممى ر
ّوفين فقلممت وحممش، حمار هو فإذا أنظر، فذهبت لشيء، متش

فقممالوا: وحشممي، حمممار قلت: هو ندري، قالوا: ل هذا؟ لهم: ما
لهممم: نمماولوني فقلممت سمموطي، نسمميت وكنممت رأيممت، ممما هممو

في ضربت ثم فأخذته، فنزلت عليه، نعينك فقالوا: ل سوطي،
لهم: فقلت إليهم، فأتيت عقرته، حتى ذاك إل يكن فلم أثره،

فأبى به، جئتهم حتى فحملته نمّسه، قالوا: ل فاحتملوا، قوموا
صمملى النممبي لكممم أسممتوقف فقلت: أنمما بعضهم، وأكل بعضهم،

لممي: (أبقمي فقمال الحمديث، فحمدثته فأدركته وسلم، عليه الله
ْعممٌم فهممو فقممال: (كلمموا، منممه). قلممت: نعممم، شمميء معكممم ُط



الله). أطعمكموها
].1725[ر: 

12/ {    } :    : البحر -  صيد لكم أحل تعالى الله قول باب
/.96المائدة: 

/: ممما96{طعممامه} / المائاممدة:  و اصممطيد، ما عمر: صيده وقال
به. رمى
عباس: ابن حلل. وقال بكر: الطافي أبو وقال

ّي منهمما، قذرت ما إل ميتته، طعامه  اليهممود، تممأكله ل والِجممّر
عليممه اللممه صمملى النممبي صمماحب ُشممَريح، نممأكله. وقممال ونحممن

الطيمر عطمماء: أممما ممذبوح. وقمال البحمر فممي شيء وسلم: كل
النهممار لعطمماء: صمميد ُجَريممج: قلممت ابممن يذبحه. وقممال أن فأرى

ِقلت عمذب تل: {هممذا ثممم قال: نعمم، هو؟ بحر أصيد السيل، و
ًا تممأكلون كممّل ومممن أجمماج ملممح وهذا شرابه سائاغ فرات لحممم

ّيا} / فاطر:  /.12طر
الممماء. كلب جلود من سرج على السلم عليه الحسن وركب
يممر لطعمتهممم. ولممم الضفادع أكلوا أهلي أن الّشعبي: لو وقال

ًا. وقال بالسلحفاة الحسن البحممر صيد من عباس: كل ابن بأس
الممدرداء أبممو مجوسممي. وقممال أو يهودي أو نصراني صاده وإن
َبَح في َذ َناُن الَخْمَر الُمْرِي:  ّني والشمس. ال

ّدد: حدثنا  - حدثنا5174/5175 قممال: ُجَريممج ابن عن يحيى، مس
ًا سمع عمرو: أنه أخبرني يقول: عنه الله رضي جابر

َبِط، جيش غزونا  ًا فجعنا عبيدة، أبو وأميرنا الَخ ًا، جوع شممديد
ًا البحر فألقى ًا حوت فأكلنمما العنممبر، لممه يقممال مثلممه، ُيَر لم ميت

ًا عبيممدة أبممو فأخذ شهر، نصف منه فمممر عظممامه، مممن عظممم
تحته. الراكب

عمممرو عن سفيان، محمد: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا5175(
ًا قال: سمعت يقول: جابر

أبو وأميرنا راكب، ثلثمائاة وسلم عليه الله صلى النبي بعثنا 
ًا نرصد عبيدة، أكلنمما حممتى شممديد جمموع فأصممابنا لقريممش، عير
َبممَط َبممط، جيممش فُسممّمَي الَخ ًا البحممر وألقممى الَخ لممه يقممال حوتمم
ّنا شهر نصف فأكلنا العنبر، ّده ِه، وا ِك َد َو أجسامنا. صلحت حتى ب

ًا عبيدة أبو قال: فأخذ الراكممب فمممر فنصممبه أضمملعه من ضلع
ثممم جزائار، ثلث نحر الجوع اشتد فلما رجل، فينا وكان تحته،
عبيدة. أبو نهاه ثم جزائار، ثلث



]2351[ر: 

13.   : الجراد -  أكل باب
قممال: يعفممور أبممي عممن شممعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5176

قال: عنهما الله رضي أوفى أبي ابن سمعت
ًا، أو غزوات سبع وسلم عليه الله صلى النبي مع غزونا  ست

الجراد. معه نأكل كنا
ابممن عممن يعفممور، أبممي عن وإسرائايل، عوانة وأبو سفيان قال
غزوات. أوفى: سبع أبي

14.    : والميتة -  المجوس آنية باب
َوة عممن عاصم، أبو  - حدثنا5177 ْيمم قممال: حممدثني ُشممَريح بممن َح
الخممولني إدريممس أبممو قممال: حممدثني الدمشممقي يزيد بن ربيعة

قال: الُخَشني ثعلبة أبو قال: حدثني
إنمما الله، رسول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 

أصمميد صمميد، وبممأرض آنيتهممم، فممي فنأكممل الكتمماب، أهل بأرض
ّلممم بكلممبي وأصمميد بقوسممي، ّلممم؟ ليممس الممذي وبكلممبي المع بمع

بممأرض أنممك ذكرت ما وسلم: (أّما عليه الله صلى النبي فقال
ّدا، تجدوا ل أن إل آنيتهم في تأكلوا كتاب: فل أهل لممم فإن ُب

ّدا تجدوا صمميد: بممأرض أنممك ذكممرت ممما وكلوا. وأما فاغسلوها ُب
بكلبممك صممدت وممما وكممل، الله اسم فاذكر بقوسك صدت فما

ّلم ليمس المذي بكلبممك صمدت وممما وكل، الله اسم فاذكر المع
ّلم فكله). ذكاته فأدركت بمع

]5161[ر: 
ّكّي  - حدثنا5178 أبممي بممن يزيممد قممال: حممدثني إبراهيم بُن الَم
قال: الكوع بن سلمة عن عبيد،

صمملى النممبي قال النيران، أوقد خيبر، فتحوا يوم أمسوا لما 
النيممران). قممالوا: لحمموم هممذه أوقممدتم وسمملم: (علم عليممه اللممه

قدورها). فقام واكسروا فيها، ما قال: (أهريقوا النسية؛ الحمر
النممبي فقممال ونغسمملها، فيهمما ممما فقال: نهريق القوم من رجل
ْو عليه الله صلى ذاك). وسلم: (أ
]2345[ر: 

15.       : ًا -  متعّمد ترك ومن الذبيحة، على التسمية باب
بأس. فل نسي عباس: من ابن قال

عليممه اللممه اسممم ُيممذكر لممم مممما تأكلوا تعالى: {ول الله وقال



ًا. ُيسّمى ل /: والناسي121لفسق} /النعام:  وإنه فاسق
وإن ليجمادلوكم أوليمائاهم إلمى ليوحمون الشياطين وقوله: {وإّن

/.121لمشركون} /النعام:  إنكم أطعتموهم
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثني5179
َباية عن مسروق، بن سعيد جممده عممن رافممع، بن رفاعة بن َع
قال: خديج بن رافع
َفممة، بممذي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا  َلي فأصمماب الُح

ً فأصبنا جوع، الناس ًا، إبل عليممه اللممه صمملى النممبي وكان وغنم
َع القدور، فنصبوا فعجلوا الناس، أخريات في وسلم ِف ُد إليهم ف
قسممم ثممم فأكفئت، بالقدور فأمر وسلم عليه الله صلى النبي
ّد ببعيممر، الغنممم مممن عشممرة فعدل فممي وكممان بعيممر، منهمما فنمم
بسممهم رجل إليه فأهوى فأعياهم، فطلبوه يسيرة، خيل القوم

لهممذه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى النممبي فقال الله، فحبسه
ّد فما الوحش، كأوابد أوابد البهائام بممه فاصممنعوا منهمما عليكم ن

ّدي: إنا هكذا). قال: وقال العممدو نلقممى أن نخمماف، أو لنرجو، ج
ًا، ًدى، معنا وليس غد الممدم أنهممر فقال: (ما بالقصب؟ أفنذبح ُم
ُذكر وسممأخبركم والظفممر، السممن ليممس فكل، عليه الله اسم و

َدى الظفر وأما فعظم، السن عنه: أما الحبشة). فُم
].2356[ر: 

16.      : والصنام -  ّنُصِب ال على ُذبح ما باب
ّلمى  - حدثنا5180 ابمن يعنمي العزيمز عبمد أسمد: حمدثنا بمن مع

سمممع سالم: أنممه قال: أخبرني عقبة بن موسى المختار: أخبرنا
وسلم: عليه الله صلى الله رسول عن يحدث، الله عبد
َفيل بن عمرو بن زيد لقي أنه  َدَح، بأسفل ُن ْل أن قبل وذاك َب

ّدم المموحي، وسملم عليممه الله صلى الله رسول على ُينزل فُقم
لحممم، فيهمما سممفرة وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى

علممى تممذبحون مممما آكممل ل قال: إني ثم منها، يأكل أن فأبى
عليه. الله اسم ُذكر مما إل آكل ول أنصابكم،

]3614[ر: 

17:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( الله(    اسم على فليذبح

قيممس، بممن السممود عممن عوانة، أبو قتيبة: حدثنا  - حدثنا5181
َبَجلي سفيان بن جندب عن قال: ال



ذات أضممحية وسمملم عليممه الله صلى الله رسول مع ضّحينا 
انصرف فلما الصلة، قبل ضحاياهم ذبحوا قد أناس فإذا يوم،

قبممل ذبحمموا قممد أنهممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي رآهممم
أخممرى، مكانهمما فليذبممح الصمملة قبممل ذبممح فقال: (مممن الصلة،

الله). اسم على فليذبح صلينا حتى يذبح لم كان ومن
]942[ر: 

18      : والَمْرَوِة -  الَقَصِب من ّدَم ال ْنَهَر أ ما باب
والحديد.

المقممدمي: حممدثنا بكممر أبممي بممن محمممد  - حممدثنا5182/5183
مالممك: بممن كعممب ابممن نافع: سمممع عن الله، عبيد عن معتمر،

عمر: ابن يخبر
ًا ترعممى كممانت لهممم جاريممة أن أخممبره، أباه أن  ْلٍع، غنممم بَسمم

ًا، غنمها من بشاة فأبصرت ًا فكسرت موت فقال فذبحتها، حجر
فأسأله، وسلم عليه الله صلى النبي آتي حتى تأكلوا لهله: ل

عليممه اللممه صمملى النممبي فأتى يسأله، من إليه أرسل حتى أو
بأكلها. وسلم عليه الله صلى فأمرالنبي إليه، بعث أو وسلم

رجممل عممن نممافع، عممن جويريممة، موسى: حممدثنا ) - حدثنا5183(
الله: عبد سلمة: أخبر بني من
ًا ترعممى مالممك بممن لكعب جارية أن  َبيممل لممه غنممم الممذي بالُج

ْلع، وهو بالسوق، اة، فأصميبت بَس ًا فكسمرت ش فمذبحتها حجمر
بأكلها. فأمرهم وسلم، عليه الله صلى للنبي فذكروا به،

]2181[ر: 
سممعيد عن شعبة، عن أبي، قال: أخبرني عبدان  - حدثنا5184

َباية عن مسروق، بن أنمه جممده عممن رافممع، بممن رفاعممة بممن َع
قال:

ًدى، لنا ليس الله رسول يا  َهمَر فقمال: (مما ُمم ْن ّدَم أ ُذكمر الم و
َدى الظفممر أممما والسممن، الظفممر ليممس فكممل، اللممه اسممم فُممم

ّد السمن وأمما الحبشمة، فقممال: (إن فحبسمه، بعيمر فعظمم). ونم
بممه فاصممنعوا منها غلبكم فما الوحش، كأوابد أوابد البل لهذه

هكذا).
]2356[ر: 



19.    : والمة -  المرأة ذبيحة باب
اللممه، عبيممد عممن عبممدة، صدقة: أخبرنمما  - حدثنا5186؟؟/8185

أبيه: عن مالك، بن لكعب ابن عن نافع، عن
عليممه اللممه صمملى النبي فسئل بحجر، شاة ذبحت امرأة أن 

بأكلها. فأمر ذلك، عن وسلم
ً سمع نافع: أنه الليث: حدثنا وقال عبممد النصار: يخممبر من رجل
لكعب: بهذا. جارية وسلم: أن عليه الله صلى النبي عن الله،

عممن نممافع، عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل ) - حدثنا5186(
معمماذ بممن سممعد أو سممعد، بممن معمماذ عممن النصممار، مممن رجل

أخبره:
ًا ترعى كانت مالك بن لكعب جارية أن  ْلع، غنم فأصيبت بَس

اللمه صملى النمبي فسمئل بحجمر، فمذبحتها فأدركتها منها، شاة
فقال: (كلوها). وسلم عليه
]2181[ر: 

20.      : والظفر -  والعظم بالسن ّكى ُيذ ل باب
ِبيصة: حدثنا  - حدثنا5187 َبايممة عممن أبيممه، عن سفيان، َق بممن َع
عليمه اللمه صملى النممبي قال: قمال خديج بن رافع عن رفاعة،
وسلم:

َهَر - ما - يعني (كل  ْن ّدَم، أ والظفر). السن إل ال
]2356[ر: 

21.    : ونحوهم -  العراب ذبيحة باب

حفممص بممن أسممامة اللممه: حممدثنا عبيممد بن محمد  - حدثنا5188
رضممي عائاشممة عممن أبيممه، عممن عممروة، بن هشام عن المدني،

عنها: الله
ًا أن  ًا وسلم: إن عليه الله صلى للنبي قالوا قوم يأتوننا قوم

ُذكممر ل باللحم، فقممال: (سممّموا ل؟ أم عليممه اللممه اسممم ندري: أ
بالكفر. عهد حديثي وكلوه). قالت: وكانوا أنتم عليه
َوردي. وتابعه عن علي تابعه ّدرا ّطفاوي. خالد أبو ال وال
]1952[ر: 



22      : أهل -  من وشحومها، الكتاب أهل ذبائح باب
. وغيرهم  الحرب

أوتمموا الممذين وطعممام الطيبممات لكممم أِحّل تعالى: {اليوم وقوله
/.5لهم} /المائادة:  ِحّل وطعامكم لكم ِحّل الكتاب
َته وإن العممرب، نصممارى بذبيحممة بممأس الُزهممري: ل وقممال سمممع
ّله فقد تسمعه لم وإن تأكل، فل الله لغير يسّمي لك الله أح
ُيذكر وعلم نحوه. علّي عن كفرهم. و
القلف. بذبيحة بأس وإبراهيم: ل الحسن وقال
عباس: طعامهم: ذبائاحهم. ابن وقال

هلل، بممن حميممد عممن شممعبة، الوليممد: حممدثنا أبو  - حدثنا5189
ّفل بن الله عبد عن َغ قال: عنه الله رضي ُم
شممحم، فيممه بجراب إنسان فرمى خيبر، قصر محاصرين كنا 

وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممإذا فممالتفّت لخممذه، فنممزوت
منه. فاستحييت

]2984[ر: 

23.        : الوحش -  بمنزلة فهو البهائم من َنّد ما باب
مسعود. ابن وأجازه

فهممو يممديك فممي مممما البهائام من أعجزك عباس: ما ابن وقال
ّدى بعيممر وفممي كالصيد، عليممه قممدرت حيممث بئممر: مممن فممي تممر

ّكه. فذ
وعائاشة. عمر وابن علي ذلك ورأى

سفيان: حممدثنا يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5190
َباية عن أبي، بممن رافممع عممن خديممج، بن رافع بن رفاعة بن َع

قال: قلت: خديج
ه، رسمول يا  ًا، العمدو لقمو إنما الل ًدى، معنما وليسمت غمد ُمم

ْعَجْل، ِرْن، أو فقال: (ا َهَر ما أ ْن ّدَم أ ُذكممر المم فكممل، اللممه اسممم و
الظفممر وأما فعظم، السن وسأحدثك: أما والظفر، السن ليس

َدى ْهَب الحبشة). وأصبنا فُم ّد وغنم، إبل َن فرممماه بعيممر منها فن
وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال فحبسه، بسهم رجل
شمميء منهمما غلبكممم فإذا الوحش، كأوابد أوابد البل لهذه (إّن

هكذا). به فافعلوا
]2356[ر: 



24.   : والذبح -  النحر باب
المذبممح فممي إل نحممر ول ذبممح عطمماء: ل ُجَريج: عممن ابن وقال

ه ذكمر قال: نعم، أنحره؟ أن ُيذبح ما والمنحر. قلت: أيجزي الل
ًا ذبحت فإن البقرة، ذبح إلممي، أحممب والنحممر جمماز، ُينحممر شمميئ

ّلُف قطع والذبح ُيَخ ّنخمماع؟ يقطممع حتى الوداج الوداج. قلت: ف ال
ِإَخاُل. قال: ل

ّنْخممع، عن نهى عمر ابن نافع: أن وأخبرني ممما يقممول: يقطممع ال
تموت. حتى يدع ثم العظم، دون

أن يأمركم الله إن لقومه موسى قال تعالى: {وإذ الله وقول
/.67بقرة} /البقرة:  تذبحوا

/.71يفعلون} /البقرة:  كادوا وما وقال: {فذبحوها
ّبة. الحلق في عباس: الذكاة ابن عن سعيد، وقال ّل وال

فل الممرأس قطممع وأنممس: إذا عبمماس، وابممن عمممر، ابممن وقممال
بأس.

هشممام عن سفيان، يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا5191/5193
عممن امرأتممي، المنممذر بنممت فاطمممة قممال: أخممبرتني عممروة بممن

قالت: عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء
ًا وسلم عليه الله صلى النبي عهد على نحرنا  فأكلناه. فرس
فاطمممة، عممن هشام، عن عبدة، إسحق: سمع ) حدثنا5192( 

قالت: أسماء عن
ًا، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول عهد على ذبحنا  فرسمم

فأكلناه. بالمدينة، ونحن
بنممت فاطمة عن هشام، عن جرير، قتيبة: حدثنا ) حدثنا5193(

المنذر:
اللممه رسول عهد على قالت: نحرنا بكر أبي بنت أسماء أن 

ًا وسلم عليه الله صلى فأكلناه. فرس
النحر. هشام: في عن عيينة، وابن وكيع، تابعه

]5200[

25.       : ّثَمة -  والُمَج ُبَورة والَمْص َلة ْث الُم من ْكَره ُي ما باب

قال: زيد بن هشام عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5194
ًا، فممرأى أيمموب، بممن الحكممم علممى أنممس مع دخلت  أو غلمانمم

ًا، الله صلى النبي أنس: نهى فقال يرمونها، دجاجة نصبوا فتيان
البهائام. ُتصبر أن وسلم عليه



سعيد بن إسحق يعقوب: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا5195/5196
أبيه: عن عمرو، بن
دخممل عنهما: أنممه الله رضي عمر ابن عن يحدث سمعه أنه 

دجاجممة رابممط يحيممى بنممي مممن وغلم سممعيد، بممن يحيممى على
ّلهمما، حممتى عمممر ابممن إليهمما فمشممى يرميهمما، بهمما أقبممل ثممم ح
الطيممر هممذا يصممبر أن عن غلمكم فقال: ازجروا معه وبالغلم
أن نهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمعت فإني للقتل،
للقتل. غيرها أو بهيمة ُتصبر

بشر، أبي عن عوانة، أبو النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا5196( 
َبير بن سعيد عن قال: ُج
دجاجممة نصممبوا بنفممر، أو بفتيممة، فمممروا عمممر، ابن عند كنت 

عمر: من ابن وقال عنها، تفرقوا عمر ابن رأوا فلما يرمونها،
فعممل مممن لعممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي إن هذا؟ فعل
هذا.
ابممن عممن سعيد، عن المنهال، شعبة: حدثنا عن سليمان، تابعه

ّثممل مممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عمر: لعن بممالحيوان. م
اللممه صلى النبي عن عباس، ابن عن سعيد، عن عدي، وقال
وسلم. عليه

عدي قال: أخبرني شعبة منهال: حدثنا بن حّجاج  - حدثنا5197
قال: ثابت بن
وسلم: عليه الله صلى النبي عن يزيد، بن الله عبد سمعت 

ّنهبة عن نهى أنه والُمثلة. ال
]2342[ر: 

26.   : الدجاج -  لحم باب
عممن سممفيان، عممن وكيممع، يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا5198/5199

َدم عن قلبة، أبي عن أيوب، ْه - موسممى أبممي عن الَجْرِمي، َز
قال: عنه الله - رضي الشعري يعني

ًا. يأكل وسلم عليه الله صلى النبي رأيت  دجاج
ْعَمر: حدثنا أبو ) - حدثنا5199( بممن أيمموب الوارث: حممدثنا عبد َم

َدم عن القاسم، عن تميمة، أبي ْه قال: َز
الحممي هممذا وبيممن بيننمما وكان الشعري، موسى أبي عند كنا 

ٍم من رجل القوم وفي دجاج، لحم فيه بطعام فأتي إخاء، َجْر
رأيمت فقمد قمال: ادن، طعمامه، ممن يمدن فلمم أحممر، جالس
رأيتممه قال: إنممي منه، يأكل وسلم عليه الله صلى الله رسول



ًا أكل أو أخممبرك، فقممال: ادن آكله، ل أن فحلفت فقذرته، شيئ
مممن نفممر فممي وسمملم عليه الله صلى النبي أتيت أحدثك: إني
ًا يقسممم وهممو غضبان، وهو فوافقته الشعريين، نعممم مممن نعممم

ممما عنممدي قال: (ما يحملنا، ل أن فحلف فاستحملناه الصدقة،
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أتممي عليه). ثم أحملكم

ْهٍب َن الشممعريون). قممال: أين الشعريون؟ فقال: (أين إبل، من ب
ٍد خمممس فأعطانمما ْو ّذرى، ُغممّر َذ فقلممت بعيممد، غيممر فلبثنمما المم

يمينممه، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لصحابي: نسممي
ّفلنا لئن فوالله ل يمينممه وسمملم عليه الله صلى الله رسول تغ

ًا، نفلح فقلنمما: يمما وسمملم عليه الله صلى النبي إلى فرجعنا أبد
أنمك فظننما تحملنما، ل أن فحلفت استحملناك، إنا الله رسول
شاء - إن والله إني حملكم، هو الله فقال: (إن يمينك، نسيت

ًا غيرها فأرى يمين، على أحلف - ل الله أتيممت إل منهمما، خيممر
وتحللتها). خير هو الذي
]2964[ر: 

27.   : الخيل -  لحوم باب
عممن هشممام، سممفيان: حممدثنا الُحَميممدي: حممدثنا  - حممدثنا5200

قالت: أسماء عن فاطمة،
ًا نحرنا  وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول عهد على فرس

فأكلناه.
]5191[ر: 

ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5201 بممن عمممرو عممن زيممد، بممن حّممماد مسمم
اللممه رضممي الله عبد بن جابر عن علي، بن محمد عن دينار،
قال: عنهم

لحمموم عممن خيممبر يمموم وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهى 
الخيل. لحوم في ورّخص الُحُمر،

]3982[ر: 

28.    : النسية -  الُحُمر لحوم باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن سلمة، فيه: عن

]3960[ر: 
سممالم عممن اللممه، عبيد عن عبدة، صدقة: أخبرنا  - حدثنا5202
عنهما: الله رضي عمر ابن عن ونافع،

الهليممة الُحُمممر لحمموم عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 



خيبر. يوم
ّدد: حدثنا حدثنا عبد عن نافع، الله: حدثني عبيد عن يحيى، مس
الُحُمممر لحمموم عن وسلم عليه الله صلى النبي قال: نهى الله

الهلية.
أسممامة، أبو نافع. وقال عن الله، عبيد عن المبارك، ابن تابعه
سالم. عن الله، عبيد عن
]3978[ر: 

ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5203
عممن علممي، بممن محمممد ابنممي والحسممن اللممه عبممد عن شهاب،
قال: عنهم الله رضي علي عن أبيهما،

عممام المتعممة عممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول نهى 
النسية. ُحُمر لحوم وعن خيبر،
]3979[ر: 

عممن عمرو، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5204
قال: الله عبد بن جابر عن علي، بن محمد

لحمموم عممن خيممبر يمموم وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهى 
الخيل. لحوم في ورّخص الُحُمر،

]3982[ر: 
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5205 قممال: حممدثني شممعبة عممن يحيممى، مسمم
قال: عنهم الله رضي أوفى أبي وابن البراء عن عدي،

الُحُمر. لحوم عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]2986[ر: 

إبراهيممم: حممدثنا بممن يعقمموب إسحق: أخبرنا : حدثنا5206/5207
أبمما أخبره: أن إدريس أبا شهاب: أن ابن عن صالح، عن أبي،
قال: ثعلبة

الهلية. الُحُمر لحوم وسلم عليه الله صلى الله رسول حّرم 
َقيل، الزبيدي تابعه ُع شهاب. ابن عن و

ْعَمممر، مالك، ) - وقال5207(  وابممن ويممونس، والماجشممون، وَم
الُزهري: عن إسحق،

مممن نمماب ذي كمل عمن وسملم عليمه اللمه صلى النبي نهى 
السباع.

]5210، 5444[
ّهمماب عبممد سمملم: أخبرنمما بممن محمد  - حدثنا5208 الثقفممي، الو

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن محمد، عن أيوب، عن



ٍء جاءه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  َلِت جا ِك فقال: أ
ٍء جاءه ثم الُحُمُر، َلِت جا ِك ٍء جاءه ثم الُحُمُر، فقال: أ فقممال: جا
َيِت ِن ْف ًا فأمر الُحُمُر، أ ورسوله الله الناس: (إن في فنادى منادي

رجممس). فممأكفئت فإنهمما الهليممة، الُحُمممر لحمموم عممن ينهيممانكم
باللحم. لتفور وإنها القدور،

]3963[ر: 
عمممرو: سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5209

زيد: بن لجابر قلت
عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن يزعمون 

عمممرو بمن الحكمم ذاك يقمول كمان فقمال: قمد الهليمة؟ ُحُممر
عبمماس ابممن البحممر ذاك أبممى ولكممن بالبصممرة، عنممدنا الغفمماري

ًا}. إلّي أوحي فيما أجد ل وقرأ: {قل محّرم

29.       : السباع -  من ناب ذي كل أكل باب
ابممن عممن مالممك،، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا5210
اللممه رضممي ثعلبممة أبي عن الخولني، إدريس أبي عن شهاب،

عنه:
ذي كل أكل عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ْعَممممر، يمممونس، السمممباع. تمممابعه ممممن نممماب عيينمممة، وابمممن وَم
الُزهري. عن والماجشون،

]5206[ر: 

30.   : الميتة -  جلود باب
إبراهيم: بن يعقوب حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا5211/5212

اللممه عبيممد شممهاب: أن ابممن قال: حدثني صالح عن أبي، حدثنا
أخبره: الله عبد بن
رسممول أخممبره: أن عنهما الله رضي عباس بن الله عبد أن 

فقممال: (هل ميتممة، بشمماة مممر وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه
أكلها). َحُرَم قال: (إنما ميتة، بإهابها). قالوا: إنها استمعتم

ّطاب ) - حدثنا5212(  َيممَر، بممن محمممد عثمان: حممدثنا بن خ ِحْم
َبير بن سعيد قال: سمعت عجلن بن ثابت عن قال: سمعت ُج
يقول: عنهما الله رضي عباس ابن
علممى فقال: (ما ميتة، بعنز وسلم عليه الله صلى النبي مر 

بإهابها). انتفعوا لو أهلها
]1421[ر: 



31.  : المسك -  باب
ّدد،  - حممدثنا5213 بممن ُعمممارة الواحممد: حممدثنا عبممد عممن مسمم

هريممرة أبممي عن جرير، بن عمرو بن زرعة أبي عن القعقاع،
مكلمموم مممن وسلم: (ممما عليه الله صلى الله رسول قال: قال

اللممون يدمى، وكلمه القيامة يوم جاء إل الله سبيل في ُيكلم
مسك). ريح والريح دم، لون
]235[ر: 

ُبَريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا5214
النممبي عممن عنممه، اللممه رضممي موسى أبي عن ُبردة، أبي عن

والّسموء، الصمالح الجليمس قمال: (مثمل وسملم عليه الله صلى
َيك، أن المسممك: إممما فحامل الكير، ونافخ المسك كحامل ُيحممذ

ًا منه تجد أن وإما منه، تبتاع أن وإما الكير: ونافخ طيبة، ريح
ًا تجد أن وإما ثيابك، ُيحرق أن إما خبيثة). ريح

]1995[ر: 

32.  : الرنب -  باب
عن زيد، بن هشام عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5215

قال: عنه الله رضي أنس
ًا أنفجنمما  َلغبمموا، القمموم فسممعى الظهممران، بمممّر ونحممن أرنبمم َف

أو بوركيهمما، فبعممث فذبحها طلحة، أبي إلى بها فجئت فأخذتها
فقبلها. وسلم عليه الله صلى النبي إلى قال: بفخذيها

]2433[ر: 

33.  : الضب -  باب
بممن العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا5216

قال: دينار بن الله عبد مسلم: حدثنا
اللممه صمملى النممبي عنهممما: قممال الله رضي عمر ابن سمعت 

وسلم: عليه
أحّرمه). ول آكله لست (الضب

]6839[

ابممن عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5217
عبمماس بممن اللممه عبممد عممن سممهل، بن أمامة أبي عن شهاب،

الوليد: بن خالد عن عنهما، الله رضي



بيممت وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مممع دخممل أنممه 
الله صلى الله رسول إليه فأهوى محنوذ، بضب فأتي ميمونة،

اللممه رسممول النسمموة: أخممبروا بعممض فقممال بيممده، وسمملم عليه
يمما ضممب فقالوا: هو يأكل، أن يريد بما وسلم عليه الله صلى

اللممه؟ رسممول يمما هممو فقلممت: أحممرام يممده، فرفممع الله، رسول
أعممافه). قممال فأجممدني قممومي، بأرض يكن لم ولكن فقال: (ل،

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه ورسممول فأكلته، خالد: فاجتررته
ينظر.

]5076[ر: 

34       : أو -  الجامد السمن في الفأرة وقعت إذا باب
الذائب.

الُزهممري سممفيان: حممدثنا الُحَميدي: حدثنا  - حدثنا5220؟؟/8218
عتبة: بن الله عبد بن الله عبيد قال: أخبرني

في وقعت فأرة ميمونة: أن يحدثه: عن عباس ابن سمع أنه 
فقال: عنها وسلم عليه الله صلى النبي فسئل فماتت، سمن

وكلوه). حولها وما (ألقوها
ًا لسفيان: فإن قيل ْعَمر بممن سممعيد عن الُزهري، عن يحدثه، َم

ّيب، إل يقممول الُزهممري سمعت قال: ما هريرة؟ أبي عن المس
صمملى النممبي عن ميمونة، عن عباس، ابن عن الله، عبيد عن
ًا. منه سمعته ولقد وسلم، عليه الله مرار

عممن يممونس، عممن اللممه، عبممد عبممدان: أخبرنمما ) - حممدثنا5219(
الُزهري،

غيممر أو جامممد وهممو والسمممن، الزيممت فممي تممموت الدابممة عن
اللممه صمملى اللممه رسول أن قال: بلغنا غيرها، أو الفأرة جامد،
منهمما َقممُرَب بما فأمر سمن، في ماتت بفأرة أمر وسلم عليه

ُطرح، أكل. ثم ف
الله. عبد بن الله عبيد حديث عن

ابن عن مالك، الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد ) - حدثنا5220(
ه، عبمد بمن اللمه عبيد عن شهاب، عمن عبماس، ابمن عمن الل
قالت: عنهم الله رضي ميمونة

فممي سممقطت فممأرة عممن وسلم عليه الله صلى النبي سئل 
وكلوه). حولها وما فقال: (ألقوها سمن،

]233[ر: 



35    : الصورة -  في َلم والَع الَوْسم باب
سممالم، عممن حنظلممة، عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا5221

عمر: ابن عن
َلَم أن كره أنه  ْع الصورة. ُت

ُتضرب. أن وسلم عليه الله صلى النبي عمر: نهى ابن وقال
ُتضرب حنظلة عن العنقزي، قتيبة: حدثنا تابعه الصورة. وقال: 

عن زيد، بن هشام عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5222
قال: أنس

لم عليمه اللمه صلى النبي على دخلت  ّنكمه، لمي بمأخ وس يح
ٍد فمي وهو َبمم - فمي قمال - حسممبته شماة َيِسممُم فرأيتمه لمه، ِمْر

آذانها.
]1431[ر: 

36       : ًا -  غنم بعضهم فذبح غنيمة، قوم أصاب إذا باب
. تؤكل       لم أصحابهم، أمر بغير إبلً أو

وسلم. عليه الله صلى النبي عن رافع لحديث
]5223[ر: 

ُوس وقال السارق: اطرحوه. ذبيحة وعكرمة: في طا
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5223 بممن سممعيد الحمموص: حممدثنا أبممو مسمم

َباية عن مسروق، بممن رافممع جممده عن أبيه، عن رفاعة، بن َع
وسلم: عليه الله صلى للنبي قال: قلت خديج

ًا العدو نلقى إننا  ًدى، معنا وليس غد َهَر فقال: (ما ُم ْن ّدَم أ المم
ُذكر وسممأحدثكم ظفممر، ول سن يكن لم ما فكلوا، الله اسم و
َدى الظفممر وأممما فعظممم، السممن أممما ذلممك، عن الحبشممة). فُممم

ّدم اللممه صمملى والنممبي الغنائام، من فأصابوا الناس َسَرعان وتق
ًا فنصبوا الناس، آخر في وسلم عليه فممأكفئت، بها فأمر قدور

ًا وعدل بينهم وقسم ّد ثم شياه، بعشر بعير أوائاممل مممن بعير ن
اللممه، فحبسه بسهم رجل فرماه خيل، معهم يكن ولم القوم،

منهمما فعممل فممما المموحش، كأوابد أوابد البهائام لهذه فقال: (إن
هذا). مثل فافعلوا هذا
]2356[ر: 



37       : بسهم -  بعضهم فرماه لقوم، بعير نّد إذا باب
. جائز     فهو إصلحه، فأراد فقتله

وسلم. عليه الله صلى النبي عن رافع، لخبر

عبيممد بمممن عمممر سمملم: أخبرنمما بمممن محمممد  - حمممدثنا5224
َباية عن مسروق، بن سعيد عن الطنافسي، عن رفاعة، بن َع

قال: عنه الله رضي خديج بن رافع جده
ّد سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا  من بعير فن

لهمما قممال: (إن قال: ثم فحبسه، بسهم رجل قال: فرماه البل،
هكذا). قممال: به فاصنعوا منها غلبكم فما الوحش، كأوابد أوابد

فنريممد والسممفار، المغممازي فممي نكون إنا الله، رسول قلت: يا
ًدى، تكون فل نذبح أن ِرْن، ُم َهممَر، ممما قممال: ( أ َهممَر أو َن ْن ّدَم أ المم

ُذكر عظممم، السممن فممإن والظفر، السن غير فكل، الله اسم و
َدى والظفر الحبشة). ُم

]2356[ر: 

38.   : َطّر -  المْض أكل باب
رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا لقوله

الميتممة عليكممم حمّرم إنممما تعبمدون، إياه كنتم إن لله واشكروا
ِهّل وما الخنزير ولحم والدم ُطّر فمممن الله لغير به أ غيممر اْضمم

/.173 ،172عليه} /البقرة:  إثم فل عاد ول باغ
ُطّر وقال: {فمن ٍة في اْض ِنٍف غير َمْخَمَص َتَجا لثممم} /المائاممدة: ُم

3./
بآيمماته كنتممم إن عليممه اللممه اسممم ُذكممر مممما وقمموله: {فكلمموا

وقممد عليممه اللمه اسمم ُذكر مما تأكلوا ل أن لكم مؤمنين. وما
ًا وإن إليممه اضممطررتم ممما إل عليكممم حّرم ما لكم فّصل كممثير

ّلون ُيِضمم بالمعتممدين} أعلممم هممو ربممك إّن علممم بغيممر بممأهوائاهم ل
/.119 - 118/النعام: 

ًا إلّي أوحي فيما أجد ل {قل َعُمممُه طمماعم علممى محّرممم ْط إل َي
ًا أو ميتة يكون أن ًا دم أو رجممس فإنه خنزير لحم أو مسفوح

ًا ِهّل فسق ُطّر فمن به الله لغير أ فممإّن عمماد ول بمماغ غيممر اْضمم
/.145رحيم} /النعام:  غفور ربك

ً اللممه رزقكممم مممما وقال: {فكلوا ًا حلل نعمممت واشممكروا طيبمم
ولحم والدم الميتة عليكم حّرم تعبدون. إنما إياه كنتم إن الله



ِهّل وما الخنزير ُطّر فمن به الله لغير أ عماد ول بمماغ غيمر اْضم
/.115 ،114رحيم} /النحل:  غفور الله فإّن

الضاحي.  - كتاب76
1.   : الضحية -  ّنة س باب

؟؟نقص؟؟:
ّنة عمر: هي ابن وقال ومعروف. س

َدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5225 ْنمم عممن ُشممعبة، ُغ
َبيد قال: عنه الله رضي البراء عن الّشعبي، عن اليامي، ُز
فممي بمه نبممدأ ما أول وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 

أصمماب فقممد فعلممه مممن فننحر، نرجع ثم نصلي، أن هذا يومنا
ّنتنا، ّدمه لحممم هو فإنما قبل ذبح ومن س مممن ليممس لهلممه، قمم
ّنُسك َيممار، بن ُبردة أبو شيء). فقام في ال فقممال: ذبممح، وقممد ِن

بعدك). أحد عن تجزي ولن َجذعة. فقال: (اذبحها عندي إن
َطّرف، قال اللممه صمملى النممبي الممبراء: قممال عممن عممامر، عن ُم
ّنة وأصمماب ُنُسممكه، تممّم الصمملة بعممد ذبممح وسلم: (من عليه سمم

المسلمين).
].908[ر: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا5226 محممد، عمن أيموب، عن إسماعيل، مس
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن
الصمملة قبممل ذبممح وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى النبي قال 

ُنُسممكه، تممّم فقممد الصمملة بعممد ذبممح ومممن لنفسممه، ذبممح فإنممما
ّنة وأصاب المسلمين). س

].911[ر: 

2.      : الناس -  بين الضاحي المام قسمة باب
عممن يحيممى، عممن هشممام، َفضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا5227
َهني، بعجة َهني عامر بن عقبة عن الُج قال: الُج

ضممحايا، أصممحابه بيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قسم 
َذعة، لعقبة فصارت َذعممة؟ صممارت اللممه، رسممول فقلت: يمما َج َج

بها). قال: (َضّح
].2178[ر: 

3.    : والنساء -  للمسافر الضحية باب
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5228 بممن الرحمممن عبممد عممن سممفيان، مسمم



عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن القاسم،
وحاضممت عليهمما، دخممل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 

ِرَف، لممك فقممال: (ممما تبكممي، وهممي مكممة، تممدخل أن قبممل ِبَسمم
ِفْسِت). قالت: نعم، َن بنممات علممى اللممه كتبممه أمر هذا قال: (إّن أ

بممالبيت). تطمموفي ل أن غيممر الحمماج، يقضممي ممما فاقضي آدم،
قممالوا: ضممّحى هممذا؟ فقلت: ما بقر، بلحم أتيت بمنى، كنا فلما

بالبقر. أزواجه عن وسلم عليه الله صلى الله رسول
].290[ر: 

4.       : النحر -  يوم اللحم من ُيشتهى ما باب
ّيممة، ابممن صدقة: أخبرنا  - حدثنا5229 َل ابممن عممن أيمموب، عممن ُع

قال: مالك بن أنس عن سيرين،
ذبممح كممان النحر: (من يوم وسلم عليه الله صلى النبي قال 

ْد). فقام الصلة قبل ِع ُي ْل هممذا إن اللممه، رسممول فقال: يا رجل َف
َذعة - وعندي جيرانه - وذكر اللحم فيه ُيشتهى يوم من خير َج

َتي الرخصممة بلغممت أدري فل ذلممك، فممي لممه فرّخص لحم؟ شا
إلممى وسمملم عليممه الله صلى النبي انكفأ ثم ل، أم سواه من

َنيمممة إلى الناس وقام فذبحهما، كبشين قممال: أو فتوّزعوهمما، ُغ
فتجّزعوها.

].911[ر: 

5.    :   : النحر -  يوم الضحى قال من باب
ّهاب: حدثنا عبد سلم: حدثنا بن محمد  - حدثنا5230 أيوب، الو

اللممه رضممي بكممرة أبممي عممن بكممرة، أبممي ابن عن محمد، عن
عنه،
قممد الزمممان قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

اثنمما السممنة والرض، السممموات اللممه خلممق يوم كهيئته استدار
ًا، عشر وذو القعممدة، متواليات: ذو ثلث ُحُرم، أربعة منها شهر

وشممعبان. أي جمممادى بين الذي ُمَضر ورجب والمحّرم، الحجة،
أنممه ظننمما حممتى فسممكت أعلممم، ورسمموله هذا). قلنا: الله شهر

قممال: الحجة). قلنمما: بلممى، ذا قال: (أليس اسمه، بغير سيسميه
أنممه ظننمما حتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله بلد (أي

قال: (فأي البلدة). قلنا: بلى، قال: (أليس اسمه، بغير سيسميه
أنممه ظننمما حممتى فسممكت أعلممم، ورسمموله هذا). قلنمما: اللممه يوم



قممال: النحر). قلنا: بلممى، يوم قال: (أليس اسمه، بغير سيسميه
- وأعراضكم قال محمد: وأحسبه - قال وأموالكم دماءكم (فإن

شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم
ترجعمموا فل أل أعمممالكم، عممن فيسممألكم ربكم، وستلقون هذا،

ّلممغ أل بعممض، رقمماب بعضممكم يضممرب ضممللً، بعدي الشمماهد ليب
بعممض مممن لممه أوعى يكون أن يبلغه من بعض فلعل الغائاب،

سمعه). من
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: صممدق ذكممره إذا محمممد وكممان
ّلغت، هل قال: (أل ثم وسلم، ّلغت). هل أل ب ب

].67[ر: 

6.    : ّلى -  بالُمص والنحر الضحى باب
ّدمي: حممدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا5231/5232 َق خالممد الُم

قال: نافع عن الله، عبيد الحارث: حدثنا بن
َمنحممر اللممه: يعنممي عبيد الَمنحر. قال في ينحر الله عبد كان 

وسلم. عليه الله صلى النبي
َكيممر: حممدثنا بممن يحيى ) - حدثنا5232( بممن كممثير عممن الليممث، ُب

قال: أخبره عنهما الله رضي عمر ابن نافع: أن عن فرقد،
وينحممر يذبممح وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول كممان 

ّلى. بالمص
].939[ر: 

7       : وسلم -  عليه الله صلى النبي أضحية في باب
. سمينين    ُيذكر و أقرنين، بكبشين

قممال: كنمما سممهل بممن أمامممة أبمما سعيد: سمعت بن يحيى وقال
يسّمنون. المسلمون وكان بالمدينة، الضحية نسّمن

ُشممعبة: حممدثنا إيمماس: حممدثنا أبممي بممن آدم  - حدثنا5233/5234
اللممه رضي مالك بن أنس قال: سمعت صهيب بن العزيز عبد
قال: عنه
وأنمما بكبشممين، يضممحي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كان 

بكبشين. أضحي
ّهاب، عبد سعيد: حدثنا بن قتيبة ) - حدثنا5234( أيوب، عن الو

أنس: عن ِقلبة، أبي عن
كبشممين إلممى انكفممأ وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

بيده. فذبحهما أملحين، أقرنين



عممن وردان، بن وحاتم إسماعيل أيوب. وقال عن وهيب، تابعه
أنس. عن سيرين، ابن عن أيوب،

].5241وانظر:  ،6964 ،5245 ،5244 ،5238[

أبي عن يزيد، عن الليث، خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5235
عنه: الله رضي عامر بن عقبة عن الخير،

ًا أعطاه وسلم عليه الله صلى النبي أن  علممى يقسمممها غنم
ُتممود، فبقممي ضحايا، صحابته عليممه اللممه صمملى للنممبي فممذكره َع
به). أنت فقال: (َضّح وسلم،

].2178[ر: 

8       : لبي -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
أحد: (        عن تجزي ولن المعز، من بالَجَذع َضّح بردة

بعدك).
ّدد: حممدثنا  - حدثنا5236/5237 اللممه: حممدثنا عبممد بممن خالممد مس

َطّرف، عنهممما اللممه رضممي عممازب بممن البراء عن عامر، عن ُم
قال:

لممه فقممال الصمملة، قبممل بردة، أبو له يقال لي، خال ضّحى 
لحم). فقال: يا شاة وسلم: (شاتك عليه الله صلى الله رسول
ًا عندي إن الله، رسول َذعة داجن قممال: (اذبحهمما، المعممز، من َج

يذبممح فإنممما الصلة قبل ذبح قال: (من لغيرك). ثم تصلح ولن
ّنة وأصمماب ُنُسممكه تممّم فقممد الصمملة بعممد ذبح ومن لنفسه، سمم

المسلمين).
ُحَريممث، عممن وكيع، وتابعه وإبراهيم، الّشعبي عن عبيدة، تابعه
ُق الّشممعبي: عنممدي عممن وداود، عاصممم وقال الّشعبي، عن َنمما َع

َبيد لبٍن. وقال َذعممة. وقممال الّشعبي: عندي عن وفراس، ُز أبممو َج
ٌق الحوص: حممدثنا َنمما َع َذعممٌة. وقممال منصممور:  ٌق ابممن َج َنمما َع عممون: 

ٌع، َذ ُق َج َنا لبٍن. َع
جعفر: حدثنا بن محمد بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثنا5237( 

قال: البراء عن ُجحيفة، أبي عن سلمة، عن ُشعبة،
عليممه اللممه صمملى النبي له فقال الصلة، قبل بردة أبو ذبح 

َذعممة. قممال إل عنممدي وسمملم: (أبممدلها). قممال: ليممس - ُشممعبة َج
ّنة من خير قال: هي وأحسبه ولممن مكانهمما - قممال: (اجعلهمما ُمِس

عممن أيوب، عن وردان، بن حاتم بعدك). وقال أحد عن تجزي
وسمملم. وقممال: عليممه اللممه صمملى النممبي عن أنس، عن محمد،



ٌق َنا َذعٌة. َع َج
].908[ر: 

9.     : بيده -  الضاحي ذبح من باب
قتممادة، ُشممعبة: حممدثنا إيمماس: حممدثنا أبممي بن آدم  - حدثنا5238

قال: أنس عن
فرأيتممه أملحين، بكبشين وسلم عليه الله صلى النبي ضّحى 

ًا َفاحهما، على قدمه واضع ّبر، يسّمي ِص بيده. فذبحهما ويك
].5233[ر: 

10.     : غيره -  ّية َضِح ذبح من باب
ِه. في عمر ابن رجل وأعان ِت َن َد َب
بأيديهّن. يضّحين أن بناته موسى أبو وأمر

بممن الرحمممن عبممد عممن سممفيان، قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا5239
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن القاسم،

ِرَف وسمملم عليممه الله صلى الله رسول علّي دخل  وأنمما ِبَسمم
ِفْسِت). قلت: نعم، لك فقال: (ما أبكي، َن كتبممه أمممر قال: (هذا أ
ل أن غيممر الحمماج يقضممي ممما اقضممي آدم، بنممات علممى اللممه

ه رسمول بالبيت). وضّحى تطوفي لم عليمه اللمه صملى الل وس
بالبقر. نسائاه عن
].290[ر: 

11.    : الصلة -  بعد الذبح باب
قممال: أخممبرني ُشممعبة المنهممال: حممدثنا بممن حّجمماج  - حدثنا5240

َبيد قال: عنه الله رضي البراء عن الّشعبي، قال: سمعت ُز
أول فقممال: (إن يخطب وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
فمممن فننحممر، نرجممع ثممم نصمملي، أن هذا يومنا من به نبدأ ما

ّنتنا، أصاب فقد هذا فعل ّدمه لحممم هممو فإنممما نحر ومن س يقمم
ُنُسك من ليس لهله، رسممول بردة: يمما أبو شيء). فقال في ال
َذعممة وعنممدي أصلي، أن قبل ذبحت الله، ّنة؟ مممن خيممر َج ُمِسمم

بعدك). أحد - عن توفي - أو تجزي ولن مكانها، فقال: (اجعلها
].908[ر: 

12.      : أعاد -  الصلة قبل ذبح من باب
إبراهيممم، بممن إسماعيل الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5241

أنس، عن محمد، عن أيوب، عن



الصلة قبل ذبح قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ْد). فقال ِع ُي ْل مممن وذكممر اللحممم، فيممه ُيشممتهى يمموم رجل: هممذا َف

وعنممدي عممذره، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فكأن جيرانه،
َذعة عليممه اللممه صمملى النممبي لممه فرّخممص شمماتين؟ من خير َج

كبشممين، إلممى انكفأ ثم ل، أم الرخصة بلغت أدري فل وسلم،
َنيمة إلى الناس انكفأ ثم فذبحهما، يعني فذبحوها. ُغ
].5233 ،911[ر: 

قيس: سمعت بن السود ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5242
قال: البجلي سفيان بن جندب

فقال: (مممن النحر، يوم وسلم عليه الله صلى النبي شهدت 
ْد يصمملي أن قبممل ذبممح ِعمم ُي ْل يذبممح لممم ومممن أخممرى، مكانهمما َف

فليذبح).
].942[ر: 

عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا5243
قال: البراء عن عامر، عن فراس،

فقممال: يمموم، ذات وسمملم عليه الله صلى الله رسول صلى 
ينصممرف). حممتى يذبممح فل قبلتنمما، واسممتقبل صلتنا، صلى (من
فعلُت. فقال: (هو الله، رسول فقال: يا نيار بن بردة أبو فقام
َتُه). قال: فإن شيء ْل َذعة عندي َعّج َتين، مممن خيممر هممي َج ّن ُمِسمم

عممامر: بعممدك). قممال أحممد عممن تجزي ل ثم قال: نعم، آذبحها؟
َنسيكتيه. خير هي
].908[ر: 

13.      : الذبيحة -  َصْفح على القدم وضع باب
قتمادة: حمدثنا عمن هّمام، منهال: حدثنا بن حّجاج  - حدثنا5244

عنه: الله رضي أنس
أملحين بكبشين يضّحي كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

بيده. ويذبحهما صفحتهما، على رجله ووضع أقرنين،
].5233[ر: 

14.    : الذبح -  عند التكبير باب
أنممس عممن قتممادة، عممن عوانممة، أبممو قتيبة: حدثنا  - حدثنا5245

قال:
أقرنين، أملحين بكبشين وسلم عليه الله صلى النبي ضّحى 

ّبر، وسّمى بيده، ذبحهما صفاحهما. على رجله ووضع وك



].5233[ر: 

15.         : شيء -  عليه َيْحُرْم لم ُيذبح ل ِيِه ْد ِبَه بعث إذا باب
اللممه: أخبرنمما عبممد محمممد: أخبرنمما بممن أحمممد  - حممدثنا5246

مسروق: عن الّشعبي، عن إسماعيل،
ً إن المممؤمنين، أم لهمما: يمما فقال عائاشة أتى أنه  يبعممث رجل

َد أن فيوصممي المصممر، فممي ويجلممس الكعبممة إلممى بالهممدي ّلمم َق ُت
ُتُه، َن َد ًا اليوم ذلك من يزال فل َب ِرَم قال: الناس، َيِحّل حتى ُمْح

أفتممل كنممت فقممالت: لقممد الحجاب، وراء من تصفيقها فسمعت
َيُه فيبعممث وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول هدي قلئاد ْد َهمم
حممتى أهلممه، مممن للرجل حّل مما عليه يحرم فما الكعبة، إلى

الناس. يرجع
].1609[ر: 

16       : ُيتزّود -  وما الضاحي لحوم من يؤكل ما باب
منها.
عمممرو: سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5247
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عطاء: سمع أخبرني

عليمه اللمه صملى النممبي عهد على الضاحي لحوم نتزود كنا 
الهدي. مرة: لحوم غير المدينة. وقال إلى وسلم

].1632[ر: 
بممن يحيممى عممن سممليمان، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5248
ّباب ابن القاسم: أن عن سعيد، سممعيد أبمما سمممع أخبره: أنه خ
يحدث:

ًا كان أنه  ّدم فقدم، غائاب ُق لحممم مممن قممالوا: هممذا لحم، إليه ف
حممتى فخرجت، قمت قال: ثم أذوقه، ل فقال: أّخروه ضحايانا،

ًا، وكممان لمممه، أخمماه وكممان قتممادة، أبا أخي آتي فممذكرت بممدري
أمر. بعدك حدث قد فقال: إنه له، ذلك
].3775[ر: 

لمة عمن عبيمد، أبي بن يزيد عن عاصم، أبو  - حدثنا5249 س
قال: الكوع بن
فل منكممم ضممّحى وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النبي قال 

العممام كممان شمميء). فلممما منممه بيتممه وفممي ثالثممة بعممد يصممبحّن
الماضممي؟ عممام فعلنمما كما نفعل الله، رسول قالوا: يا المقبل،



ّدخممروا، وأطعممموا قال: (كلوا بالنمماس كممان العممام ذلممك فممإّن وا
فيها). ُتعينوا أن فأردت جهد،

عممن أخممي، قممال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا5250
الرحمممن، عبممد بنممت عمرة عن سعيد، بن يحيى عن سليمان،

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن
ّلح كنا الضحية  عليه الله صلى النبي إلى به فنقدم منها، نم

أيممام). وليسممت ثلثممة إل تممأكلوا فقممال: (ل بالمدينممة، وسمملم
ِعَم أن أراد ولكن بعزيمة، ْط أعلم. والله منه، ُي

ّبان  - حدثنا5251 قممال: أخممبرني اللممه عبد موسى: أخبرنا بن ِح
أزهر: ابن مولى عبيد، أبو قال: حدثني الُزهري عن يونس،

الله رضي الخطاب بن عمر مع الضحى يوم العيد شهد أنه 
أيهمما فقممال: يمما النمماس، خطممب ثممم الخطبممة، قبل فصلى عنه،

عممن نهمماكم قممد وسلم عليه الله صلى الله رسول إن الناس،
صمميامكم، مممن فطركم فيوم أحدهما أما العيدين، هذين صيام
ُنُسككم. تأكلون فيوم الخر وأما
ذلممك فكممان عفممان، بممن عثمممان مممع شهدت عبيد: ثم أبو قال
أيهمما فقممال: يمما خطممب ثممم الخطبممة، قبممل فصلى الجمعة، يوم

أن أحب فمن عيدان، فيه لكم اجتمع قد يوم هذا إن الناس،
يرجممع أن أحب ومن فلينتظر، العوالي أهل من الجمعة ينتظر

له. أذنت فقد
قبل فصلى طالب، أبي بن علي مع شهدته عبيد: ثم أبو قال

اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال: إن النمماس خطب ثم الخطبة،
ثلث. فوق ُنُسككم لحوم تأكلوا أن نهاكم وسلم عليه
نحوه. عبيد أبي عن الُزهري، عن معمر، وعن
].1889[ر: 

بممن يعقمموب الرحيممم: أخبرنمما عبممد بممن محمممد  - حممدثنا5252
ابممن عمممه عممن شممهاب، ابممن أخي ابن عن سعد، بن إبراهيم
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن سالم، عن شهاب،

الضمماحي مممن وسلم: (كلوا عليه الله صلى الله رسول قال 
ًا). وكان ًنممى، مممن ينفممر حيممن بالزيت يأكل الله عبد ثلث مممن ِم

الهدي. لحوم أجل



الشربة.  - كتاب77
والزلم والنصمماب والميسممر الخمممر تعممالى: {إنممما اللممه وقممول
تفلحممون} /المائاممدة: لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس

90./
نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا5253

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
شممرب قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن 

َها منها، يتب لم ثم الدنيا، في الخمر ِرَم الخرة). في ُح
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5254
ّيب: أنه بن سعيد عنه: الله رضي هريرة أبا سمع المس

ة أتمي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  بمه أسمري ليل
اللبممن، أخممذ ثممم إليهممما، فنظممر ولبن، خمر من بقدحين بإيلياء
أخممذت ولممو للفطممرة، هممداك الممذي للممه جبريممل: الحمممد فقممال
َوت الخمر أمتك. َغ
َبيممدي، عمممر، بممن وعثمممان الهمماد، وابممن معمممر، تابعه عممن والُز

الُزهري.
].3214[ر: 

قتمادة، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا5255
قال: عنه الله رضي أنس عن
ًا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول من سمعت  ل حممديث

الجهل، يظهر الساعة: أن أشراط قال: (من غيري، به يحدثكم
ُتشممرب الزنمما، ويظهممر العلممم، ويقممل الرجممال، ويقممل الخمممر، و
واحد). رجل قيمهّن امرأة لخمسين يكون حتى النساء، ويكثر
].80[ر: 

قممال: أخممبرني وهممب ابممن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5256
عبممد بممن سمملمة أبمما قممال: سمممعت شممهاب ابممن عممن يممونس،
ّيب وابن الرحمن عنه: الله رضي هريرة أبو يقولن: قال المس

حيممن الزانممي يزني قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي إن 
مممؤمن، وهو يشربها حين الخمر يشرب ول مؤمن، وهو يزني

مؤمن). وهو يسرق حين السارق يسرق ول
عبممد بممن بكممر أبممي بممن الملممك عبد شهاب: وأخبرني ابن قال

عممن يحممدثه، كممان بكممر أبمما هشام: أن بن الحارث بن الرحمن
ينتهمب معهمن: (ول يلحمق بكمر أبمو يقول: كان ثم هريرة، أبي
ينتهبهمما حين فيها، أبصارهم إليه الناس يرفع شرف، ذات ُنهبة



مؤمن). وهو
].2343[ر: 

1.    : العنب -  من الخمر باب
سممابق: حممدثنا بن محمد صباح: حدثنا بن الحسن  - حدثنا5257
َول، ابن هو مالك ْغمم اللممه رضممي عمممر ابممن عممن نممافع، عممن ِم
قال: عنهما

شيء. منها بالمدينة وما الخمر ُحّرَمْت لقد 
].4340[ر: 

بممن ربممه عبممد شهاب أبو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5258
قال: أنس عن البناني، ثابت عن يونس، عن نافع،

- بالمدينة - يعني نجد وما ُحّرَمت، حين الخمر علينا ُحّرَمت 
ُبْسر خمرنا وعامة قليلً، إل العناب خمر والتمر. ال
].2332[ر: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا5259 ّيان: حدثنا أبي عن يحيى، مس عممامر، ح
عنهما: الله رضي عمر ابن عن
الخمممر تحريممم نممزل بعممد، فقممال: أممما المنبر، على عمر قام 

والشممعير، والحنطممة والعسممل والتمممر خمسة: العنممب من وهي
العقل. خامر ما والخمر

].4340[ر: 

2.        : والتمر -  ُبْسر ال من وهي الخمر تحريم نزل باب
مالممك قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا5260/5262

أنممس عممن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحق عن أنس، بن
قال: عنه الله رضي مالك بن
َفِضيخ من كعب، بن وأبي طلحة وأبا عبيدة أبا أسقي كنت 

ٍو ْه أبو فقال ُحّرمت، قد الخمر فقال: إن آت فجاءهم وتمر، َز
فأهرقتها. فأهرقها، أنس يا طلحة: قم

ّدد: حدثنا ) - حدثنا5261(  قممال: سمممعت أبيه عن معتمر، مس
ًا قال: أنس
ًا كنت  أصممغرهم، وأنمما عمومممتي أسممقيهم، الحممي علممى قائاممم

َفِضيخ، فكفأتهما. قلمت فقمالوا: أكفئهما، الخممر، فقيمل: ُحّرممت ال
َطب شرابهم؟ لنس: ما ُبْسر. فقال قال: ُر أنممس: بن بكر أبو و

أنس. ينكر فلم خمرهم، وكانت
يقممول: كممانت مالممك بن أنس سمع أصحابي: أنه بعض وحدثني



يومئذ. خمرهم

ّدمي: حدثنا بكر أبي بن محمد ) - حدثنا5262( َق أبو يوسف الُم
قممال: حممدثني اللممه عبيممد بممن سمعيد قال: سمعت البّراء معشر

حدثهم: مالك بن أنس الله: أن عبد بن بكر
ُبْسر يومئذ والخمر ُحّرمت، الخمر أن  والتمر. ال

].2332[ر: 

3.      : ْتُع -  ِب ال وهو العسل، من الخمر باب
ّقمماع، عممن أنس بن مالك معن: سألت وقال ُف لممم فقممال: إذا ال
فقممالوا: ل عنممه الممدراوردي: سممألنا ابممن بممأس. وقممال فل يسكر

به. بأس ل يسكر،

عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بمن الله عبد  - حدثنا5263/5264
عائاشممة الرحمممن: أن عبممد بممن سمملمة أبممي عممن شممهاب، ابممن

قالت:
ْتممع، عممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول سئل  ِب فقممال: ال

حرام). فهو أسكر شراب (كل
قال: الُزهري عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا5264( 

عنها الله رضي عائاشة الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو أخبرني
قالت:

ْتع، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سئل  ِب نبيذ وهو ال
صمملى اللممه رسممول فقممال يشربونه، اليمن أهل وكان العسل،

حرام). فهو أسكر شراب وسلم: (كل عليه الله
].239[ر: 

مالك: بن أنس قال: حدثني الُزهري  - وعن5265
فممي تنتبممذوا قممال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ّباء، ّد ّفِت). وكان في ول ال َتممْم يلحممق هريرة أبو الُمَز ْن معهمما: الَح
ّنقير. وال

4         : من -  العقل خامر ما الخمر أن في جاء ما باب
الشراب.

أبي عن يحيى، رجاء: حدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا5266/5267
ّيان عنهممما اللممه رضممي عمممر ابن عن الّشعبي، عن التيمي، ح
قال:



وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول منبر على عمر خطب 
أشممياء: خمسممة مممن وهممي الخمممر تحريممم نممزل قممد فقال: إنه

خممامر ممما والخمممر والعسممل، والشممعير والحنطممة والتمر العنب
وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسول أن وددت العقل. وثلث،

ًا: الجممد، إلينا يعهد حتى يفارقنا لم مممن وأبممواب والكللممة، عهد
الربا. أبواب

ِد ُيصنع فشيء عمرو، أبا قال: قلت: يا ْن قممال: الممّرّز؟ من بالّس
قال: أو وسلم، عليه الله صلى النبي عهد على يكن لم ذاك
عمر. عهد على
ّيان: مكان أبي عن حّماد، عن حّجاج، وقال الزبيب. العنب ح

اللممه عبممد عن ُشعبة، عمر: حدثنا بن حفص ) - حدثنا5267( 
قال: عمر عن عمر، ابن عن الّشعبي، عن السفر، أبي بن
والحنطممة والتمممر الزبيممب خمسممة: مممن مممن يصممنع الخمممر 

والعسل. والشعير
].4340[ر: 

5       : بغير -  ويسّميه الخمر يستحل فيمن جاء ما باب
اسمه.

خالممد: حممدثنا بممن صممدقة عمار: حممدثنا بن هشام  - وقال5268
الكلبي: قيس بن عطية جابر: حدثنا بن يزيد بن الرحمن عبد

- عممامر أبممو قال: حدثني الشعري غنم بن الرحمن عبد حدثنا
َبني: ما والله - الشعري، مالك أبو أو َذ َك
أمممتي من يقول: (ليكونّن وسلم عليه الله صلى النبي سمع 

ّلون أقوام، ْلِحممَر يستح ولينزلممّن والمعممازف، والخمممر والحريممر، ا
َلممم، جنممب إلى أقوام - يممأتيهم لهممم، بسممارحة عليهممم يممروح َع
ًا، إلينمما فيقولمموا: ارجممع - لحاجة الفقير يعني ّيتهم غممد ُيممب اللممه، ف
القيامة). يوم إلى وخنازير قردة آخرين ويمسخ العلم، ويضع

6.     : ّتْور -  وال الوعية في النتباذ باب
الرحمممن، عبممد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5269

ً قال: سمعت حازم أبي عن يقول: سهل
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فدعا الساعدي أسيد أبو أتى 

العممروس، وهممي خممادمهم، امرأتممه فكممانت عرسممه، فممي وسلم
؟ وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سقت ما قال: أتدرون

ْور. في الليل من تمرات له أنقعت َت



].4881[ر: 

7       : في -  وسلم عليه الله صلى النبي ترخيص باب
. النهي    بعد والظروف الوعية

أبو الله عبد بن محمد موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا5270
عممن سممالم، عممن منصممور، عممن سممفيان، الزبيري: حممدثنا أحمد
قال: عنه الله رضي جابر
الظممروف، عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول نهممى 

ًا). وقال قال: (فل منها، لنا بد ل النصار: إنه فقالت خليفممة: إذ
سممالم عممن منصممور، عن سفيان، سعيد: حدثنا بن يحيى حدثنا

بهذا. الجعد، أبي بن
فيممه: لممما بهممذا. وقممال سممفيان محمد: حدثنا بن الله عبد حدثنا
الوعية. عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى

سمليمان عممن سممفيان، الله: حمدثنا عبد بن علي  - حدثنا5271
عبممد عن عياض، أبي عن مجاهد، عن الحول، مسلم أبي بن

قال: عنهما الله رضي عمرو بن الله
قيممل السممقية، عممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي نهى لما 

سممقاء، يجممد النمماس كممل وسمملم: ليممس عليممه الله صلى للنبي
ّفت. غير الَجّر في لهم فرّخص الُمَز
ّدد: حدثنا  - حدثنا5272 سليمان، سفيان: حدثني عن يحيى، مس

رضممي علممي عممن سويد، بن الحارث عن التيمي، إبراهيم عن
ّباء عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عنممه: نهممى اللممه ّد المم

ّفت. حدثنا بهذا. العمش عن جرير، عثمان: حدثنا والُمَز
إبراهيم: عن منصور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثني5273

أن ُيكممره عممما المؤمنين أم عائاشة سألَت للسود: هل قلت 
النممبي نهممى عممّم المممؤمنين، أم قلت: يا فقال: نعم، فيه؟ ُينتبذ
ذلممك فممي قممالت: نهانمما فيممه؟ ُينتبممذ أن وسلم عليه الله صلى
ّباء فمي ننتبمذ أن البيت أهل ّد ّفمت، المم َكممَرِت قلمت: أممما والُمَز َذ
َتم؟ الَجّر ْن لممم ممما أفأحممدث سمممعت، ممما أحدثك قال: إنما والَح

أسمع؟
الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا5274

اللممه رضممي أوفممى أبممي بممن اللممه عبممد قال: سمممعت الشيباني
قال: عنهما

قلممت: الخضممر، الَجّر عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
قال: (ل). البيض؟ في أنشرب



8.      : يسكر -  لم ما التمر نقيع باب
َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا5275 الرحمممن عبممد بممن يعقمموب ُب

الساعدي: سعد بن سهل قال: سمعت حازم أبي عن القاري،
لم عليمه اللمه صملى النمبي دعما السماعدي أسيد أبا أن  وس

فقممالت: العروس، وهي يومئذ، خادمهم امرأته فكانت لعرسه،
؟ وسمملم عليممه اللممه صلى الله لرسول أنقعت ما تدرون هل

ْور. في الليل من تمرات له أنقعت َت
].4881[ر: 

9       : من -  مسكر كل عن نهى ومن َذِق، َبا ال باب
الشربة.

ّطلء ُشممْرَب ومعمماذ عبيممدة وأبممو عمممر ورأى الثلممث. علممى ال
ِرَب النصف. على جحيفة وأبو البراء وَش

ًا. دام ما العصير عباس: اشرب ابن وقال طري
عنممه، سائال وأنا شراب، ريح الله عبيد من عمر: وجدت وقال
جلدته. ُيسكر كان فإن

أبممي عممن سممفيان، كممثير: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا5276
قال: الجويرية

َذق عن عباس ابن سألت  اللممه صمملى محمد فقال: سبق البا
َذق: (فممما وسملم عليمه حمرام). قمال: الشمراب فهممو أسممكر البما

الحممرام إل الطيممب الحلل بعممد قممال: ليممس الطيممب، الحلل
الخبيث.
أسممامة: حممدثنا أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا5277
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام

والعسل. الحلواء يحب وسلم عليه الله صلى النبي كان 
].4918[ر: 

10         : كان -  إذا والتمر ُبْسر ال يخلط ل أن رأى من باب
. إدام       في إدامين يجعل ل وأن ًا، مسكر

أنممس عممن قتممادة، هشممام: حممدثنا مسمملم: حممدثنا  - حممدثنا5278
قال: عنه الله رضي

خليممط البيضاء، بن وسهيل دجانة وأبا طلحة أبا لسقي إني 
وأصغرهم، ساقيهم وأنا فقذفتها، الخمر، ُحّرمت إذ وتمر، ُبْسر
ّدها وإنا الخمر. يومئذ نع

ًا. قتادة: سمع الحارث: حدثنا بن عمرو وقال أنس



].2332[ر: 
عطمماء: أنممه جريممج: أخممبرني ابممن عن عاصم، أبو  - حدثنا5279
ًا سمع يقول: عنه الله رضي جابر

والتمممر، الزبيممب، عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهممى 
ُبْسر، والّرطب. وال
كممثير، أبممي بن يحيى هشام: أخبرنا مسلم: حدثنا  - حدثنا5280

قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله عبد عن
التمممر بيممن ُيجمممع أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهممى 

ِو، ْه ْذ والزبيب، والتمر والّز َب ْن ُي ْل حدة. على منهما واحد كل و

11.   : اللبن -  شرب باب
ًا ودم َفممْرٍث بيممن تعممالى: {مممن اللممه وقول ًا لبنمم ًا خالصمم سممائاغ

/.66للشاربين} /النحل: 
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا5281

ّيب، بن سعيد عن الُزهري، اللممه رضممي هريممرة أبي عن المس
قال: عنه
بقدح به أسري ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي 

خمر. وقدح لبن
].3214[ر: 

النضممر: أبممو سالم سفيان: أخبرنا الُحَميدي: سمع  - حدثنا5282
ًا، سمممع أنه الفضممل أم عممن يحممدث، الفضممل أم مممولى ُعميممر

قالت:
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول صيام في الناس شك 

سممفيان فشرب. فكممان لبن فيه بإناء إليه فأرسلُت عرفة، يوم
عليممه اللممه صلى الله رسول صيام في الناس قال: شك ربما

ِقممَف فإذا الفضل، أم إليه فأرسلْت عرفة، يوم وسلم عليممه، ُو
الفضل. أم عن قال: هو

].1575[ر: 
صالح أبي عن العمش، عن جرير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5283

قال: الله عبد بن جابر عن سفيان، وأبي
ّنقيممع، مممن لبن من بقدح ُحَميد أبو جاء  رسممول لممه فقممال ال

عليممه تعممرض أن ولممو خّمرته، وسلم: (أل عليه الله صلى الله
ًا). عود
قممال: سمممعت العمممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر حدثنا



أبممو قممال: جمماء عنه الله رضي جابر عن أراه، يذكر، صالح أبا
ّنقيع من النصار، من رجل ُحَميد، النممبي إلممى لبممن من بإناء ال
وسلم: (أل عليه الله صلى النبي فقال وسلم، عليه الله صلى

ًا). وحدثني عليه تعرض أن ولو خّمرته، عممن سممفيان، أبممو عود
بهذا. وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر،

أبممي عممن ُشممعبة، النضر: أخبرنمما محمود: أخبرنا  - حدثني5284
قال: عنه الله رضي البراء قال: سمعت إسحق

معممه، بكممر وأبممو مكة من وسلم عليه الله صلى النبي قدم 
اللممه صمملى اللممه رسممول عطش وقد براع بكر: مررنا أبو قال
َبممًة عنممه: فحلبممُت اللممه رضي بكر أبو قال وسلم، عليه ْث مممن ُك
ْعُشممم بممن ُسراقة وأتانا رضيت، حتى فشرب قدح، في لبن ُج

عليممه يممدعو ل أن ُسراقة إليه فطلب عليه، فدعا فرس على
وسلم. عليه الله صلى النبي ففعل يرجع، وأن
].2307[ر: 

عممن الّزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5285
عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد
ْعممَم وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن  ِن الصممدقة قممال: (

ْقَحُة ّل ِفّي ال ْنَحًة، الّص ِفّي والشاة ِم ْنَحًة، الّص وتروح بإناء، تغدو ِم
بآخر).

].2486[ر: 
عممن شهاب، ابن عن الوزاعي، عن عاصم، أبو  - حدثنا5286

عنهما: الله رضي عباس ابن عن الله، عبد بن الله عبيد
ًا شرب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  فمضمض، لبن

ًا). له وقال: (إّن دسم
].208[ر: 

عممن قتادة، عن ُشعبة، عن طهمان، بن إبراهيم  - وقال5287
قال: مالك بن أنس

ْعُت عليه الله صلى الله رسول قال  ِف الّسدرة، إلى وسلم: (ُر
فأممما باطنممان، ونهممران ظمماهران أنهممار: نهممران أربعممة فممإذا

الجنممة، فممي الباطنممان: فنهممران وأممما والفرات، الظاهران: النيل
فيه وقدح عسل، فيه وقدح لبن، فيه أقداح: قدح بثلثة فأتيت
لمي: أصمبت فقيممل فشممربت، اللبمن فيمه المذي فأخممذت خممر،

وأمتك). أنت الفطرة
مالمك، بمن أنمس عمن قتمادة، عمن وهّمام، وسعيد هشام قال



وسلم: فممي عليه الله صلى النبي عن صعصعة، بن مالك عن
أقداح. يذكروا: ثلثة ولم نحوه، النهار

].3035[ر: 

12.   : الماء -  استعذاب باب
بن إسحق عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا5288

يقول: مالك بن أنس سمع الله: أنه عبد
ً بالمدينة أنصاري أكثر طلحة أبو كان  وكممان نخممل، مممن مال

رسول وكان المسجد، مستقبل وكانت بيرحاء، إليه ماله أحب
فيهمما ممماء مممن ويشممرب يممدخلها وسمملم عليممه اللممه صلى الله

مممما تنفقوا حتى البّر تنالوا {لن نزلت أنس: فلما قال طيب،
يقممول: اللممه إّن اللممه، رسول فقال: يا طلحة أبو تحبون}. قام

إلي مالي أحب تحبون}. وإن مما تنفقوا حتى البّر تنالوا {لن
ه، عنمد وذخرها برها أرجو لله صدقة وإنها بيرحاء، فضمعها الل

اللممه صمملى اللممه رسول فقال الله، أراك حيث الله رسول يا
- اللمه عبمد - شمك رايممح أو رابح، مال ذلك وسلم: (بخ، عليه
القربيممن). فممي تجعلهمما أن أرى وإنممي قلممَت، ممما سمعُت وقد

فممي طلحة أبو فقسمها الله، رسول يا طلحة: أفعل أبو فقال
عمه. بني وفي أقاربه
يحيى: (رايح). بن ويحيى إسماعيل وقال
].1392[ر: 

13.    : بالماء -  اللبن شرب باب
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا5289

عنه: الله رضي مالك بن أنس قال: أخبرني الُزهري
ًا، شرب وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه  وأتى لبن

ْبُت شمماة، فحلبممُت داره، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول َفُشمم
بكممر، أبو يساره وعن فشرب، القدح فتناول البئر، من وسلم
قممال: (اليمممن ثم فضله، العرابي فأعطى أعرابي، يمينه وعن

فاليمن).
].2225[ر: 

َليممح عامر: حممدثنا أبو محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5290 ُف
اللمه عبمد بمن جمابر عمن الحارث، بن سعيد عن سليمان، بن

عنهما: الله رضي
النصار من رجل على دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 



وسمملم: (إن عليممه اللممه صلى النبي له فقال له، صاحب ومعه
ّنة فممي الليلممة هذه بات ماء عندك كان َكَرعنمما). قممال: وإل َشمم

ّول والرجل رسممول الرجل: يمما قال: فقال حائاطه، في الماء يح
ْق بممائات، ماء عندي الله، َق العريممش، إلممى فممانطل قممال: فممانطل
قممال: لممه، داجممن مممن عليممه حلب ثم قدح، في فسكب بهما،

الرجممل شممرب ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول فشرب
].5298معه. [ جاء الذي

14.    : والعسل -  الحلوى شراب باب
لنممه تنممزل، لشممدة النمماس بممول شممرب يحل الُزهري: ل وقال

/.5الطيبات} /المائادة: لكم تعالى: {أحّل الله قال رجس،
ِر: إن في مسعود ابن وقال َك فيما شفاءكم يجعل لم الله الّس
عليكم. حرم

قال: أخبرني أسامة أبو الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5291
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

والعسل. الحلواء يعجبه وسلم عليه الله صلى النبي كان 
].4918[ر: 

15.   : ًا -  قائم الشرب باب
الملممك عبممد عممن مسممعر، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5292/5293

ّنّزال عن ميسرة، بن قال: ال
فشممرب بممماء الّرحبممة بمماب علممى عنممه الله رضي علي أتي 

ًا، ًا فقممال: إن قائاممم قممائام، وهممو يشممرب أن أحممدهم يكممره ناسم
رأيتممموني كممما فعممل وسمملم عليه الله صلى النبي رأيت وإني

فعلت.
بممن الملممك عبممد ُشممعبة: حممدثنا آدم: حممدثنا ) - حممدثنا5293( 

ّنّزال ميسرة: سمعت ْبرة بن ال اللممه رضي علي عن يحدث، َس
عنه:
رحبممة فممي النمماس حوائاممج فممي قعممد ثممم الظهممر، صمملى أنه 

فشممرب بممماء، أتممي ثممم العصممر، صمملة حضممرت حتى الكوفة،
فشممرب قممام، ثممم ورجليممه، رأسممه وذكممر ويممديه، وجهه وغسل
ًا قممال: إن ثممم قائام، وهو فضله ًا، الشممرب يكرهممون ناسمم قياممم

صنعت. ما مثل صنع وسلم عليه الله صلى النبي وإن
عممن الحول، عاصم عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5294



قال: عباس ابن عن الّشعبي،
ًا وسلم عليه الله صلى النبي شرب  زمزم. من قائام

].1556[ر: 

16.       : بعيره -  على واقف وهو شرب من باب
أبممي بممن العزيممز عبممد إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا5295

أم عممن عباس، ابن مولى عمير عن النضر، أبو سلمة: أخبرنا
الحارث: بنت الفضل

لبممن، بقممدح وسمملم عليممه اللممه صلى النبي إلى أرسلت أنها 
فشربه. بيده فأخذه عرفة، عشية واقف وهو
بعيره. النضر: على أبي عن مالك، زاد

].1575[ر: 

17.     : الشرب -  في فاليمن اليمن باب
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5296

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن
شمميب قممد بلبممن أتي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ثممم فشممرب بكممر، أبممو شماله وعن أعرابي، يمينه وعن بماء،
فاليمن). وقال: (اليمن العرابي أعطى

].2225[ر: 

18       : في -  يمينه عن َمْن الرجل يستأذن هل باب
. الكبر   ليعطي الشرب

بممن حازم أبي عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5297
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن دينار،

فشممرب بشممراب أتي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
للغلم: فقممال الشممياخ، يسمماره وعممن غلم، يمينممه وعممن منممه،

رسممول يمما الغلم: واللممه هممؤلء). فقممال أعطممي أن لممي (أتأذن
ًا، منك بنصيبي أوثر ل الله، ّله أحد صمملى اللممه رسممول قال: فت
يده. في وسلم عليه الله
].2224[ر: 

19.    : الحوض -  في الكرع باب
َليممح صالح: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5298 عممن سممليمان، بممن ُف
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن الحارث، بن سعيد

النصار من رجل على دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 



وصاحبه، وسلم عليه الله صلى النبي فسلم له، صاحب ومعه
وهممي وأمممي، أنممت بممأبي اللممه، رسممول فقممال: يمما الرجممل فرد

ّول وهمو حارة، ساعة ه، حمائاط فمي يحم فقمال المماء، يعنمي ل
فممي بممات ممماء عنممدك كممان وسمملم: (إن عليه الله صلى النبي

ّنة، ّول َكَرعنمما). والرجممل وإل َشمم فقممال حممائاط، فممي الممماء يحمم
ّنة، في بات ماء عندي الله، رسول الرجل: يا َق َش إلممى فانطل
لممه، داجن من عليه حلب ثم ماء، قدٍح في فسكب العريش،
الرجممل فشممرب أعاد ثم وسلم، عليه الله صلى النبي فشرب

معه. جاء الذي
].5290[ر: 

20.    : الكباَر -  الصغاِر خدمة باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5299 ًا قال: سمعت أبيه عن معتمر، مس أنس
قال: عنه الله رضي

ًا كنت  أصممغرهم، وأنمما عمومممتي أسممقيهم، الحممي علممى قائاممم
َفضمميخ، قلممت فكفأنمما، فقممال: اكفئهمما، الخمممر، فقيممل: ُحّرمممت ال
َطب شرابهم؟ لنس: ما ُبْسر. فقال قال: ُر أنممس: بن بكر أبو و

أصممحابي: أنممه بعممض وحممدثني أنممس، ينكر فلم خمرهم، وكانت
ًا سمع يومئذ. خمرهم يقول: كانت أنس
].2332[ر: 

21.   : الناء -  تغطية باب
عبادة: بن َروح منصور: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا5300/5301

عبممد بممن جممابر سمع عطاء: أنه قال: أخبرني ُجريج ابن أخبرنا
يقول: عنهما الله رضي الله
الليل، جنح كان وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
ّفوا أمسيتم، أو فممإذا حينئذ، تنتشر الشياطين فإن صبيانكم، فك

ّلوهم، الليل من ساعة ذهب اسممم واذكروا البواب فأغلقوا فح
ًا يفتح ل الشيطان فإن الله، ًا، باب واذكممروا ِقَربكم وأوكوا مغلق
تعرضمموا أن ولممو الله، اسم واذكروا آنيتكم وخّمروا الله، اسم
ًا، عليها مصابيحكم). وأطفئوا شيئ

عطمماء، عن هّمام، إسماعيل: حدثنا بن موسى ) - حدثنا5301(
جابر: عن
المصابيح قال: (اطفئوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 



ّلقوا رقدتم، إذا الطعممام وخّمممروا السممقية، وأوكمموا البواب، وغ
عليه). تعرضه بعود - ولو قال - وأحسبه والشراب

].3106[ر: 

22.   : السقية -  َناِث ِت اْخ باب
الُزهممري، عممن ذئاممب، أبممي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا5302/5303

الخممدري سممعيد أبي عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن
قال: عنه الله رضي

السقية. اختناث عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
ُيشرب أفواهها ُتكسر أن يعني منها. ف

اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد ) - حممدثنا5303(
اللممه: أنممه عبممد بممن الله عبيد قال: حدثني الُزهري عن يونس،

يقول: الخدري سعيد أبا سمع
اختناث عن ينهى وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

مممن الشممرب غيممره: هممو أو معمممر الله: قال عبد السقية. قال
أفواهها.

23.     : السقاء -  فم من الشرب باب
سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5304/5305

أبممو بهمما حممدثنا قصار بأشياء أخبركم عكرمة: أل لنا أيوب: قال
هريرة؟

فم من الشرب عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
داره. في خشبه يغرز أن جاره يمنع وأن السقاء، أو القربة

ّدد: حممدثنا ) - حدثنا5305(  عممن أيمموب، إسممماعيل: أخبرنمما مس
عنه: الله رضي هريرة أبي عن عكرمة،

ِفممي ِمممْن ُيشممرب أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهممى 
الّسقاء.
ّدد: حدثنا  - حدثنا5306 عممن خالممد، ُزَريممع: حممدثنا بممن يزيممد مس

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
ِفممي ِمممْن الشممرب عممن وسملم عليممه اللممه صمملى النبي نهى 

الّسقاء.

24.      : الناء -  في التنفس عن النهي باب
َعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5307 الله عبد عن يحيى، عن شيبان، ُن

قال: أبيه عن قتادة، أبي بن



أحممدكم شممرب وسمملم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
بيمينه، ذكره يمسح فل أحدكم بال وإذا الناء، في يتنفس فل

بيمينه). يتمّسح فل أحدكم تمّسح وإذا
].152[ر: 

25.     : ثلثة -  أو بنفسين الشرب باب
ثممابت بن عزرة قال: حدثنا نعيم وأبو عاصم أبو  - حدثنا5308

قال: الله عبد بن ُثمامة قال: أخبرني
ًا، أو مرتين الناء في يتنفس أنس كان  النممبي أن وزعم ثلث

ًا. يتنفس كان وسلم عليه الله صلى ثلث

26.     : الذهب -  آنية في الشرب باب
عممن الحكممم، عممن ُشممعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا5309

قال: ليلى أبي ابن
فضممة بقممدح ُدهقممان فأتمماه فاستسقى، بالمداين، حذيفة كان 

وإن ينتممه، فلممم نهيتممه أنممي إل أرمممه لم فقال: إني به، فرماه
والممديباج، الحريممر عممن نهانمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

الممدنيا، في لهم وقال: (هّن والفضة، الذهب آنية في والشرب
الخرة). في لكم وهي
].5110[ر: 

27.   : الفضة -  آنية باب
ابن عن عدي، أبي ابن المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5310
قال: ليلى أبي ابن عن مجاهد، عن عون،

قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي وذكر حذيفة مع خرجنا 
والممديباج، الحريممر تلبسوا ول والفضة، الذهب آنية في تشربوا

الخرة). في ولكم الدنيا في لهم فإنها
].5110[ر: 

نافع، عن أنس، بن مالك قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5311
الرحمن عبد بن الله عبد عن عمر، بن الله عبد بن زيد عن
اللممه صمملى النممبي زوج سمملمة أم عممن الصممديق، بكر أبي بن

وسلم: عليه
يشممرب قممال: (الممذي وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

جهنم). نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا5312

عممن مقممرن، بممن سممويد بممن معاويممة عممن سممليم، بن الشعث



قال: عازب بن البراء
عمن ونهانمما بسممبع وسملم عليمه الله صلى الله رسول أمرنا 

ّتباع المريض، بعيادة سبع: أمرنا العمماطس، وتشميت الجنازة، وا
وإبممرار المظلمموم، ونصممر السمملم، وإفشمماء الممداعي، وإجابممة

الفضممة، فممي الشرب وعن الذهب، خواتيم عن المقسم. ونهانا
ِر وعن الفضة، قال: آنية أو ِث َيا َقّسّي، الَم الحريممر لبس وعن وال

والستبرق. والديباج
].1182[ر: 

28.    : القداح -  في الشرب باب
الرحمممن: حممدثنا عبممد عبمماس: حممدثنا بممن عمممرو  - حدثني5313

الفضممل، أم مممولى عميممر عممن النضر، أبي سالم عن سفيان،
الفضل: أم عن
ّكوا أنهم  يمموم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي صمموم في ش

ُبعث عرفة، فشربه. لبن من بقدح إليه ف
].1575[ر: 

29       : عليه -  الله صلى النبي قدح من الشرب باب
. وآنيته  وسلم

فممي أسممقيك سمملم: أل بممن اللممه عبد لي بردة: قال أبو وقال
فيه. وسلم عليه الله صلى النبي شرب قدح

قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5314
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

أبا فأمر العرب، من امرأة وسلم عليه الله صلى النبي ذكر 
فنزلممت فقدمت، إليها فأرسل إليها، يرسل أن الساعدي أسيد
وسملم عليمه اللمه صملى النممبي فخمرج سماعدة، بني أجم في

ّكسممة امممرأة فممإذا عليهمما فممدخل جاءهمما، حتى فلممما رأسممها، من
ّلمها منممك، بممالله قممالت: أعمموذ وسمملم عليممه الله صلى النبي ك

قممالت: ل، هذا؟ من لها: أتدرين مني). فقالوا أعذتك فقال: (قد
ليخطبممك، جمماء وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول قالوا: هذا

عليممه اللممه صلى النبي فأقبل ذلك، من أشقى أنا قالت: كنت
هممو سمماعدة بنممي سممقيفة فممي جلممس حممتى يومئممذ وسمملم

القممدح بهممذا لهممم سهل). فخرجت يا قال: (اسقنا ثم وأصحابه،
منه. فشربنا القدح ذلك سهل لنا فأخرج فيه، فأسقيتهم

له. فوهبه ذلك بعد العزيز عبد بن عمر استوهبه قال: ثم



].4956[ر: 
ِرك بن الحسن  - حدثنا5315 ْد حّممماد: بممن يحيى قال: حدثني ُم
قال: الحول عاصم عن عوانة، أبو أخبرنا

مالك، بن أنس عند وسلم عليه الله صلى النبي قدح رأيت 
عريممض جيممد قممدح قال: وهو بفضة، فسلسله انصدع قد وكان

اللممه صمملى الله رسول سقيت أنس: لقد قال: قال ُنَضار، من
وكذا. كذا من أكثر القدح هذا في وسلم عليه

فممأراد حديممد، مممن حلقممة فيممه كان سيرين: إنه ابن قال: وقال
أبمو لمه فقال فضة، أو ذهب من حلقة مكانها يجعل أن أنس

ّيممرّن طلحممة: ل ًا تغ عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول صممنعه شمميئ
فتركه. وسلم،

].2942[ر: 

30.     : المبارك -  والماء َبركة ال شرب باب
قممال: العمش عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5316
رضممي اللممه عبممد بممن جممابر عممن الجعد، أبي بن سالم حدثني

قال: الحديث هذا عنهما الله
حضممرت وقممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع رأيتني قد 

فممأتي إنمماء فممي فُجعممل َفضمملة، غيممر ممماء معنمما وليس العصر،
وفممّرج فيممه يممده فأدخممل بممه، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

اللمه). ممن البركمة الوضمموء، أهمل على قال: (َحّي ثم أصابعه،
النمماس فتوضممأ أصممابعه، بيممن مممن يتفجممر الممماء رأيممت فلقممد

أنممه فعلمت منه، بطني في جعلت ما آلو ل فجعلت وشربوا،
ًا يومئذ؟ كنتم لجابر: كم بركة. قلت وأربعمائاة. قال: ألف

عممن مممرة، بممن وعمممرو حصممين وقممال جابر، عن عمرو، تابعه
بممن سممعيد مائاممة. وتممابعه عشممرة جممابر: خمممس عممن سممالم،

ّيب، جابر. عن المس
].3383[ر: 

المرضى.  - كتاب78
1.      : المرضى -  كفارة في جاء ما باب

ًا يعمل تعالى: {من الله وقول /.123به} /النساء:  ُيجز سوء
عممن شممعيب، نافع: أخبرنمما بن الحكم اليمان أبو  - حدثنا5317

اللمه رضممي عائاشمة الزبيممر: أن بن عروة قال: أخبرني الُزهري
قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عنها،



مصمميبة مممن وسمملم: (ممما عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 
ّفر إل المسلم تصيب ُيشاكها). الشوكة حتى عنه، بها الله ك
بممن الملممك عبممد محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثني5318

حلحلة، بن عمرو بن محمد عن محمد، بن زهير عمرو: حدثنا
أبممي وعممن الخممدري، سممعيد أبممي عممن يسممار، بممن عطمماء عممن

هريرة،
المسمملم، يصمميب قال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

حممتى غم، ول أذى ول َحَزن ول هم ول وصب، ول نصب من
ّفر إل ُيشاكها، الشوكة خطاياه). من بها الله ك
ّدد: حدثنا  - حدثنا5319 عن سعد، عن سفيان، عن يحيى، مس

أبيه، عن كعب، بن الله عبد
كالخامة المؤمن قال: (مثل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ُئهما الزرع، من ّي َف المنمافق ومثمل ممرة، وتعمدلها ممرة، الريمح ُت
واحدة). مرة انجعافها يكون حتى تزال ل كالرزة،

كعممب، أبيممه عممن كعممب، ابممن سعد: حدثنا زكرياء: حدثني وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن

َليممح بممن محمد قال: حدثني المنذر بن إبراهيم  - حدثنا5320 ُف
لممؤي، بممن عامر بني من علي بن هلل عن أبي، قال: حدثني

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء عن
كمثل المؤمن وسلم: (مثل عليه الله صلى الله رسول قال 

اعتممدلت فممإذا كفأتهمما، الريح أتتها حيث من الزرع، من الخامة
ّفأ اللممه يقصمها حتى معتدلة، صّماء كالرزة، بالبلء. والفاجر تك

شاء). إذا
]7028.[

محممد عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بن الله عبد  - حدثنا5321
قممال: أنممه صعصممعة أبممي بممن الرحمممن عبممد بممن اللمه عبد بن

َباب أبا يسار بن سعيد سمعت هريممرة أبمما يقممول: سمممعت الُح
يقول:

بممه اللممه يممرد وسمملم: (مممن عليه الله صلى الله رسول قال 
ًا منه). ُيِصْب خير

2.   : المرض -  شدة باب
بشممر العمش. حدثني عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا5322

عممن العمممش، عممن ُشممعبة، الله: أخبرنمما عبد محمد: أخبرنا بن
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مسروق، عن وائال، أبي



ًا رأيت ما  اللممه صمملى الله رسول من الوجع عليه أشد أحد
وسلم. عليه

العمممش، عممن سممفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5323
اللممه عبممد عممن سممويد، بممن الحممارث عممن التيمي، إبراهيم عن

عنه: الله رضي
يوعممك وهممو مرضممه، فممي وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 

ًا ًا، وعك ًا لتوعك وقلت: إنك شديد ًا، وعكمم ذاك قلممت: إن شممديد
إل أذى يصمميبه مسمملم مممن ممما قممال: (أجممل، أجريممن؟ لك بأن

الشجر). ورق تحاّت كما خطاياه، عنه الله حاّت
]5324، 5336، 5337، 5343.[

3.        : فالول -  الول ثم النبياء، بلء الناس أشد باب
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا5324

قال: الله عبد عن سويد، بن الحارث عن التيمي، إبراهيم
يوعممك، وهممو وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت 

ًا لتوعك إنك الله، رسول فقلت: يا ًا؟ وعكم قمال: (أجمل، شمديد
لممك بممأن منكممم). قلممت: ذلممك رجلن يوعممك كممما أوعممك إنممي

أذى، يصمميبه مسمملم مممن ممما كممذلك، ذلك قال: (أجل، أجرين؟
ّفر إل فوقها، فما شوكة الشممجرة تحممّط كما سيآته، بها الله ك

ورقها).
].5323[ر: 

4.    : المريض -  عيادة وجوب باب
منصممور، عممن عوانممة، أبممو سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5325

قال: الشعري موسى أبي عن وائال، أبي عن
الجممائاع، وسمملم: (أطعممموا عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

ّكوا المريض، وعودوا العاني). وف
].2881[ر: 

أشعث قال: أخبرني ُشعبة عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا5326
البراء عن مقرن، بن سويد بن معاوية قال: سمعت سليم بن
قال: عنهما الله رضي عازب بن
عممن ونهانمما بسممبع، وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرنا 

والممديباج، الحريممر، ولبممس الممذهب، خمماتم عممن سممبع: نهانمما
َيممثرة. وأمرنمما القّسممّي، وعممن والستبرق، الجنممائاز، نتبممع أن والِم

السلم). ونفشي المريض، ونعود



].1182[ر: 

5.    : عليه -  الُمغمى عيادة باب
ابممن عممن سممفيان، محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حدثنا5327

يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر المنكدر: سمع
ًا، مرضت  يعممودني، وسلم عليه الله صلى النبي فأتاني مرض

النمبي فتوضمأ علمي، أغممي فوجداني ماشيان، وهما بكر، وأبو
فممإذا فممأفقت، علممي، وضمموءه صممب ثم وسلم عليه الله صلى
كيممف اللمه، رسمول فقلمت: يما وسملم، عليممه اللمه صلى النبي
بشمميء، يجبنممي فلممم مالي؟ في أقضي كيف مالي، في أصنع
الميراث. آية نزلت حتى
].191[ر: 

6.      : الريح -  من ُيصرع من فضل باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5328 قممال: بكممر أبي عمران عن يحيى، مس
قال: رباح أبي بن عطاء حدثني

قلممت: الجنممة؟ أهممل من امرأة أريك عباس: أل ابن لي قال 
عليممه اللممه صمملى النممبي أتممت السوداء، المرأة قال: هذه بلى،

قممال: لممي، الله فادع أتكّشف، وإني أصرع، فقالت: إني وسلم
أن اللممه دعمموت شممئت وإن الجنممة، ولممك صممبرت شممئت (إن

ل أن اللممه فممادع أتكّشممف، فقالت: إني يعافيك). فقالت: أصبر،
لها. فدعا أتكّشف،

عطمماء: أنممه جريممج: أخممبرني ابن عن مخلد، محمد: أخبرنا حدثنا
َفر أم رأى الكعبة. ستر على سوداء، طويلة امرأة تلك، ُز

7.     : بصره -  ذهب من فضل باب
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5329

مالممك بممن أنممس عممن المطلممب، مممولى عمممرو عن الهاد، ابن
قال: عنه الله رضي

قال: إذا الله يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
الجنة). يريد: عينيه. منهما عوضته فصبر، بحبيبتيه عبدي ابتليت
عممن أنممس، عممن هلل، بممن ظلل وأبو جابر، بن أشعث تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي

8.    : والرجال -  النساء عيادة باب
ً الدرداء أم وعادت النصار. من المسجد، أهل من رجل



عممن عممروة، بممن هشممام عممن مالممك، عن قتيبة،  - حدثنا5330
قالت: أنها عائاشة عن أبيه،
وعممك المدينممة، وسمملم عليه الله صلى الله رسول قدم لما 

قلممت: عليهما، قالت: فدخلت عنهما، الله رضي وبلل بكر أبو
أبممو قممالت: وكممان تجممدك، كيممف بلل ويمما تجدك، كيف أبت يا

يقول: الحمى أخذته إذا بكر

ّبح امرئ كل نعله شراك من أدنى  والموت*** أهله في مص
يقول: عنه أقلعت إذا بلل وكان

وجليل إذخر وحولي  بواد*** ليلة أبيتّن هل شعري ليت أل

ّنة مياه يوما أردن وهل وطفيل شامة لي يبدون  وهل*** مج
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول إلى عائاشة: فجئت قالت

أشممد، أو مكممة كحبنمما المدينة إلينا حبب فقال: (اللهم فأخبرته،
ّدها فمي لنما وبارك وصّححها، اللهم اعها، ُمم حّماهما وانقمل وص

بالُجْحفة). فاجعلها
].1790[ر: 

9.   : الصبيان -  عيادة باب
قممال: أخممبرني ُشممعبة منهممال: حممدثنا بممن حّجمماج  - حممدثنا5331
اللممه رضي زيد بن أسامة عن عثمان، أبا قال: سمعت عاصم
عنهما:

مممع وهمو إليه، أرسلت وسلم عليه الله صلى للنبي ابنة أن 
َبممّي، وسممعد وسلم عليه الله صلى النبي ابنممتي نحسممب: أن وأ

ممما لله ويقول: (إّن السلم، إليها فأرسل فاشهدنا، ُحِضَرْت قد
فلتحتسممب مسممّمى، عنممده شمميء وكممل أعطممى، وممما أخممذ

عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام عليه، تقسم ولتصبر). فأرسلت
عليممه اللممه صمملى النممبي حجممر في الصبي فُرفع وقمنا، وسلم
ْع، ونفسممه وسلم َقمم ْع َق عليممه اللممه صمملى النممبي عينمما ففاضممت َت

قممال: (هممذه اللممه؟ رسممول يمما هممذا سممعد: ممما له فقال وسلم،
يرحممم ول عبمماده، مممن شاء من قلوب في الله وضعها رحمة

َء). إل عباده من اللُه الرحما
].1224[ر: 



10.   : العراب -  عيادة باب
ّلى  - حدثنا5332 مختممار: بممن العزيممز عبممد أسممد: حممدثنا بن مع
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد، حدثنا

يعمموده، أعرابممي علممى دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
مريممض على دخل إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال: وكان

اللممه). قممال: قلممت: شمماء إن َطهممور بممأس، لممه: (ل قممال يعوده
كممبير، شمميخ علممى تثممور، أو تفممور، حمممى هي بل كل، َطهور؟
ًا). وسلم: (فنعم عليه الله صلى النبي القبور. فقال تزيره إذ

].3420[ر: 

11.   : المشرك -  عيادة باب
عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا5333
عنه: الله رضي أنس عن ثابت،

ًا أن  وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي يخدم كان ليهود، غلم
فقممال: يعمموده، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فأتمماه فمممرض

َلَم. [ر:  ِلْم). فأْس ].1290(أْس
ّيب، بن سعيد وقال جمماءه طالب أبو ُحِضَر أبيه: لما عن المس
وسلم. عليه الله صلى النبي
].1294[ر: 

12      : فصلى -  الصلة فحضرت ًا، مريض عاد إذا باب
. جماعة  بهم

ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5334 قال: هشام يحيى: حدثنا المث
عنها: الله رضي عائاشة عن أبي، أخبرني

يعمودونه نماس عليممه دخمل وسملم عليه الله صلى النبي أن 
ًا، بهم فصلى مرضه، في ًا، يصمملون فجعلوا جالس فأشممار قياممم

ركممع فإذا به، ليؤتم المام قال: (إن فرغ إليهم: (اجلسوا) فلما
ًا صلى وإن فارفعوا، رفع وإذا فاركعوا، ًا). فصلوا جالس جلوس

لن منسمموخ، الحممديث الُحَميممدي: هممذا اللممه: قممال عبد أبو قال
ًا صمملى صمملى ممما آخممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قاعممد

قيام. خلفه والناس
].656[ر: 

13.     : المريض -  على اليد وضع باب
عائاشممة عممن الجعيممد، إبراهيم: أخبرنمما بن المكي  - حدثنا5335



قال: أباها سعد: أن بنت
ّكيت  عليه الله صلى النبي فجاءني شديدة، شكوى بمكة تش

لممم وإنممي مممالً، أتممرك إني الله، نبي فقلت: يا يعودني، وسلم
الثلممث؟ وأتممرك مممالي بثلممثي فأوصممي واحممدة، ابنممة إل أتممرك

قممال: (ل). النصممف؟ وأتممرك بالنصممف فقال: (ل). قلت: فأوصممي
والثلممث قممال: (الثلممث، الثلثين؟ لها وأترك بالثلث قلت: فأوصي

وجهمي علمى يمده مسمح ثمم جبهتي، على يده وضع كثير). ثم
ًا، اشف قال: (اللهم ثم وبطني، هجرتممه). فممما لممه وأتمممم سعد

الساعة. - حتى إلي ُيخال - فيما كبدي على برده أجد زلت
].56[ر: 

إبراهيممم عممن العمممش، عممن جرير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5336
مسعود: بن الله عبد قال: قال سويد بن الحارث عن التيمي،

يوعممك وهممو وسمملم عليه الله صلى الله رسول على دخلت 
ًا ًا، وعكمم إنممك اللممه، رسممول فقلممت: يمما بيممدي فمسسممته شممديد

ًا لتوعممك ًا؟ وعكمم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال شممديد
منكم). فقلمت: ذلمك رجلن يوعك كما أوعك إني وسلم: (أجل،

وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال أجرين؟ لك أن
مممن وسمملم: (ممما عليممه اللممه صلى الله رسول قال (أجل). ثم

سمميئآته، له الله حط إل سواه، فما مرض أذى، يصيبه مسلم
ورقها). الشجرة تحط كما
].5323[ر: 

14.      : يجيب -  وما للمريض، يقال ما باب
إبراهيم عن العمش، عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا5337

عنممه اللممه رضي الله عبد عن سويد، بن الحارث عن التيمي،
قال:

وهو فمسسته، مرضه في وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
ًا يوعك ًا، وعك ًا لتوعك فقلت: إنك شديد ًا، وعك أن وذلك شديد

ّتت إل أذى، يصيبه مسلم من وما قال: (أجل، أجرين؟ لك حمما
الشجر). ورق تحاّت كما خطاياه، عنه
].5323[ر: 

عممن خالد، عن الله، عبد بن خالد إسحق: حدثنا  - حدثنا5338
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة،

رجممل علممى دخممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن 
بممل اللمه). فقمال: كل، شماء إن َطهممور بمأس، فقال: (ل يعوده،



النممبي القبممور. قممال تزيممره كيممما كممبير، شيخ على تفور، حمى
ًا). وسلم: (فنعم عليه الله صلى إذ
].3420[ر: 

15      : على -  ًا ْدف وِر ًا، وماشي ًا راكب المريض، عيادة باب
الحمار.

َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني5339 عممن عقيممل، عممن الليممث، ُب
أخبره: زيد بن أسامة عروة: أن عن شهاب، ابن
علممى حمممار، علممى ركممب وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

ّيمة، قطيفمة على إكاف ِك َد سمعد يعمود وراءه، أسمامة وأردف َف
عبممد فيممه بمجلممس مممر حممتى فسار بدر، وقعة قبل عبادة بن

وفممي الله، عبد يسلم أن قبل وذلك سلول، ابن أبي بن الله
الوثممان عبممدة والمشممركين المسمملمين مممن أخلط المجلممس

غشمميت فلممما رواحممة، بممن اللممه عبممد المجلممس وفممي واليهود،
بردائاممه، أنفممه أبممي بممن الله عبد خّمر الدابة، عجاجة المجلس
ّبممروا قممال: ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فسمملم علينمما، تغ
لممه فقال القرآن، عليهم فقرأ الله إلى فدعاهم ونزل ووقف،

إن تقممول مممما أحسممن ل إنه المرء، أيها أبي: يا بن الله عبد
ًا، كان فمممن رحلممك، إلى وارجع مجالسنا، في به تؤذنا فل حق

اللمه، رسمول يما رواحمة: بلمى ابمن عليمه. قمال فاقصص جاءك
المسمملمون ذلممك. فاسممتب نحممب فإنا مجالسنا، في به فاغشنا

النممبي يممزل فلممم يتثمماورون، كممادوا حممتى واليهممود والمشممركون
ّفضممهم وسمملم عليه الله صلى النممبي فركممب سممكتوا، حممتى يخ
عبممادة، بممن سعد على دخل حتى دابته وسلم عليه الله صلى
َبمماب). يريممد أبو قال ما تسمع ألم سعد، له: (أي فقال عبممد ُح
واصممفح، عنممه اعممف اللممه، رسممول سعد: يمما قال أبي، بن الله

البحممرة هممذه أهممل اجتمممع ولقد أعطاك، ما الله أعطاك فلقد
ّوجوه أن ُه، يت ُبو َعّص ُي ّد فلما َف َق أعطاك الذي بالحق ذلك ُر ِر َش

رأيت. ما به فعل الذي فذلك بذلك،
].2825[ر: 

الرحمممن: حممدثنا عبممد عبمماس: حممدثنا بممن عمممرو  - حممدثنا5340
اللممه رضممي جممابر عممن المنكممدر، ابممن هو محمد، عن سفيان،

قال: عنه
براكممب ليممس يعممودني، وسمملم عليه الله صلى النبي جاءني 

ْوٍن. ول بغل َذ ِبْر



].191[ر: 

16   :      : أو -  وجع، إني يقول أن للمريض ُرّخص ما باب
. الوجع     بي اشتد أو وارأساه،

أرحممم وأنممت الّضممّر مّسممني السمملم: {إنممي عليممه أيمموب وقول
/.83الراحمين} /النبياء: 

وأيوب، نجيح أبي ابن عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا5341
بممن كعممب عممن ليلممى، أبممي بممن الرحمن عبد عن مجاهد، عن

عنه: الله رضي ُعْجَرة
القممدر، تحممت أوقد وأنا وسلم عليه الله صلى النبي بي مر 

فحلقممه، الحلق فممدعا رأسك). قلت: نعممم، هواّم فقال: (أيؤذيك
بالفداء. أمرني ثم

].1719[ر: 
بممن سممليمان زكرياء: أخبرنمما أبو يحيى بن يحيى  - حدثنا5342
محمممد بممن القاسممم قممال: سمممعت سممعيد بممن يحيى عن بلل،
قال:

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال عائاشة: وارأساه، قالت 
لك). فقالت وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كان لو وسلم: (ذاك

ذلممك، كان ولو موتي، تحب لظنك إني والله عائاشة: واثكلياه،
ًا يومك آخر لظللت َعّرس صمملى النممبي فقممال أزواجك، ببعض ُم

أن أردت، أو هممممت، لقممد وارأساه، أنا وسلم: (بل عليه الله
يتمنى أو القائالون، يقول وأعهد: أن وابنه بكر أبي إلى أرسل

اللممه يممدفع أو المؤمنممون، ويدفع الله قلُت: يأبى ثم المتمنون،
المؤمنون). ويأبى

]6791.[
مسمملم: حممدثنا بممن العزيممز عبممد موسممى: حممدثنا  - حممدثنا5343

ابمن عن سويد، بن الحارث عن التيمي، إبراهيم عن سليمان،
قال: عنه الله رضي مسعود

يوعممك، وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي علممى دخلممت 
ًا لتوعك فقلت: إنك بيدي فمسسته ًا، وعكمم قممال: (أجممل، شممديد

مممن ممما قال: (نعم، أجران؟ منكم). قال: لك رجلن يوعك كما
سمميئآته، اللممه حممط إل سممواه، فممما مممرض أذى، يصيبه مسلم

ورقها). الشجرة تحط كما
].5323[ر: 

عبممد بن العزيز عبد إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5344



عممن سممعد، بممن عامر عن الُزهري، سلمة: أخبرنا أبي بن الله
قال: أبيه
وجمع ممن يعمودني وسملم عليه الله صلى الله رسول جاءنا 

ذو وأنمما تممرى، ما بي فقلت: بلغ الوداع، حجة زمن بي، اشتد
قمال: (ل). ممالي؟ بثلثي أفأتصدق لي، ابنة إل يرثني ول مال،

أن كممثير، قممال: (الثلممث قال: (ل). قلت: الثلممث؟ قلت: بالشطر؟
النمماس، يتكففممون عالممة تممذرهم أن من خير أغنياء ورثتك تدع
ممما حتى عليها، أجرت إل الله وجه بها تبتغي نفقة تنفق ولن

امرأتك). في في تجعل
].56[ر: 

17.     : عني -  قوموا المريض قول باب
معممر. عمن هشمام، موسممى: حمدثنا بمن إبراهيم  - حدثنا5345

معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبد محمد: حدثنا بن الله عبد وحدثني
عبمماس ابممن عممن اللممه، عبممد بممن اللممه عبيد عن الُزهري، عن

قال: عنهما الله رضي
الممبيت وفممي وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول ُحِضَر لما 

عليممه اللممه صمملى النممبي قممال الخطمماب، بن عمر فيهم رجال،
ُلّم َه ًا لكم أكتب وسلم: ( عمممر: إن بعممده). فقممال تضمملوا ل كتاب

وعنممدكم الوجممع، عليممه غلممب قممد وسلم عليه الله صلى النبي
منهم فاختصموا، البيت أهل الله. فاختلف كتاب حسبنا القرآن،

ًا وسلم عليه الله صلى النبي لكم يكتب يقول: قّربوا من كتابمم
أكممثروا فلممما عمممر، قال ما يقول من ومنهم بعده، تضلوا لن

رسول قال وسلم، عليه الله صلى النبي عند والختلف اللغو
وسلم: (قوموا). عليه الله صلى الله
ّيممة يقول: إن عباس ابن الله: فكان عبيد قال ّيممة كممل الّرز الّرز

أن وبيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بيممن حال ما
ولغطهم. اختلفهم من الكتاب، ذلك لهم يكتب
].114[ر: 

18.       : له -  ُيدعى ل المريض بالصبي ذهب من باب
ابممن هممو حمماتم، حمممزة: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثنا5346

َعيد عن إسماعيل، يقول: السائاب قال: سمعت الُج
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول إلى خالتي بي ذهبت 

ٌع، أختي ابن إن الله، رسول فقالت: يا ودعا رأسي فمسح َوِج



خلممف وقمممت وضمموئاه، مممن فشممربت توضممأ ثممم بالبركممة، لممي
ِة. ِزّر مثل كتفيه، بين النبوة خاتم إلى فنظرت ظهره، َل الَحَج

].187[ر: 

19.     : الموت -  المريض ّني تم نهي باب
أنممس عممن البناني، ثابت ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5347

عنه: الله رضي مالك بن
الممموت أحممدكم يتمنيّن وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

ممما أحيني فليقل: اللهم فاعلً، بد ل كان فإن أصابه، ُضّر من
ًا الحياة كانت ًا الوفاة كانت إذا وتوفني لي، خير لي). خير

].6806وانظر:  ،5990[
خالممد، أبممي بممن إسماعيل عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5348

قال: حازم أبي بن قيس عن
ّباب على دخلنا  ّيممات، سممبع اكتوى وقد نعوده، خ فقممال: إن ك

ممما أصبنا وإنا الدنيا، تنقصهم ولم مضوا سلفوا الذين أصحابنا
ًا له نجد ل عليممه الله صلى النبي أن ولول التراب، إل موضع

به. لدعوت بالموت ندعو أن نهانا وسلم
ًا يبني وهو أخرى، مرة أتيناه ثم المسمملم فقممال: إن له، حائاط

هممذا فممي يجعلممه شمميء فممي إل ينفقممه، شمميء كل في ليؤجر
التراب.

].1217وانظر:  ،6807 ،6067 ،6066 ،5989[
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5349
هريممرة أبمما عوف: أن بن الرحمن عبد مولى عبيد أبو أخبرني

قال:
ُيممدِخل يقول: (لن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا ُله أحد ول قال: (ل، الله؟ رسول يا أنت الجنة). قالوا: ول عم
ّددوا ورحمة، بفضل الله يتغّمدني أن إل أنا، ول وقمماربوا، فسمم

ًا الموت: إما أحدكم يتمنيّن ًا، يزداد أن فلعله محسن وإممما خيممر
ًا يستعتب). أن فلعله مسيئ

]6098، 6808.[
عمن أسمامة، أبممو شيبة: حمدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا5350
ّباد عن هشام، عائاشممة قال: سمممعت الزبير بن الله عبد بن ع
قالت: عنها الله رضي

يقول: إلي مستند وهو وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
بالرفيق). وألحقني وارحمني لي اغفر (اللهم



].4171[ر: 

20.    : للمريض -  العائد دعاء باب
ًا). قمماله اشف أبيها: (اللهم عن سعد، بنت عائاشة وقالت سممعد
وسلم. عليه الله صلى النبي
].5335[ر: 

عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا5351
اللممه رضممي عائاشممة عممن مسممروق، عممن إبراهيم، عن منصور،

عنها:
ًا أتى إذا كان وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن  مريضمم
وأنممت اشممف النمماس، رب البمماس قممال: (أذهممب بممه، أتممي أو

ًا). يغادر ل شفاء شفاؤك، إل شفاء ل الشافي، سقم
منصمور، عمن طهممان، بمن وإبراهيم قيس أبي بن عمرو قال
بالمريض. أتي الضحى: إذا وأبي إبراهيم عن

وقمال: إذا وحمده، الضمحى أبمي عمن منصور، عن جرير، وقال
ًا. أتى مريض

]5411، 5412، 5418.[

21.    : للمريض -  العائد وضوء باب
َدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5352 ْنمم عممن ُشممعبة، ُغ
اللممه رضممي الله عبد بن جابر قال: سمعت المنكدر بن محمد
قال: عنهما

فتوضممأ مريممض، وأنا وسلم عليه الله صلى النبي علي دخل 
إل يرثنممي فقلت: ل عليه). فعقلت، قال: (صبوا أو علي، فصب
الفرائاض. آية فنزلت الميراث؟ فكيف كللة،

].191[ر: 

22.      : والحمى -  الوباء برفع دعا من باب
عممروة، بممن هشممام عممن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا5353

قالت: أنها عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
بكممر أبممو ُوعممك وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما 

ويمما تجممدك؟ كيف أبت فقلت: يا عليهما، قالت: فدخلت وبلل،
الحمممى أخممذته إذا بكممر أبممو قممالت: وكممان تجممدك؟ كيممف بلل

يقول:

ّبح امرئ كل نعله شراك من أدنى  والموت*** أهله في مص



َع إذا بلل وكان ِل ْق فيقول: عقيرته يرفع عنه أ

وجليل إذخر وحولي  بواد*** ليلة أبيتّن هل شعري ليت أل

ًا أردن وهل ّنة مياه يوم وطفيل شامة لي يبدون  وهل*** َمج
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عائاشة: فجئت قال: قالت

أشممد، أو مكممة كحبنمما المدينة إلينا حبب فقال: (اللهم فأخبرته،
ّدها، صاعها في لنا وبارك وصّححها، فاجعلهمما حّماهمما وانقل وُم
َفة). بالُجْح

].1790[ر: 
الرحيم. الرحمن الله بسم

الطب.  - كتاب79
1.         : شفاء -  له أنزل إل داء الله أنزل ما باب

ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5354 الزبيري: حدثنا أحمد أبو المث
أبممي بممن عطمماء قممال: حممدثني حسممين أبممي بن سعيد بن عمر
عنه، الله رضي هريرة أبي عن رباح،

إل داء الله أنزل قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
شفاء). له أنزل

2.        : الرجل -  المرأة أو المرأة الرجل يداوي هل باب
عمن المفّضمل، بمن بشمر سعيد: حمدثنا بن ُقتيبة  - حدثنا5355

ّيع عن ذكوان، بن خالد َب ّوذ بنت ُر َع قالت: عفراء بن ُم
وسمملم: نسممقي عليممه اللمه صملى اللممه رسممول مممع نغزو كنا 

المدينة. إلى والجرحى القتلى ونرد ونخدمهم، القوم
].2726[ر: 

3.    : ثلث -  في الشفاء باب
منيممع: حممدثنا بممن أحمممد الحسممين: حممدثنا  - حممدثني5356/5357

َبير، بن سعيد عن الفطس، سالم شجاع: حدثنا بن مروان ُج
ثلثمة: فمي قمال: (الشمفاء عنهمما الله رضي عباس ابن عن 

ّيممة محجممم، وشممرطة عسل، شربة عممن أمممتي وأنهممى نممار، وك
الحديث. الكي). رفع

ُقّمي، ورواه عممن عبمماس، ابممن عممن مجاهممد، عممن ليث، عن ال
والحجم. العسل وسلم: في عليه الله صلى النبي

بممن ُسممَريج الرحيممم: أخبرنمما عبممد بن محمد ) - حدثني5357( 



سممالم عممن شممجاع، بممن مممروان الحممارث: حممدثنا أبممو يممونس
َبير، بن سعيد عن الفطس، عباس، ابن عن ُج

ثلثة: في في قال: (الشفاء وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ّية أو عسل، شربة أو محجم، شرطة أمممتي أنهممى وأنا بنار، ك

الكي). عن

4.   : بالعسل -  الدواء باب
/.69للناس} /النحل:  شفاء تعالى: {فيه الله وقول

قال: أخبرني أسامة أبو الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5358
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

والعسل. الحلواء يعجبه وسلم عليه الله صلى النبي كان 
].4918[ر: 

عممن الغسمميل، بممن الرحمممن عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5359
اللمه عبممد بمن جمابر قمال: سممعت قتممادة بمن عمر بن عاصم
قال: عنهما الله رضي

فممي كممان يقممول: (إن وسمملم عليممه الله صلى النبي سمعت 
- خيممر، أدويتكممم مممن شيء في - أو: يكون أدويتكم من شيء
توافممق بنممار لذعممة أو عسممل، شممربة أو محجممم، شرطة ففي

أكتوي). أن أحب وما الداء،
]5372، 5375، 5377.[

ّياش  - حدثنا5360 سعيد، العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن ع
سعيد: أبي عن المتوكل، أبي عن قتادة، عن
ً أن  فقممال: أخممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أتممى رجل

فقممال: الثانيممة، أتمماه عسمملً). ثممم فقممال: (اسممقه بطنممه، يشتكي
أتمماه عسمملً). ثممم فقممال: (اسممقه الثالثممة أتمماه عسلً). ثم (اسقه

اسممقه أخيك، بطن وكذب الله، فقال: (صدق فعلت؟ فقال: قد
فبرأ. عسلً). فسقاه

]5386.[

5.    : البل -  بألبان الدواء باب
مسممكين: بممن سمملم إبراهيممم: حممدثنا بممن مسمملم  - حدثنا5361
أنس: عن ثابت، حدثنا

ًا أن  وأطعمنمما، آونا الله رسول قالوا: يا سقم، بهم كان ناس
ْود فممي الحممّرة فأنزلهم وخمة، المدينة قالوا: إن صّحوا، فلما َذ
صلى النبي راعي قتلوا صّحوا ألبانها). فلما فقال: (اشربوا له،



ْوده، واسممتاقوا وسمملم عليه الله فقطممع آثممارهم، فممي فبعممث َذ
يكممدم منهممم الرجممل فرأيممت أعينهممم، وسمممر وأرجلهم، أيديهم
يموت. حتى بلسانه الرض

عقوبممة بأشد لنس: حدثني قال الحّجاج أن سلم: فبلغني قال
الحسممن فبلغ بهذا، فحدثه وسلم، عليه الله صلى النبي عاقبه

بهذا. يحدثه لم أنه فقال: وددت
].231[ر: 

6.    : البل -  بأبوال الدواء باب
قتممادة، عممن هّمممام، إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5362

عنه: الله رضي أنس عن
ًا أن  عليممه الله صلى النبي فأمرهم المدينة، في اجتووا ناس

ألبانهمما مممن فيشممربوا البممل، يعنممي براعيممه، يلحقمموا أن وسلم
حممتى وأبوالهمما، ألبانهمما مممن فشممربوا براعيممه، فلحقمموا وأبوالها،
صلى النبي فبلغ البل، وساقوا الراعي فقتلوا أبدانهم، صلحت

أيممديهم فقطع بهم، فجيء طلبهم في فبعث وسلم، عليه الله
أعينهم. وسمر وأرجلهم،

أن قبممل كممان ذلممك سمميرين: أن بن محمد قتادة: فحدثني قال
الحدود. تنزل
].231[ر: 

7.   : السوداء -  ّبة الح باب
ه: حمدثنا عبيمد شيبة: حمدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا5363 الل

قال: سعد بن خالد عن منصور، عن إسرائايل،
فقمدمنا الطريمق، فمي فمممرض أبجممر بن غالب ومعنا خرجنا 

لنمما: عليكممم فقممال عممتيق، أبي ابن فعاده مريض، وهو المدينة
ًا منها فخذوا السوداء، الُحبيبة بهذه ًا أو خمس فاسحقوها، سبع

وفممي الجممانب هممذا فممي زيت، بقطرات أنفه في اقطروها ثم
الله صلى النبي سمعت حدثتني: أنها عائاشة فإن الجانب، هذا

ّبة هذه يقول: (إن وسلم عليه داء، كل من شفاء السوداء الح
قال: الموت. السام؟ السام). قلت: وما من إل

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5364
ّيب: أن بن وسعيد سلمة أبو قال: أخبرني شهاب ابن أبا المس

أخبرهما: هريرة
يقممول: (فمي وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسول سمع أنه 



ّبة السام). إل داء، كل من شفاء السوداء الح
ّبة الموت، شهاب: والسام ابن قال السوداء: الشونيز. والح

8.   : للمريض -  التلبينة باب
ّبان  - حدثنا5365/5366 اللممه: أخبرنمما عبد موسى: أخبرنا بن ِح

عممن عممروة، عن شهاب، ابن عن عقيل، عن يزيد، بن يونس
عنها: الله رضي عائاشة

الهالمك، علممى وللمحممزون للمريممض بمالتلبين تمأمر كانت أنها 
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمعت تقول: إني وكانت

الُحْزن). ببعض وتذهب المريض، فؤاد ُتِجّم التلبينة يقول: (إن
بممن علممي الَمغممراء: حممدثنا أبممي بممن فممروة ) - حممدثنا5366( 

ِهر، عائاشة: عن أبيه، عن هشام، عن ُمْس
النافع. البغيض وتقول: هو بالتلبينة تأمر كانت أنها 

].5101[ر: 

9.  : الّسعوط -  باب
ّلى  - حدثنا5367 َهيب، أسد: حدثنا بن مع ُوس، ابممن عممن ُو طمما

عنهما، الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن
ه صلى النبي عن  الحّجمام وأعطمى وسملم: احتجمم عليمه الل

َعَط. أجره، َت واْس
].1997[ر: 

10.     : والبحري -  الهندي بالقسط الّسعوط باب
ُكْسُت، وهو َطْت) /التكمموير: مثل والقافور، الكافور مثل ال ُكِشمم )
َعْت،11 ِز ُن َطْت:  ُقِش َطْت. عبد وقرأ / و ُقِش الله: 

قال: سمعت عيينة ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا5368
قالت: ِمْحَصن بنت قيس أم عن الله، عبيد عن الُزهري،

بهممذا يقممول: (عليكممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي سمعت 
َعُط سبعة فيه فإن الهندي، العود َت ُيْس ْذرة، مممن بممه أشفية:  ُعمم ال
ّد َل ُي عليممه الله صلى النبي على الجنب). ودخلت ذات من به و

َفَرّش بماء فدعا عليه، فبال الطعام، يأكل لم لي بابن وسلم
عليه.

]5383، 5385، 5388.[



11.    : يحتجم -  ساعة أّي باب
ليلً. موسى أبو واحتجم

عممن أيمموب، الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا5369
قال: عباس ابن عن عكرمة،

صائام. وهو وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 
].1738[ر: 

12.     : والحرام -  السفر في الحجم باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن ُبَحينة، ابن قاله
].1716[ر: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا5370 ُوس، عممن عمممرو، عن سفيان، مس طمما
قال: عباس ابن عن وعطاء،

ِرٌم. وهو وسلم عليه الله صلى النبي احتجم  ُمْح
].1738[ر: 

13.    : الداء -  من الحجامة باب
ُحَميممد اللممه: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5371

عنه: الله رضي أنس عن الطويل،
صمملى اللممه رسممول فقال: احتجم الحّجام، أجر عن سئل أنه 

طعام، من صاعين وأعطاه طيبة، أبو حجمه وسلم، عليه الله
ّلم بممه تممداويتم ممما أمثممل وقممال: (إن عنممه، فخففمموا مممواليه وك

ّذبوا البحري). وقال: (ل والقسط الحجامة، ِز صممبيانكم تعمم َغْم بممال
ِة، من ْذَر ُع ُقْسِط). وعليكم ال بال
].1996[ر: 

قممال: وهممب ابممن قممال: حممدثني تليممد بممن سممعيد  - حدثنا5372
ًا وغيره: أن عمرو أخبرني َكير بممن عمممر بممن عاصم حدثه: أن ُب

حدثه: قتادة
ّنع عنهما: دعا الله رضي الله عبد بن جابر أن  قال: ثم المق
اللممه صمملى اللممه رسممول سمممعت فممإني تحتجممم، حتى أبرح ل

شفاء). فيه يقول: (إن وسلم عليه
].5359[ر: 

14.    : الرأس -  على الحجامة باب
علقمممة: أنممه عن سليمان، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5373



ُبَحينممة بممن اللممه عبممد سمممع العممرج: أنممه الرحمممن عبممد سمممع
يحدث:

َلْحممِي احتجممم وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن  جمممل ِب
رأسه. وسط في محرم، وهو مكة، طريق من

عممن عكرمممة، حسممان: حممدثنا بممن هشام النصاري: أخبرنا وقال
عليممه اللممه صلى الله رسول عنهما: أن الله رضي عباس ابن

رأسه. في احتجم وسلم
].1739 ،1738[ر: 

15.     : والصداع -  الشقيقة من الحجم باب
عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني5374
عباس: ابن عن عكرمة، عن هشام،

محممرم، وهممو رأسه في وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 
َجَمٍل. لْحُي له يقال بماء به، كان وجع من

ابمن عمن عكرممة، عمن هشمام، سواء: أخبرنما بن محمد وقال
وهممو احتجممم وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول عباس: أن

به. كانت شقيقة من رأسه، في محرم
].1738[ر: 

قممال: الغسمميل ابممن أبممان: حممدثنا بممن إسممماعيل  - حممدثنا5375
قال: الله عبد بن جابر عن عمر، بن عاصم حدثني

فممي كممان يقممول: (إن وسمملم عليممه الله صلى النبي سمعت 
محجم، شرطة أو عسل، شربة ففي خير، أدويتكم من شيء

أكتوي). أن أحب وما نار، من لذعة أو
].5359[ر: 

16.    : الذى -  من الحلق باب
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5376 قممال: سمممعت أيمموب عممن حّممماد، مسمم

ًا، قال: عجرة، ابن هو كعب، عن ليلى، أبي ابن عن مجاهد
وأنمما الحديبيممة، زمممن وسلم عليه الله صلى النبي علّي أتى 

فقممال: (أيؤذيممك رأسممي، عممن يتنمماثر والقمممل برمة، تحت أوقد
أطعممم أو أيممام، ثلثممة وصممم قال: (فاحلق، هواّمك). قلت: نعم،

بدأ. بأيتهّن أدري أيوب: ل نسيكة). قال انسك أو ستة،
].1719[ر: 



17        : لم -  من وفضل غيره، كوى أو اكتوى من باب
يكتو.
عبمد الملمك: حمدثنا عبممد بمن الوليمد: هشمام أبمو  - حدثنا5377

بممن عممر بممن عاصمم الغسميل: حمدثنا بن سليمان بن الرحمن
ًا، قال: سمعت قتادة جابر

شمميء فممي كممان قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
وممما بنممار، لذعممة أو محجممم، شممرطة ففي شفاء، أدويتكم من

أكتوي). أن أحب
].5359[ر: 

فضمميل: حممدثنا ابممن ميسممرة: حممدثنا بممن عمممران  - حممدثنا5378
عنهممما اللممه رضممي ُحَصممين بن عمران عن عامر، عن ُحَصين،

قال:
ٍة. فذكرته أو عين من إل ُرقية ل  َبير بن لسعيد ُحَم فقال: ُج

وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عباس: قممال ابن حدثنا
ُعرضممت معهممم يمممرون والنبيممان النممبي فجعممل المممم، علممّي (

َع حممتى أحد، معه ليس والنبي الرهط، ِفمم عظيممم، سممواد لممي ُر
قيل: انظر وقومه، موسى قيل: هذا هذه؟ أمتي هذا؟ قلت: ما

هنما هما لمي: انظمر قيل ثم الفق، يمل سواد فإذا الفق، إلى
قيل: هذه الفق، مل قد سواد فإذا السماء، آفاق في هنا وها

ًا سبعون هؤلء من الجنة ويدخل أمتك، حسمماب). ثممم بغير ألف
ّين ولم دخل آمنمما الممذين وقممالوا: نحممن القمموم، فأفاض لهم، يب
فممي ولممدوا الممذين أولدنمما أو هممم، فنحممن رسوله، واتبعنا بالله

عليممه اللممه صمملى النبي فبلغ الجاهلية، في ولدنا فإنا السلم،
ول يتطيرون، ول يسترقون، ل الذين فقال: (هم فخرج، وسلم

ّكاشة يتوكلون). فقال ربهم وعلى يكتوون، ِمْحَصن: أمنهم بن ُع
أنمما؟ فقممال: أمنهممم آخممر قال: (نعممم). فقممام الله؟ رسول يا أنا

ّكاشة). بها قال: (سبقك ُع
].3229[ر: 

18.     : الّرمد -  من والكحل ْثِمِد ال باب
عطية. أم عن فيه
].5027[ر: 

ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5379 قممال: حممدثني ُشممعبة عممن يحيممى، مسمم
عنها: الله رضي سلمة أم عن زينب، عن نافع، بن ُحَميد



صلى للنبي فذكروها عينها، فاشتكت زوجها، توفي امرأة أن 
عينهمما، علممى ُيخمماف وأنممه الكحممل، له وذكروا وسلم عليه الله

أحلسممها، شممر في بيتها، في تمكث إحداكن كانت فقال: (لقد
فل، بعممرة، رمت كلب مر فإذا بيتها، شر في أحلسها أو: في

ًا). أشهر أربعة وعشر
].5025[ر: 

19.  : الُجذام -  باب
ّفان: حدثنا  - وقال5380 ّيممان: حممدثنا بممن سممليم ع بممن سمعيد ح

يقول: هريرة أبا قال: سمعت ميناء
َيرة، ول عدوى وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال  ط

ِفّر صفر، ول هامة ول السد). من تفّر كما المجذوم من و
]5387، 5425، 5437، 5439.[

20.    : للعين -  شفاء الَمّن باب
ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5381 َدر: حدثنا المث ْن عممن ُشممعبة، ُغ

بممن سممعيد قممال: سمممعت ُحَريث بن عمرو الملك: سمعت عبد
قال: زيد
مممن يقممول: (الكمممأة وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي سمعت 

بممن الحكممم ُشمعبة: وأخممبرني للعيممن). قممال شفاء وماؤها الَمّن،
ُعَرني، الحسن عن ُعتيبة، سممعيد عممن ُحَريث، بن عمرو عن ال

ُشممعبة: لممما وسمملم. قممال عليممه اللممه صمملى النبي عن زيد، بن
الملك. عبد حديث من أنكره لم الحكم به حدثني

].4208[ر: 

21.  : ُدود -  ّل ال باب
سممعيد: حممدثنا بن يحيى الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5382
بممن الله عبيد عن عائاشة، أبي بن موسى قال: حدثني سفيان

وعائاشة: عباس ابن عن الله، عبد
ّبل عنه الله رضي بكر أبا أن  وسلم عليه الله صلى النبي ق

ّيت، وهو يشممير فجعل مرضه في عائاشة: لددناه قال: وقالت م
أفمماق فلممما للممدواء، المريض فقلنا: كراهية تلدوني، ل إلينا: أن

ّدوني). قلنمما: كراهيممة أن أنهكممم قال: (ألممم للممدواء، المريممض تلمم
ّد إل أحد البيت في يبقى فقال: (ل العبمماس، إل أنظممر وأنمما ُلمم

يشهدكم). لم فإنه
].4189 ،4188[ر: 



الُزهممري: عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5383
قالت: قيس أم عن الله، عبيد أخبرني

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول على لي بابن دخلت 
َغْرَن ما فقال: (على العذرة، من عليه أعلقت وقد ْد أولدكممّن َت
ِعلق، بهذا أشفية، سبعة فيه فإّن الهندي، العود بهذا عليكّن ال
َعُط ذات منها ُيْس ْذرة، من الجنب:  ُع ّد ال َل ُي الجنممب). ذات مممن و

ّين الُزهري فسمعُت ّين ولممم اثنين، لنا يقول: ب خمسممة. لنمما يممب
ًا لسفيان: فإن قلت ْقُت معمر َل ْع يحفظ، قال: لم عليه؟ يقول: أ
ْقممُت إنممما َل ْع ووصممف الُزهممري، فممي مممن حفظتممه عنممه، قممال: أ

ّنُك الغلم سفيان إنممما حنكممه، فممي سممفيان وأدخل بالصبع، ُيَح
َع يعني ْف ُقوا ولم بإصبعه، حنكه َر ِل ْع ًا. عنه يقل: أ شيئ
].5368[ر: 

معمممر اللممه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنمما بن بشر  - حدثنا5384
عتبة: بن الله عبد بن الله عبيد الُزهري: أخبرني ويونس: قال

وسمملم عليممه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي عائاشة أن
قالت:

وجعممه، واشممتد وسمملم عليممه الله صلى الله رسول ثقل لما 
بين فخرج له، فأذّن بيتي، في ُيَمّرض أن في أزواجه استأذن
وآخر. عباس بين الرض، في رجله تخّط رجلين

المذي الخمر الرجمل ممن تمدري قال: هل عباس، ابن فأخبرت
علي. قال: هو قلت: ل، عائاشة؟ ُتَسّم لم

دخممل ما بعد وسلم عليه الله صلى النبي عائاشة: فقال قالت
َهريقوا به واشتد بيتها، َلممْل لممم ِقَرب سبع من علّي وجعه: ( ُتْح

مخضممب في الناس). قالت: فأجلسناه إلى أعهد لعلي أوكيتهّن،
نصممب طفقنمما ثممم وسمملم، عليممه الله صلى النبي زوج لحفصة

فعلتممن). قممد إلينا: (أن يشير جعل حتى القرب، تلك من عليه
وخطبهم. لهم فصلى الناس، إلى قالت: وخرج

].195[ر: 

22.  : ْذرة -  الُع باب
َعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5385 قممال: الُزهممري عممن ُشمم
ِمْحَصممن بنممت قيممس أم اللممه: أن عبممد بممن اللممه عبيممد أخبرني

ّية، اللتممي الول المهمماجرات مممن وكممانت خزيمممة، أسممد السممد
ّكاشممة، أخممت وهممي وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي بممايعن ُع

أخبرته:



قممد لهمما بممابن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أتت أنها 
ْذرة، من عليه أعلقت ُع وسمملم: عليممه الله صلى النبي فقال ال
َغْرَن ممما (علممى ْد ِعلق، بهممذا أولدكممّن َتمم العممود بهممذا عليكممّن ال

الجنممب). يريممد ذات منهمما أشممفية، سممبعة فيممه فممإن الهنممدي،
ُكْست، راشممد، بممن وإسممحق يممونس وقال الهندي، العود وهو ال

َقْت عن ّل َع عليه. الُزهري: 
].5368[ر: 

23.   : المبطون -  دواء باب
جعفمر: حمدثنا بمن محممد بشار: حمدثنا بن محمد  - حدثنا5386
قال: سعيد أبي عن المتوكل، أبي عن قتادة، عن ُشعبة،

أخممي فقممال: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
سممقيته فقال: إني عسلً). فسقاه فقال: (اسقه بطنه، استطلق

ًا، إل يزده فلم أخيك). بطن وكذب الله فقال: (صدق استطلق
ُشعبة. عن النضر، تابعه
].5360[ر: 

24.       : البطن -  يأخذ داء وهو َصَفَر، ل باب
بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا5387
بممن سمملمة أبو قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح، عن سعد،

قال: عنه الله رضي هريرة أبا وغيره: أن الرحمن عبد
ول عممدوى قممال: (ل وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إن 

إبلممي، بممال فممما الله، رسول أعرابي: يا هامة). فقال ول صفر
فيمدخل الجمرب البعيمر فيمأتي الظبماء، كأنها الرمل في تكون
عممن الُزهممري، الول). رواه أعممدى فقال: (فمممن فيجربها؟ بينها
سنان. أبي بن وسنان سلمة، أبي
].5380[ر: 

25.   : ْنِب -  الَج ذات باب
ّتاب محمد: أخبرنا  - حدثني5388 عن إسحق، عن بشير، بن ع

بنت قيس أم الله: أن عبد بن الله عبيد قال: أخبرني الُزهري
الله رسول بايعن اللتي الول المهاجرات من وكانت ِمْحَصن،

ّكاشممة أخممت وهممي وسمملم، عليممه اللممه صمملى محصممن، بممن ُع
أخبرته:



قممد لهمما بممابن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أتت أنها 
َغْرَن ممما علممى اللممه، فقال: (اتقمموا العذرة، من عليه علقت ْد َتمم

فيممه فممإن الهنممدي، العممود بهممذا عليكممم العلق، بهممذه أولدكّن
ُكْست، الجنب). يريد ذات منها أشفية، سبعة الُقْسممط. يعنممي ال

لغة. قال: وهي
].5368[ر: 

ُقممرئ حّممماد عارم: حدثنا  - حدثنا5389 مممن أيمموب علممى قممال: 
ّدث ما منه قلبة، أبي كتب وكممان عليممه، ُقرئ ما ومنه به، ح
النضممر بممن وأنممس طلحممة أبمما أنممس: أن عن الكتاب، في هذا

بيده. طلحة أبو وكواه كوياه،
ّباد وقال أنممس عممن قلبممة، أبممي عن أيوب، عن منصور، بن ع

قال: مالك بن
مممن بيممت لهممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أذن 

ِة من يرقوا أن النصار ُذِن. الُحَم وال
ُكويت قال اللممه صمملى اللممه ورسممول الجنممب، ذات مممن أنس: 
وزيممد النضممر بممن وأنممس طلحة أبو وشهدني حي، وسلم عليه

كواني. طلحة وأبو ثابت، بن

26.      : الدم -  به ُيسد ل الحصير حرق باب
َفير: حدثنا بن سعيد  - حدثني5390 الرحمممن عبد بن يعقوب ُع

قال: الساعدي سعد بن سهل عن حازم، أبي عن القاري،
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول رأس على ُكسرت لما 

ُكسممرت وجهممه، وأدمي البيضة، َبمماعيته، و يختلممف علممّي وكممان َر
الممدم، وجهمه عممن تغسممل فاطمممة وجمماءت الِمَجممّن، في بالماء
كممثرة، الممماء علممى يزيممد الدم السلم عليها فاطمة رأت فلما

اللممه رسممول جرح على وألصقتها فأحرقتها، حصير إلى عمدت
الدم. فرقأ وسلم، عليه الله صلى
].240[ر: 

27.     : جهنم -  فيح من الحمى باب
قممال: وهممب ابممن سممليمان: حممدثني بممن يحيممى  - حممدثني5391
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع، عن مالك، حدثني

فيممح مممن قممال: (الحمممى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 
اء). وكمان فأطفئوهما جهنم، عنما يقمول: اكشمف اللمه عبمد بالم
الّرجز.



].3091[ر: 
هشممام، عممن مالممك، عممن مسمملمة، بن الله عبد  - حدثنا5392

المنذر: بنت فاطمة عن
َيممْت إذا عنهممما: كممانت اللممه رضي بكر أبي بنت أسماء أن  ِت أ

ّبته الممماء، أخمذت لها، تدعو ُحّمت قد بالمرأة وبيممن بينهمما فصمم
يأمرنمما وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول جيبها. وقالت: كان

َها أن َد ْبُر بالماء. َن

ّنممى: حممدثنا بن محمد  - حدثني5393 هشممام: يحيممى: حممدثنا المث
عائاشة، عن أبي، أخبرني

فيممح مممن قممال: (الحمممى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 
بالماء). فابردوها جهنم،

].3090[ر: 
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5394 بممن سممعيد الحمموص: حممدثنا أبممو مسمم

قال: خديج بن رافع جده عن رفاعة، بن عباية عن مسروق،
فوح من يقول: (الحمى وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

بالماء). فابردوها جهنم،
].3089[ر: 

28.       : تليمه -  ل أرض من خرج من باب
ُزَريع: حدثنا بن يزيد حّماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا5395

حدثهم: مالك بن أنس قتادة: أن سعيد: حدثنا
ًا، أّن  ْكل من رجالً، أو ناس ُعَرينممة، ُع رسممول علممى قممدموا و

نممبي وقممالوا: يمما بالسمملم، وتكلموا وسلم عليه الله صلى الله
واسممتوخموا ريممف، أهممل نكممن ولممم ضممرع، أهممل كنمما إنا الله،

ْود وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول لهم فأمر المدينة، َذ بمم
وأبوالهمما، ألبانهمما من فيشربوا فيه، يخرجوا أن وأمرهم وبراع،

وقتلمموا إسلمهم، بعد كفروا الحّرة، ناحية كانوا حتى فانطلقوا
ْود، واستاقوا وسلم عليه الله صلى الله رسول راعي َذ فبلغ ال
وأمممر آثارهم، في الطلب فبعث وسلم، عليه الله صلى النبي
ُتركوا أيديهم، وقطعوا أعينهم فسمروا بهم الحّرة، ناحية في و

حالهم. على ماتوا حتى
].231[ر: 



29.     : الطاعون -  في ُيذكر ما باب
حممبيب قال: أخبرني ُشعبة عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا5396

قممال: سمممعت سممعد بممن إبراهيممم قممال: سمممعت ثممابت أبي بن
ًا، يحدث زيد بن أسامة سعد

بالطاعون سمعتم قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
تخرجمموا فل بهمما وأنتممم بممأرض وقممع وإذا تممدخلوها، فل بممأرض

ّدث سمعته منها). فقلت: أنت ًا يح قال: نعم. ينكره؟ ول سعد
].3286[ر: 

ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5397
بممن زيممد بممن الرحمممن عبممد بممن الحميممد عبممد عممن شممهاب،

نوفممل، بممن الحممارث بممن اللممه عبد بن الله عبد عن الخطاب،
عباس: بن الله عبد عن
حتى الشأم، إلى خرج عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن 

الجممراح بممن عبيممدة أبممو الجنمماد، أمممراء لقيممه بَسممْرغ كممان إذا
ابممن الشممأم. قممال بممأرض وقع قد الوباء أن فأخبروه وأصحابه،

فممدعاهم الوليممن، المهمماجرين لممي عمممر: ادع عبمماس: فقممال
فمماختلفوا، بالشممأم، وقممع قممد الوبمماء أن وأخبرهم فاستشارهم،

وقممال عنممه، ترجع أن نرى ول لمر، خرجت بعضهم: قد فقال
اللممه صمملى اللممه رسممول وأصممحاب النمماس بقيممة بعضهم: معك

ُهْم أن نمرى ول وسملم، عليمه ِدَم ْقم فقمال: الوبماء، همذا علممى ُت
فاستشممارهم، فدعوتهم النصار، لي قال: ادع ثم عني، ارتفعوا
فقممال: ارتفعمموا كمماختلفهم، واختلفوا المهاجرين، سبيل فسلكوا

قريممش مشمميخة مممن هنمما همما كان من لي قال: ادع ثم عني،
رجلن، عليممه منهممم يختلممف فلم فدعوتهم، الفتح، مهاجرة من

ُهْم ول بالنمماس ترجممع أن فقالوا: نرى ِدَم الوبمماء، هممذا علممى ُتْقمم
ّبٌح الناس: إني في عمر فنادى ٍر على ُمَص ْه ِبُحوا َظ عليممه. فأْصمم

ًا بن عبيدة أبو قال عمممر: فقممال الله؟ قدر من الجراح: أفرار
قممدر إلى الله قدر من نفر عبيدة؟! نعم أبا يا قالها غيرك لو

ًا هبطت إبل لك كان لو أرأيت الله، إحداهما عدوتان، له وادي
بقممدر رعيتهمما الخصممبة رعيت إن أليس جدبة، والخرى خصبة،

عبمد قمال: فجماء اللمه؟ بقمدر رعيتهما الجدبمة رعيت وإن الله،
ًا وكان عوف، بن الرحمن ّيب فقممال: إن حمماجته، بعممض فممي متغ

ًا، هذا في عندي عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمممعت علممم
َدُموا فل بأرض به سمعتم يقول: (إذا وسلم ْق وقع وإذا عليه، َت



ًا تخرجوا فل بها وأنتم بأرض عمممُر اللَه منه). قال: فحمد فرار
انصرف. ثم
]6572.[

ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5398
عامر: بن الله عبد عن شهاب،

الوبمماء أن بلغممه بَسْرغ كان فلما الشأم، إلى خرج عمر أن 
رسممول عمموف: أن بممن الرحمممن عبممد فأخبره بالشأم، وقع قد

فل بممأرض بمه سممعتم قممال: (إذا وسملم عليممه الله صلى الله
ًا تخرجمموا فل بهمما، وأنتممم بممأرض وقممع وإذا عليه، تقدموا فممرار
منه).

َعيممم عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا5399 ُن
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الُمْجِمر،

المدينممة يممدخل وسمملم: (ل عليممه الله صلى الله رسول قال 
الطاعون). ول المسيح،

].1781[ر: 
الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا5400

بممن أنممس لممي قممالت: قممال سيرين بنت حفصة عاصم: حدثتني
الطمماعون، قلممت: مممن مممات؟ بممم عنه: يحيممى الله رضي مالك
قال:

شممهادة وسمملم: (الطمماعون عليممه الله صلى الله رسول قال 
مسلم). لكل
].2675[ر: 

أبممي عممن ُسممَمي، عممن مالممك، عممن عاصممم، أبو  - حدثنا5401
هريرة، أبي عن صالح،

شممهيد، قممال: (المبطممون وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
شهيد). والمطعون

].624[ر: 

30.     : الطاعون -  في الصابر أجر باب
ّبان: حدثنا إسحق: أخبرنا  - حدثنا5402 الفرات: أبي بن داود ح
عائاشممة عممن يعمممر، بممن يحيممى عن بريدة، بن الله عبد حدثنا
أخبرته: أنها وسلم عليه الله صلى النبي زوج
الطاعون، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت أنها 

ًا أنه: (كان وسلم عليه الله صلى الله نبي فأخبرها يبعثه عذاب
مممن فليممس للمؤمنين، رحمة الله فجعله يشاء، من على الله



ًا، بلمده فمي فيمكمث الطماعون، يقع عبد لمن أنمه يعلممم صمابر
الشممهيد). أجممر مثممل لمه كممان إل لممه، اللمه كتب ما إل يصيبه
داود. عن النضر، تابعه
].3287[ر: 

31.    : والمعّوذات -  بالقرآن الرقى باب
معمممر، عممن هشممام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني5403

عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن
فممي نفسه على ينفث كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ّوذات، فيه مات الذي المرض عليه أنفث كنت ثقل فلما بالمع
لبركتها. نفسه بيد وأمسح بهن،

ثممم يممديه، علممى ينفث قال: كان ينفث؟ الُزهري: كيف فسألت
وجهه. بهما يمسح

].4175[ر: 

32.    : الكتاب -  بفاتحة الرقى باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن عن ويذكر

].5405[ر: 
َدر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني5404 ْن عممن ُشممعبة، ُغ

رضممي الخممدري سممعيد أبممي عممن المتوكل، أبي عن بشر، أبي
عنه: الله
ًا أن  على أتوا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ناس

ُلممدغ إذ كممذلك، هم فبينما يقروهم، فلم العرب أحياء من حي
فقممالوا: إنكمم راق؟ أو دواء من معكم فقالوا: هل أولئك، سيد

ْعلً، لنا تجعلوا حتى نفعل ول تقرونا، لم ًا لهم فجعلوا ُج قطيع
فممبرأ ويتفل، بزاقه ويجمع القرآن، بأّم يقرأ فجعل الشاء، من

اللممه صمملى النممبي نسممأل حممتى نأخممذه فقالوا: ل بالشاء، فأتوا
رقيممة، أنهمما أدراك وقممال: (وممما فضممحك فسممألوه وسمملم عليممه

بسهم). لي واضربوا خذوها
].2156[ر: 

33.       : الغنم -  من بقطيع الرقية في الشرط باب
البمماهلي: حممدثنا محمممد أبممو مضارب بن سيدان  - حدثني5405

قممال: الممبّراء يزيممد بن يوسف صدوق، هو البصري، معشر أبو
َليكممة، أبممي ابممن عن مالك، أبو الخنس بن الله عبيد حدثني ُم

عباس: ابن عن



ًا أن  مممروا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أصحاب من نفر
الممماء، أهممل مممن رجل لهم فعرض سليم، أو لديغ فيهم بماء،

ً الماء في إن راق، من فيكم فقال: هل ًا رجل ًا، أو لديغ سليم
فممبرأ، شماء، علممى الكتمماب بفاتحممة فقممرأ منهممم، رجل فانطلق

علممى وقممالوا: أخممذت ذلممك فكرهمموا أصممحابه، إلى بالشاء فجاء
ًا، الله كتاب اللممه، رسممول فقممالوا: يمما المدينة، قدموا حتى أجر
ًا، الله كتاب على أخذ عليممه اللممه صلى الله رسول فقال أجر

ًا عليه أخذتم ما أحق وسلم: (إن الله). كتاب أجر

34.   : العين -  رقية باب
معبممد قال: حدثني سفيان كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5406

رضممي عائاشممة عممن شداد، بن الله عبد سمعت خالد: قال بن
قالت: عنها الله
أن أو: أمممر، وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أمرنممي 

العين. من ُيسترقى
بمن وهمب بمن محممد خالمد: حمدثنا بمن محممد  - حدثني5407
الوليد بن محمد حرب: حدثنا بن محمد الدمشقي: حدثنا عطية

بنممت زينب عن الزبير، بن عروة عن الُزهري، الزبيدي: أخبرنا
عنها: الله رضي سلمة أم عن سلمة، أبي
فممي جاريممة بيتهمما فممي رأى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

النظرة). بها فإن لها، فقال: (استرقوا سفعة، وجهها
اللممه صلى النبي عن عروة، الُزهري: أخبرني عقيل: عن وقال
الزبيدي. عن سالم، بن الله عبد وسلم. تابعه عليه

35.   : حق -  العين باب
معمممر، عممن الرزاق، عبد نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثنا5408

عنه، الله رضي هريرة أبي عن هّمام، عن
حممق). ونهممى قممال: (العيممن وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

الوشم. عن
]5600.[

36.    : والعقرب -  الحية رقية باب
الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا5409

أبيممه عممن السممود، بممن الرحمممن عبممد الشيباني: حدثنا سليمان
فقالت: الحمة، من الرقية عن عائاشة قال: سألت

ذي كممل من الرقية في وسلم عليه الله صلى النبي رّخص 



ُحَمة.

37.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي رقية باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5410 قال: العزيز عبد عن الوارث، عبد مس

أبمما ثممابت: يمما فقممال مالممك، بممن أنس على وثابت أنا دخلت 
اللممه رسممول برقيممة أرقيممك أنممس: أل فقممال اشممتكيُت، حمممزة،

النمماس، رب قممال: (اللهممم قممال: بلممى، وسمملم؟ عليه الله صلى
شممفاء أنممت، إل شممافي ل الشافي، أنت اشف الباس، مذهب

ًا). يغادر ل سقم
يحيممى: حممدثنا علممي: حممدثنا بممن عمممرو  - حممدثنا5411/5412

عائاشة عن مسروق، عن مسلم، عن سليمان، سفيان: حدثني
عنها: الله رضي

ّوذ كمان وسملم عليمه اللمه صملى النممبي أن  أهلمه، بعمض يعم
البمماس، أذهممب النمماس رب ويقممول: (اللهممم اليمنى بيده يمسح
يغممادر ل شممفاء شممفاؤك، إل شممفاء ل الشممافي، وأنممت اشممفه

ًا). سقم
ًا بممه سفيان: حممدثت قال عممن إبراهيممم، عممن فحممدثني، منصممور

نحوه. عائاشة عن مسروق،
عممن النضممر، رجمماء: حممدثنا أبممي بممن أحمممد ) - حممدثني5412( 

عائاشة: عن أبي، قال: أخبرني عروة بن هشام
يقممول: يرقممي كممان وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

إل لممه كاشممف ل الشممفاء، بيممدك النمماس، رب البمماس (امسممح
أنت).

].5351[ر: 
قممال: سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5413/5414

اللممه رضي عائاشة عن عمرة، عن سعيد، بن ربه عبد حدثني
عنها:

للمريممض: (بسممم يقول كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
َقة أرضنا، تربة الله، ِري ربنا). بإذن سقيمنا، ُيشفى بعضنا، ِب

َيينة، ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة ) - حدثني5414( عبد عن ُع
قالت: عائاشة عن َعْمرة، عن سعيد، بن ربه
الرقيممة: (تربممة فممي يقممول وسمملم عليه الله صلى النبي كان 

ربنا). بإذن سقيمنا، ُيشفى بعضنا، وريقة أرضنا،



38.    : الرقية -  في النفث باب
َلد: حممدثنا بن خالد  - حدثنا5415 بممن يحيممى عممن سممليمان، َمْخ
يقول: قتادة أبا قال: سمعت سلمة أبا قال: سمعت سعيد

الله، من يقول: (الرؤيا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
ًا أحممدكم رأى فإذا الشيطان، من والحلم فلينفمث يكرهممه شمميئ

ّوذ مرات، ثلث يستيقظ حين تضممره). ل فإنها شرها، من ويتع
الجبمل، ممن علي أثقل الرؤيا لرى كنت سلمة: وإن أبو وقال
أباليها. فما الحديث هذا سمعت أن إل هو فما
].3118[ر: 

الويسممي: حممدثنا اللممه عبممد بممن العزيممز عبممد  - حممدثنا5416
الزبيممر، بممن عممروة عممن شهاب، ابن عن يونس، عن سليمان،

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن
فراشه، إلى أوى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

ّوذتين الله هو {قل بم كفيه في نفث ًا، أحد} وبالمع ثممم جميعمم
عائاشممة: قممالت جسده، من يداه بلغت وما وجهه، بهما يمسح

يممونس: كنممت به. قال ذلك أفعل أن يأمرني كان اشتكى فلما
فراشه. إلى أتى إذا ذلك يصنع شهاب ابن أرى
].4175[ر: 

أبممي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5417
سعيد: أبي عن المتوكل، أبي عن بشر،

ًا أن  وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أصحاب من رهط
أحيمماء مممن بحممي نزلمموا حممتى سمافروها، سممفرة فممي انطلقمموا
ّيفوهم، أن فممأبوا فاستضممافوهم العممرب، ُلممدغ يضمم ذلممك سمميد ف

بعضهم: لممو فقال شيء، ينفعه ل شيء بكل له فسعوا الحي،
عنمد يكمون أن لعلمه بكمم، نزلوا قد الذين الرهط هؤلء أتيتم

ُلممدغ، سمميدنا إن الرهممط، أيها فقالوا: يا فأتوهم شيء، بعضهم
منكممم أحممد عنممد فهممل شمميء، ينفعه ل شيء بكل له فسعينا
لقممد واللمه ولكممن لممراق، إني والله بعضهم: نعم، فقال شيء؟

ّيفونا، فلم استضفناكم لنمما تجعلمموا حممتى لكم براق أنا فما تض
ْعلً، يتفممل فجعممل فانطلق الغنم، من قطيع على فصالحوهم ُج

مممن نشممط لكأنممما العممالمين}. حممتى رب للممه ويقممرأ: {الحمممد
َقال، َبٌة، به ما يمشي فانطلق ِع َل الذي جعلهم قال: فأوفوهم َق

رقممى: ل الممذي فقممال بعضممهم: اقسممموا، فقال عليه، صالحوهم



له فنذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول نأتي حتى تفعلوا
صمملى اللممه رسممول على فقدموا يأمرنا، ما فننظر كان، الذي
رقيممة؟ أنهمما يممدريك فقممال: (وممما لممه، فذكروا وسلم عليه الله

بسهم). معكم لي واضربوا اقسموا أصبتم،
].2156[ر: 

39.      : اليمنى -  بيده الوجع الراقي مسح باب
عممن يحيممى، شمميبة: حممدثنا أبممي بممن اللممه عبممد  - حممدثني5418

عائاشممة عممن مسممروق، عن مسلم، عن العمش، عن سفيان،
قالت: عنها الله رضي

ّوذ وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي كان  يمسممحه بعضممهم، يعمم
ل الشممافي، أنممت واشممف النمماس، رب البمماس بيمينممه: (أذهممب

ًا). فممذكرته يغممادر ل شممفاء شممفاؤك، إل شممفاء لمنصممور سممقم
بنحوه. عائاشة عن مسروق، عن إبراهيم، عن فحدثني،

].5351[ر: 

40.     : الرجل -  ترقي المرأة في باب
هشممام: الجعفممي: حممدثنا محمممد بممن اللممه عبممد  - حممدثني5419
اللممه رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا
عنها:

فممي نفسه على ينفث كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ّوذات، فيه قبض الذي مرضه أنفممث أنمما كنممت ثقممل فلما بالمع

شهاب: كيف ابن لبركتها. فسألت نفسه بيد فأمسح بهن، عليه
وجهه. بهما يمسح ثم يديه على قال: ينفث ينفث؟ كان
].4175[ر: 

41.    : َيْرق -  لم من باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5420 بممن ُحَصممين عممن ُنَميممر، بن ُحَصين مس

َبير، بن سعيد عن الرحمن، عبد اللممه رضي عباس ابن عن ُج
قال: عنهما

ًا وسلم عليه الله صلى النبي علينا خرج  ُعرضت يوم فقال: (
معممه والنممبي الرجممل، معممه النممبي يمممر فجعممل المممم، علممّي

ورأيممت أحممد، معممه ليممس والنبي الرهط، معه والنبي الرجلن،
ًا ًا سواد ّد كثير فقيممل: هممذا أمممتي، يكون أن فرجوت الفق، س

ًا فرأيممت لي: انظر، قيل ثم وقومه، موسى ًا سممواد ّد كممثير سمم
ًا فرأيت وهكذا، هكذا لي: انظر فقيل الفق، ًا سواد ّد كممثير سمم



ًا سممبعون هممؤلء ومممع أمتممك، فقيل: هؤلء الفق، يممدخلون ألفمم
ّين ولممم النمماس حسمماب). فتفممرق بغيممر الجنة فتممذاكر لهممم، يممب

فولممدنا نحممن فقالوا: أممما وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب
أبناؤنمما، هم هؤلء ولكن ورسوله، بالله آمنا ولكنا الشرك، في

ل الممذين فقممال: (هممم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فبلممغ
ّيرون، يتوكلممون). ربهممم وعلممى يكتمموون، ول يسترقون، ول يتط

ّكاشة فقام قال: الله؟ رسول يا أنا فقال: أمنهم ِمْحَصن بن ُع
ّكاشة). بها فقال: (سبقك أنا؟ فقال: أمنهم آخر (نعم). فقام ُع

].3229[ر: 

42.  : َيَرة -  ّط ال باب
عمممر: بممن عثمممان محمممد: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثني5421
رضممي عمممر ابممن عممن سممالم، عن الُزهري، عن يونس، حدثنا
عنهما: الله
ول عممدوى قممال: (ل وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

والدابة). والدار، المرأة، ثلث: في في والشؤم طيرة،
].1993[ر: 

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5422
قال: هريرة أبا عتبة: أن بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني

طيممرة، يقول: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
الصممالحة قممال: (الكلمممة الفممأل؟ الفممأل). قممالوا: وممما وخيرهمما
أحدكم). يسمعها

]5423.[

43.  : الفأل -  باب
معمممر، هشام: أخبرنمما محمد: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5423

هريممرة أبممي عممن اللممه، عبممد بممن اللممه عبيد عن الُزهري، عن
قال: عنه الله رضي

الفأل). وخيرها طيرة، وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
يسمعها الصالحة قال: (الكلمة الله؟ رسول يا الفأل قالوا: وما
أحدكم).

].5422[ر: 
عن قتادة، عن هشام، إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا5424

عنه، الله رضي أنس
طيممرة، ول عدوى قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 



الحسنة). الصالح: الكلمة الفأل ويعجبني
]5440.[

44.     : َصَفَر -  ول َهاَمَة، ل باب
إسممرائايل: النضر: أخبرنمما الحكم: حدثنا بن محمد  - حدثنا5425
اللممه رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن َحِصين، أبو أخبرنا
عنه:
طيممرة، ول عدوى قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

صفر). ول هامة ول
].5380[ر: 

45.  : الكهانة -  باب
َفير: حدثنا بن سعيد  - حدثنا5426/5427 قال: حممدثني الليث ُع

عممن سملمة، أبممي عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن عبد
هريرة: أبي
امرأتيممن فممي قضممى وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

بطنها فأصاب بحجر، الخرى إحداهما فرمت اقتتلتا، هذيل من
إلممى فاختصممموا بطنهما، فممي الممذي ولمدها فقتلت حامل، وهي
بطنهمما فممي ممما ديممة فقضممى: أّن وسلم، عليه الله صلى النبي
ٌة، ِلّي فقال أمة، أو عبد ُغّر أغممرم، غرمت: كيف التي المرأة َو

اسممتهّل، ول نطممق ول أكممل، ول شرب ل من الله، رسول يا
هممذا وسلم: (إنما عليه الله صلى النبي بطل. فقال ذلك فمثل

ّهان). إخوان من الك
أبممي عن شهاب، ابن عن مالك، عن قتيبة، ) - حدثنا5427( 

عنه: الله رضي هريرة أبي عن سلمة،
جنينهمما، فطرحممت بحجممر، الخممرى إحداهما رمت امرأتين أن 

ُغّرة، وسلم عليه الله صلى النبي فيه فقضى وليدة. أو عبد ب
ّيب: أن بممن سمعيد عممن شمهاب، ابممن وعن اللمه رسمول المسمم
أمممه بطممن في ُيقتل الجنين في قضى وسلم عليه الله صلى
ُغّرة، مممن أغممرم عليه: كيممف ُقضَي الذي فقال وليدة، أو عبد ب

بطممل. ذلممك ومثممل اسممتهّل، ول نطممق ول شممرب، ول أكممل ل
إخوان من هذا وسلم: (إنما عليه الله صلى الله رسول فقال

ّهان). الك
]6359، 6508، 6511، 6512.[

َيينممة، ابممن محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5428 عممن ُع



أبممي عممن الحارث، بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن الُزهري،
قال: مسعود

ومهممر الكلممب، ثمممن عممن وسمملم عليه الله صلى النبي نهى 
الكاهن. وحلوان البغي،

].2122[ر: 
يوسممف: بممن هشممام اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5429
الزبيممر، بممن عممروة بممن يحيممى عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن الزبير، بن عروة عن
ّهممان، عممن نمماس وسلم عليه الله صلى الله رسول سأل  الك

يحممدثوننا إنهممم اللممه، رسممول بشمميء). فقممالوا: يمما فقال: (ليممس
ًا ًا، فيكون بشيء أحيان عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال حق

ُيقّرهمما الجنممي، يخطفهمما الحممق، مممن الكلمة وسلم: (تلك فممي ف
ّيه، أذن كذبة). مائاة معها فيخلطون ول
الحممق). ثممم مممن الممرزاق: مرسممل: (الكلمممة عبد علي: قال قال

بعده. أسنده أنه بلغني
].3038وانظر:  ،7122 ،5859[

46.  : السحر -  باب
النماس يعلممون كفمروا الشمياطين تعمالى: {ولكمّن اللمه وقمول
ومما ومماروت هماروت ببابمل الملكيمن علمى أنمزل وما السحر
فيتعلمون تكفر فل فتنة نحن إنما يقول حتى أحد من يعلمان

من به بضارين هم وما وزوجه المرء بين به يفّرقون ما منها
ولقممد ينفعهممم ول يضممّرهم ممما ويتعلمممون اللممه بممإذن إل أحممد

خلق} /البقممرة: مممن الخممرة فممي لممه ممما اشممتراه َلَمِن علموا
102./

/.69أتى} /طه: حيث الساحر يفلح تعالى: {ول وقوله
/.3تبصرون} /النبياء: وأنتم السحر وقوله: {أفتأتون

ّيل ُيخ /.66تسعى} /طه: أنها سحرهم من إليه وقوله: {
ّفاثات شّر وقوله: {ومن ّن ّفاثممات:4العقممد} /الفلممق: فممي ال ّن /: وال

ُتْسَحرون} /المؤمنون:  ْون.89السواحر. { َعّم ُت  :/
يممونس، بممن عيسممى موسممى: أخبرنمما بن إبراهيم  - حدثنا5430

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام، عن
بنممي مممن رجممل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسوَل سحر 

صمملى اللممه رسول كان حتى العصم، بن لبيد له يقال ُزَريق،
حممتى فعلممه، وما الشيء يفعل أنه إليه يخيل وسلم عليه الله



ودعمما، دعمما لكنممه عنممدي، وهو ليلة ذات أو يوم ذات كان إذا
َعْرِت عائاشممة، قال: (يا ثم اسممتفتيته فيممما أفتمماني اللممه أن أَشمم

عنممد والخممر رأسممي، عنممد أحممدهما فقعممد رجلن، أتمماني فيممه،
فقال: مطبمموب، الرجل؟ وجع لصاحبه: ما أحدهما فقال رجلي،

ّبه؟ قال: من شمميء؟ أي قممال: فممي العصممم، بممن قال: لبيممد ط
ْلمع وُجمّف وُمشاطة، ُمشط قال: في َكمر. قمال: وأيمن نخلمة َط َذ

عليممه اللمه صملى الله رسول َذْروان). فأتاها بئر قال: في هو؟
كممأن عائاشممة، فقممال: (يمما فجمماء أصممحابه، من ناس في وسلم
ّناء، ُنقاعة ماءها الشممياطين). رؤوس نخلهمما رؤوس كأن أو الِح

اللممه، عافمماني قممال: (قممد استخرجته؟ الله: أفل رسول قلت: يا
ّوَر أن فكرهت َث ًا). فأمر فيه الناس على أ ُدفنت. بها شر ف

هشام. عن الزناد، أبي وابن ضمرة وأبو أسامة أبو تابعه
َيينة، وابن الليث وقال وُمشاقة). ُمشط هشام: (في عن ُع

والُمشاقة: من مشط، إذا الشعر من يخرج يقال: الُمشاطة: ما
ّتان. ُمشاقة َك ال

]3004[ر: 

47.     : الموبقات -  من والسحر الشرك باب
سممليمان، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثني5431

اللممه رضممي هريرة أبي عن الغيث، أبي عن زيد، بن ثور عن
عنه:
قممال: (اجتنبمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

والسحر). بالله، الموبقات: الشرك
]2615[ر: 

48.    : السحر -  ُيستخرج هل باب
ّيب: رجل بن لسعيد قتادة: قلت وقال ُيؤخممذ ِطّب، به المس أو: 
ُيَحممّل امرأتممه، عممن َنّشممُر؟ أو عنممه أ إنممما بممه، بممأس قممال: ل ُي

ْنَه فلم الناس ينفع ما فأما الصلح، به يريدون عنه. ُي

َيينممة ابممن قممال: سمممعت محمممد بممن الله عبد  - حدثني5432 ُع
عممروة، آل يقممول: حممدثني ُجَريممج ابممن به حدثنا من يقول: أول

ًا فسألت عروة، عن عائاشممة عن أبيه، عن فحدثنا عنه، هشام
قالت: عنها الله رضي

ه صلى الله رسول كان  كمان حمتى ُسمِحَر، وسملم عليمه الل



ممما أشممد سممفيان: وهممذا قممال يأتيهن، ول النساء يأتي أنه يرى
ِلْمممِت عائاشة، فقال: (يا كذا، كان إذا السحر، من يكون َع أن أ
أحدهما فقعد رجلن، أتاني فيه، استفتيته فيما أفتاني قد الله
للخممر: رأسي عند الذي فقال رجلّي، عند والخر رأسي، عند
ّبه؟ قال: ومن قال: مطبوب، الرجل؟ بال ما بممن قممال: لبيممد ط

ًا كان ليهود حليف ُزَريق بني من - رجل أعصم - قممال: منافقمم
ُجممّف قممال: فممي قممال: وأيممن؟ وُمشاقة، ُمشط قال: في وفيم؟
ٍة ٍر، طلع َك النممبي ذروان). قممالت: فممأتى بئممر فممي َرعوفة تحت َذ
الممبئر فقال: (هذه استخرجه، حتى البئر وسلم عليه الله صلى
ّنمماء، نقاعممة ماءهمما وكممأن أريتهمما، التي رؤوس نخلهمما وكممأن الح

- تنّشممرت - أي قالت: فقلت: أفل؟ الشياطين). قال: فاستخرج،
أحممد علممى أثيممر أن وأكممره الله، شفاني فقد والله فقال: (أما

ًا). الناس من شر
]3004[ر: 

49.  : السحر -  باب
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا5433
قالت: عائاشة عن أبيه، عن هشام،

أنمه إليممه ليخيل إنه حتى وسلم عليه الله صلى النبي ُسحر 
عنممدي، وهممو يمموم ذات كان إذا حتى فعله، وما الشيء يفعل

ه دعا َعْرِت ثمم ودعماه، الل ة يما قمال: (أَشم ه أن عائاش قمد الل
اللممه؟ رسممول يمما ذاك فيممه). قلممت: وممما اسممتفتيته فيما أفتاني

عنممد والخممر رأسممي، عند أحدهما فجلس رجلن، قال: (جاءني
قممال: الرجممل؟ وجممع لصمماحبه: ممما أحممدهما قممال ثممم رجلممّي،

ّبه؟ قال: ومن مطبوب، مممن اليهممودي العصممم بن قال: لبيد ط
وُجممّف وُمشمماطة ُمشممط قممال: فممي ماذا؟ قال: في ُزَريق، بني

ٍة َع ْل َكر، َط أروان). قممال: ذي بئممر قممال: فممي هممو؟ قممال: فممأين َذ
أصممحابه مممن أنمماس فممي وسمملم عليه الله صلى النبي فذهب

فقال: عائاشة إلى رجع ثم نخل، وعليها إليها فنظر البئر، إلى
ّنممماء، نقاعمممة ماءهممما لكمممأن (واللمممه رؤوس نخلهممما ولكمممأن الح

أنمما أممما قممال: (ل، أفممأخرجته؟ اللممه رسول الشياطين). قلت: يا
ّور أن وخشيت وشفاني، الله عافاني فقد منممه النمماس على أث

ًا). وأمر ُدفنت. بها شر ف
]3004[ر: 



50.     : ًا -  سحر البيان من إن باب
بممن زيممد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5434
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن أسلم،

لبيانهما، الناس فعجب فخطبا، المشرق من رجلن قدم أنه 
البيممان مممن وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال

ًا، لسحر). البيان بعض أو: إن لسحر
]4851[ر: 

51.    : للسحر -  بالعجوة الدواء باب
هاشمم: أخبرنما ممروان: أخبرنما علي: حدثنا  - حدثنا5435/5436

قال: عنه الله رضي أبيه عن سعد، بن عامر
يمموم كممل اصمطبح وسمملم: (مممن عليممه اللمه صلى النبي قال 

الليل). إلى اليوم ذلك سحر ول سم يضره لم عجوة، تمرات
تمرات). غيره: (سبع وقال

أسممامة: حممدثنا أبممو منصممور: أخبرنمما بممن إسحق ) - حدثنا5436(
عد: سممعت بمن عامر قال: سمعت هاشم بن هاشم ًا س سمعد
يقول: عنه الله رضي

ّبح يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت  تص
سحر). ول سم اليوم ذلك يضره لم عجوة، تمرات سبع
]5130[ر: 

52.   : هامة -  ل باب
يوسممف: بممن هشممام محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني5437
هريممرة أبممي عممن سمملمة، أبي عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا
قال: عنه الله رضي

ول صممفر ول عممدوى وسمملم: (ل عليممه الله صلى النبي قال 
فممي تكون البل، بال فما الله، رسول أعرابي: يا هامة). فقال

فقممال فيجربهمما؟ الجممرب البعير فيخالطها الظباء، كأنها الرمل
الول). أعدى وسلم: (فمن عليه الله صلى الله رسول

صمملى النممبي يقول: قممال بعد هريرة أبا سلمة: سمع أبي وعن
ِرض يمموردّن وسلم: (ل عليه الله أبممو مصممح). وأنكممر علممى مممم

عممدوى). فرطممن أنممه: (ل تحدث قلنا: ألم الول، الحديث هريرة
ًا نسي رأيته سلمة: فما أبو قال بالحبشية، غيره. حديث

]5380[ر: 



53.   : عدوى -  ل باب
َفيممر بممن سعيد  - حدثنا5438 عممن وهممب، ابممن قممال: حممدثني ُع

اللممه عبممد بممن سممالم قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن يممونس،
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد وحمزة: أن

طيممرة، ول وسلم: (لعدوى عليه الله صلى الله رسول قال 
والدار). والمرأة، الفرس، ثلث: في في الشؤم إنما
]1993[ر: 

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5439
قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو حدثني

عدوى). قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
هريرة، أبا الرحمن: سمعت عبد بن سلمة أبو قال
الممممرض تمموردوا قممال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

سممنان أبي بن سنان قال: أخبرني الُزهري المصح). وعن على
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الدؤلي: أن

عدوى). فقام قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
الظبمماء، أمثممال الرمممال فممي تكممون البل، فقال: أرأيت أعرابي
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال فتجممرب؟ الجممرب البعير فيأتيها

الول). أعدى وسلم: (فمن
]5380[ر: 

جعفممر: حممدثنا بممن محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني5440
عنه، الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، قال: سمعت ُشعبة

طيممرة، ول عدوى قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
طيبة). قال: (كلمة الفأل؟ الفأل). قالوا: وما ويعجبني

]5424[ر: 

54        : عليه -  الله صلى النبي َسّم في ُيذكر ما باب
وسلم.

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائاشة، عن عروة، رواه
]4165[ر: 

عيد عمن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5441 سمعيد، أبمي بمن س
قال: أنه هريرة أبي عن
وسلم عليه الله صلى الله لرسول أهديت خيبر، ُفتحت لما 

وسمملم: عليممه اللمه صملى اللممه رسممول فقممال سممم، فيها شاة



فقممال لممه، اليهممود). فجمعمموا مممن هنا ها كان من لي (اجمعوا
عممن سممائالكم وسمملم: (إنممي عليممه اللممه صمملى الله رسول لهم

القاسمم، أبما يمما عنممه). فقمالوا: نعمم صمادقّي أنتمم فهل شيء،
أبمموكم). وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى الله رسول لهم فقال

وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال فلن، قالوا: أبونا
فقممال: (هممل وبممررت، فلن). فقالوا: صممدقت أبوكم بل (كذبتم،

أبمما يمما عنممه). فقممالوا: نعممم سألتكم إن شيء عن صادقّي أنتم
قممال أبينمما، فممي عرفته كما كذبنا عرفت كذبناك وإن القاسم،

النممار). أهممل وسملم: (َمممْن عليممه اللمه صملى اللمه رسممول لهم
ًا، فيها فقالوا: نكون رسممول لهممم فقال فيها، تخلفوننا ثم يسير

نخلفكممم ل واللممه فيهمما، وسمملم: (اخسممؤوا عليه الله صلى الله
ًا). ثممم فيها إن شمميء عممن صممادقّي أنتممم لهممم: (فهممل قممال أبد

الشمماة هممذه فممي جعلتممم فقال: (هممل عنه). قالوا: نعم، سألتكم
ًا). فقالوا: نعم، ذلك). فقممالوا: أردنمما: على حملكم فقال: (ما سم

ًا كنت إن ًا كنت وإن منك، نستريح كذاب يضرك. لم نبي
]2998[ر: 

55       : منه -  ُيخاف وبما به والدواء السم شرب باب
والخبيث.

بممن خالممد الوهمماب: حممدثنا عبممد بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5442
يحممدث، ذكوان قال: سمعت سليمان عن ُشعبة، الحارث: حدثنا

عنه، الله رضي هريرة أبي عن
ّدى قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن  جبممل مممن تر

ّدى جهنم نار في فهو نفسه، فقتل ًا فيه يتر ًا خالد ّلد فيهمما مخ
ًا، ًا تحّسى ومن أبد يتحّسمماه يممده في فسمه نفسه، فقتل سم
ًا جهنممم نممار فممي ًا خالممد ّلممد ًا، فيهمما مخ نفسممه قتممل ومممن أبممد

جهنممم نممار فممي بطنممه فممي بهمما يجأ يده في فحديدته بحديدة،
ًا ًا خالد ّلد ًا). فيها مخ أبد
]1299[ر: 

بكر: أبو بشير بن أحمد سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5443
قممال: سممعد بممن عممامر قممال: أخممبرني هاشممم بن هاشم أخبرنا

يقول: أبي سمعت
يقممول: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمممعت 

ول سممم اليمموم ذلممك يضممره لممم عجمموة، تمرات بسبع اصطبح



سحر).
]5130[ر: 

56.   : ُتن -  ال ألبان باب
عممن سممفيان، محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثني5444

الخشممني ثعلبممة أبممي عممن الخولني، إدريس أبي عن الُزهري،
قال: عنه الله رضي

من ناب ذي كل أكل عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
الليث الشأم. وزاد أتيت حتى أسمعه الُزهري: ولم السباع. قال
أو نتوضأ هل قال: وسألته شهاب ابن عن يونس، قال: حدثني

قال: قممد البل؟ أبوال أو السبع، مرارة أو التن، ألبان نشرب
ًا، بذلك يرون فل بها، يتداوون المسلمون كان ألبممان فأما بأس

لم عليمه اللمه صملى الله رسول أن بلغنا التن: فقد نهمى وس
مممرارة وأممما نهممي، ول أمر ألبانها عن يبلغنا ولم لحومها، عن

أبمما الخممولني: أن إدريممس أبممو شهاب: أخممبرني ابن السبع: قال
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أخبره: أن الخشني ثعلبة
السباع. من ناب ذي كل أكل عن نهى
]5206[ر: 

57.      : الناء -  في الذباب وقع إذا باب
بممن عتبممة عممن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا5445
ُزَريممق، بني مولى حنين، بن عبيد عن تيم، بني مولى مسلم،

عنه: الله رضي هريرة أبي عن
الذباب وقع قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أحممد فممي فممإن ليطرحممه، ثممم كلممه، فليغمسممه أحدكم إناء في
داء). الخر وفي شفاء جناحيه

]3142[ر: 
اللباس  - كتاب80

لعباده} أخرج التي الله زينة حّرم من تعالى: {قل الله وقول
/.32/العراف:

والبسموا واشمربوا وسملم: (كلموا عليممه اللمه صملى النبي وقال
مخيلة). ول إسراف غير في وتصدقوا،

ممما شممئت، ما واشرب والبس شئت، ما عباس: كل ابن وقال
مخيلة. أو اثنتان: سرف أخطأتك
وعبممد نممافع، عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5446



رضممي عمممر ابممن عممن أسلم: يخممبرونه بن وزيد دينار، بن الله
عنهما: الله
اللممه ينظممر قممال: (ل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

خيلء). ثوبه جر من إلى
]3465[ر: 

1.       : َيلء -  ُخ غير من إزاره جر من باب
بممن موسممى زهيممر: حممدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5447
عنه، الله رضي أبيه عن الله، عبد بن سالم عن عقبة،

خيلء ثمموبه جممر قال: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
اللممه، رسممول بكر: يا أبو القيامة). قال يوم إليه الله ينظر لم
ّقي أحد إن فقمال منه؟ ذلك أتعاهد أن إل يسترخي، إزاري ش

خيلء). يصنعه ممن وسلم: (لست عليه الله صلى النبي
]3465[ر: 

عممن يممونس، عممن العلممى، عبممد محمد: أخبرنمما  - حدثني5448
قال: عنه الله رضي بكرة أبي عن الحسن،

وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عند ونحن الشمس خسفت 
النماس، وثماب المسمجد، أتمى حمتى مسمتعجلً، ثوبه يجر فقام

ّلَي ركعتين فصلى الشمس وقال: (إن علينا، أقبل ثم عنها، َفُج
ًا منهمما رأيتممم فممإذا اللممه، آيممات من آيتان والقمر فصمملوا، شمميئ
يكشفها). حتى الله وادعوا

]993[ر: 

2.    : الثياب -  في التشمير باب
أبممي بن عمر شميل: أخبرنا ابن إسحق: أخبرنا  - حدثني5449

قال: جحيفة أبي بن عون زائادة: أخبرنا
ً فرأيت  َنممَزة جاء بلل َع فرأيممت الصمملة، أقممام ثممم فركزهمما، ب

ًا، حلممة فممي خممرج وسمملم عليممه الله صلى الله رسول مشممّمر
َنَزة، إلى ركعتين فصلى َع بيممن يمرون والدواب الناس ورأيت ال

َنَزة. وراء من يديه َع ال
]185[ر: 

3.        : النار -  في فهو الكعبين من أسفل ما باب
سممعيد أبممي بممن سممعيد ُشممعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5450

عنه، الله رضي هريرة أبي عن المقبري،
مممن أسممفل قممال: (ممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 



النار). ففي الزار من الكعبين

4.      : الخيلء -  من ثوبه جر من باب
أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا5451
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،

اللممه ينظممر قممال: (ل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا). إزاره جر من إلى القيامة يوم بطر

قممال: زيمماد بممن محمممد ُشممعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5452
يقول: هريرة أبا سمعت

وسلم: (بينما عليه الله صلى القاسم أبو قال أو النبي، قال 
ّلة، في يمشي رجل خسممف إذ ُجّمتممه، مرّجممل نفسه، تعجبه ُح
القيامة). يوم إلى يتجلجل فهو به، الله

َفير بن سعيد  - حدثنا5453/5454 قممال: الليممث قال: حدثني ُع
بممن سالم عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن عبد حدثني

حدثه: أباه الله: أن عبد
يجممر رجممل قال: (بينا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ّلل فهو به، ُخسف إذ إزاره، القيامة). يوم إلى الرض في يتج
الُزهري. عن شعيب، يرفعه ولم الُزهري، عن يونس، تابعه

جريممر: بممن وهممب محمد: حممدثنا بن الله عبد ) - حدثني5454(
بمن سمالم ممع قال: كنممت زيد بن جرير عمه عن أبي، أخبرنا

هريممرة: أبمما فقممال: سمممعت داره، باب على عمر بن الله عبد
نحوه. وسلم عليه الله صلى النبي سمع
]3297[ر: 

قممال: ُشعبة شبابة: حدثنا الفضل: حدثنا بن مطر  - حدثنا5455
الممذي مكممانه يممأتي وهممو فممرس، علممى دثممار بن محارب لقيت

فقممال: سمممعت فحممدثني الحديث، هذا عن فسألته فيه، يقضي
يقول: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد
مخيلة ثوبه جر وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

إزاره؟ لمحممارب: أذكممر القيامة). فقلممت يوم إليه الله ينظر لم
ًا. تممابعه ول إزاره خص قال: ما وزيممد سممحيم، بممن جبلممة قميص

صمملى النبي عن عمر، ابن عن الله، عبد بن وزيد أسلم، بن
عمممر: مثلممه. ابممن عن نافع، عن الليث، وسلم. وقال عليه الله

موسى، بن وقدامة محمد، بن وعمر عقبة، بن موسى وتابعه
وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي عن عمر، ابن عن سالم، عن

خيلء). ثوبه جر (من



]3465[ر: 

5.   : ّدب -  المه الزار باب
أبممي بممن وحمممزة محمممد، بممن بكممر وأبممي الُزهري، عن ويذكر
ًا لبسوا جعفر: أنهم بن الله عبد بن ومعاوية أسيد، ّدبة. ثياب مه
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5456
صمملى النبي زوج عنها، الله رضي عائاشة الزبير: أن بن عروة

قالت: وسلم عليه الله
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول القرظي رفاعة امرأة جاءت 

اللممه، رسممول فقممالت: يمما بكممر، أبممو وعنده جالسة، وأنا وسلم
بعممده فممتزوجت طلقممي، فبممّت فطلقني رفاعة تحت كنت إني
إل اللممه رسممول يا معه ما والله وإنه الزبير، بن الرحمن عبد
بممن خالممد فسمممع جلبابهمما، من هدبة وأخذت الهدبة، هذه مثل

أبمما خالد: يا قالت: فقال له، يؤذن لم بالباب وهو قولها سعيد
اللممه صمملى اللممه رسول عند به تجهر عّما هذه تنهى أل بكر،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول يزيد ما والله فل وسلم؟ عليه

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لهمما فقال التبسم، على وسلم
يممذوق حممتى ل، رفاعممة، إلممى ترجعي أن تريدين وسلم: (لعلك

ّنة ُعَسيلته). فصار وتذوقي ُعَسيلتك بعد. س
]2496[ر: 

6.  : الردية -  باب
وسلم. عليه الله صلى النبي رداء أعرابي أنس: جبذ وقال
]5472[ر: 

عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا5457
أخبره: علي بن حسين حسين: أن بن علي الُزهري: أخبرني

ًا أن  عليممه اللممه صمملى النممبي قال: فدعا عنه الله رضي علي
ّتبعتممه يمشممي، انطلق ثم به فارتدى بردائاه وسلم وزيممد أنمما وا

فممأذنوا فاسممتأذنوا حمزة، فيه الذي البيت جاء حتى حارثة، بن
لهم.
]1983[ر: 

7.   : القميص -  لبس باب
همذا بقميصمي يوسمف: {اذهبموا عمن حكايمة تعمالى الله وقول

ًا} /يوسف: يأت أبي وجه على فألقوه /.93بصير
عممن نممافع، عممن أيمموب، عممن حّممماد، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5458



عنهما: الله رضي عمر ابن
ً أن  الثياب؟ من المحرم يلبس ما الله، رسول قال: يا رجل

القميص، المحرم يلبس وسلم: (ل عليه الله صلى النبي فقال
النعلين، يجد ل أن إل الخفين، ول البرنس، ول السراويل، ول

الكعبين). من أسفل هو ما فليلبس
]134[ر: 

َيينممة، ابممن محمممد: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5459 عممن ُع
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عمرو: سمع

ممما بعممد أبمي بن الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي أتى 
ُوضع فأخرج، به فأمر قبره، أدخل عليممه ونفممث ركبتيه، على و

أعلم. والله قميصه، وألبسه ريقه، من
]1211[ر: 

اللممه عبيممد عممن سممعيد، بممن يحيى صدقة: أخبرنا  - حدثنا5460
قال: الله عبد عن نافع، قال: أخبرني

صلى الله رسول إلى ابنه جاء أبي، بن الله عبد توفي لما 
أكفنممه قميصممك أعطني الله، رسول فقال: يا وسلم عليه الله
وقممال: (إذا قميصممه، لممه. فأعطمماه واسممتغفر عليممه، وصممّل فيممه

ّنمما). فلممما منه فرغت عليممه، ليصمملي فجمماء بممه، آذنممه فممرغ فآذ
علممى تصمملي أن اللممه نهمماك قممد فقممال: أليممس عمممر فجممذبه

تسممتغفر إن لهم تستغفر ل أو لهم فقال: {استغفر المنافقين،
على ُتصّل لهم}. فنزلت: {ول الله يغفر فلن مرة سبعين لهم

ًا مممات منهممم أحممد الصمملة قممبره}. فممترك علممى تقممم ول أبممد
عليهم.

]1210[ر: 

8.       : وغيره -  الصدر عند من القميص جيب باب
عممامر: حممدثنا أبممو محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5461

ُوس، عن الحسن، عن نافع، بن إبراهيم هريممرة أبممي عممن طمما
قال:

البخيممل وسمملم: (مثممل عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ضرب 
ّبتان عليهما رجلين كمثل والمتصدق، اضطرت قد حديد، من ج

تصممدق كلممما المتصممدق فجعممل وتراقيهممما، ثممديهما إلى أيديهما
وجعممل أثممره، وتعفممو أنامله تغشى حتى عنه، انبسطت بصدقة
بمكانهمما). حلقممة كممل وأخممذت قلصت، بصدقة هم كلما البخيل

وسمملم عليممه الله صلى الله رسول رأيت هريرة: فأنا أبو قال



تتوسع. ول يوسعها رأيته فلو جيبه، في هكذا بإصبعه يقول
ُوس، ابن تابعه العممرج: فممي عممن الزنمماد، وأبممو أبيممه، عممن طمما

ّبتين. الج
ّبتان. هريرة أبا حنظلة: سمعت وقال يقول: ج
ّنتان. عن جعفر، وقال العرج: ُج
]1375[ر: 

9.        : السفر -  في الكمين ضيقة جبة لبس من باب
الواحممد: حممدثنا عبممد حفممص: حممدثنا بممن قيممس  - حممدثنا5462

قممال: مسممروق قممال: حممدثني الضحى أبو قال: حدثني العمش
قال: ُشعبة بن المغيرة حدثني

أقبممل، ثممم لحمماجته، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي انطلممق 
ّبة وعليه فتوضأ، بماء، فتلقيته ّية، ج واستنشمق فمضممض شمأم
ضمميقين، فكانمما كّميممه، مممن يممديه يخممرج فممذهب وجهه، وغسل
وعلممى برأسممه ومسممح فغسمملهما، الجبة تحت من يديه فأخرج
ّفيه. خ

]180[ر: 

10.      : الغزو -  في الصوف جبة لبس باب
عممروة عممن عممامر، عممن زكرياء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5463

قال: عنه الله رضي أبيه عن المغيرة، بن
سممفر، فممي ليلة ذات وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 

حممتى فمشممى راحلته، عن فنزل ماء). قلت: نعم، فقال: (أمعك
الدواة، عليممه فممأفرغت جمماء، ثم الليل، سواد في عني توارى
أن يسممتطع فلممم صمموف، مممن جبة وعليه ويديه، وجهه فغسل
فغسممل الجبممة، أسممفل مممن أخرجهما حتى منها، ذراعيه يخرج

فقممال: خفيممه، لنممزع أهممويت ثممم برأسممه، مسممح ثممم ذراعيممه،
عليهما. طاهرتين). فمسح أدخلتهما فإني (دعهما،

]180[ر: 

11.    : حرير -  وَفّروج َباء الَق باب
َباء، وهو َق خلفه. من شق له الذي ويقال: هو ال

أبممي ابممن عممن الليممث، سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة  - حدثنا5464
َليكة، قال: مخرمة بن المسور عن ُم

يعممط ولمم أقبيممة وسمملم عليممه اللمه صلى الله رسول قسم 
ًا، مخرمة الله رسول إلى بنا انطلق بني مخرمة: يا فقال شيئ



فممادعه فقممال: ادخممل معممه، فممانطلقت وسمملم، عليه الله صلى
فقممال: منهمما، قبمماء وعليممه إليممه فخممرج لممه، قال: فممدعوته لي،

مخرمة. فقال: رضي إليه، لك). قال: فنظر هذا (خبأت
]2459[ر: 

أبممي بممن يزيد عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5465
أنه عنه الله رضي عامر بن عقبة عن الخير، أبي عن حبيب،

قال:
ٍر َفممّروُج وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول أهممدي  حريمم

ًا فنزعممه انصممرف، ثممم فيممه، صمملى ثممم فلبسممه، ًا، نزعمم شممديد
اللممه عبممد للمتقيممن). تممابعه هذا ينبغي قال: (ل ثم له، كالكاره

َفّروٌج وقال الليث، عن يوسف، بن حريٌر. غيره: 
]368[ر: 

12.  : البرانس -  باب
ّدد: حدثنا لي وقال علممى قممال: رأيممت أبممي معتمر: سمممعت مس
ًا أنس خز. من أصفر برنس

عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5466
عمر: بن الله
ً أن  الثياب؟ من المحرم يلبس ما الله، رسول قال: يا رجل

ه صلى الله رسول قال َص، تلبسموا وسملم: (ل عليمه الل الُقُم
إل الخفمماف، ول الممبرانس، ول السممرويلت، ول العمممائام، ول

ٌد مممن أسممفل وليقطعهممما خفيممن، فليلبممس النعليممن يجممد ل أح
ًا الثيمماب مممن تلبسمموا ول الكعممبين، ول الزعفممران مّسممه شمميئ
َوْرُس). ال

]134[ر: 

13.  : السراويل -  باب
َعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5467 جممابر عممن عمممرو، عممن سممفيان، ُن

عباس، ابن عن زيد، بن
ًا يجممد لممم قممال: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي عن  إزار

خفين). فليلبس نعلين يجد لم ومن سراويل، فليلبس
]1653[ر: 

نممافع، عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5468
قال: الله عبد عن



إذا نلبممس أن تأمرنمما ممما اللممه، رسممول فقممال: يمما رجل قام 
والعمممائام، والسممراويل، القميممص، تلبسمموا قممال: (ل أحرمنمما؟

نعلن لممه ليممس رجممل يكممون أن إل والخفمماف، والممبرانس،
ًا تلبسموا ول الكعمبين، ممن أسمفل الخفيمن فليلبمس ممن شميئ

َوْرس). ول زعفران مسه الثياب
]134[ر: 

14.  : العمائم -  باب
قممال: سمممعت سممفيان اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا5469

أبيه، عن سالم، قال: أخبرني الُزهري
المحممرم يلبممس قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 

ًا ول الممبرنس، ول السممراويل، ول العمامممة، ول القميممص، ثوبمم
النعلين، يجد لم لمن إل الخفين ول َوْرس، ول زعفران مسه
الكعبين). من أسفل فليقطعهما يجدهما لم فإن
]134[ر: 

15.  : ّنع -  التق باب
وعليممه وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عباس: خرج ابن وقال

دسماء. عصابة
]3589[ر: 

رأسممه علممى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أنس: عصب وقال
ُبْرد. حاشية

]3588[ر: 
معممر، عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا5470

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن
بكمر أبممو وتجهممز المسملمين، مممن الحبشمة إلمى نماس هاجر 

ًا، رسمملك، وسمملم: (علممى عليممه اللممه صمملى النممبي فقال مهاجر
أنممت؟ بمأبي بكر: أوترجمموه أبو لي). فقال يؤذن أن أرجو فإني

عليممه الله صلى النبي على نفسه بكر أبو قال: (نعم). فحبس
أربعممة الّسممُمر ورق عنده كانتا راحلتين وعلف لصحبته، وسلم
أشهر.

ًا نحن عائاشة: فبينا عروة: قالت قال فممي بيتنا في جلوس يوم
صمملى اللممه رسممول بكممر: هممذا لبممي قائال فقال الظهيرة، نحر
ً وسلم عليه الله ًا، مقبل فيهمما، يأتينا يكن لم ساعة في متقنع
هممذه فممي به جاء إن والله وأمي، بأبي له بكر: فدى أبو قال



فاسممتأذن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فجمماء لمر، الساعة
َمممْن بكممر: (أخممرج لبممي دخممل حيممن فقممال فممدخل، لممه فممأذن

اللممه. قممال: رسممول يمما أنممت بممأبي أهلممك هم عندك). قال: إنما
أنممت بممأبي الخممروج). قممال: فالصممحبة فممي لممي أذن قممد (فإني
يما أنممت بمأبي قممال: (نعمم). قمال: فخمذ اللمه؟ رسممول يا وأمي

عليممه اللممه صمملى النبي قال هاتين، راحلتّي إحدى الله رسول
وسلم: (بالثمن).
جممراب، في سفرة لهما وضعنا الجهاز، أحّث قالت: فجهزناهما

بمه فمأوكت نطاقهما، ممن قطعة بكر أبي بنت أسماء فقطعت
النطاقين. ذات تسمى كانت ولذلك الجراب،

جبممل في بغار بكر وأبو وسلم عليه الله صلى النبي لحق ثم
اللممه عبممد عنممدهما يممبيت ليال، ثلث فيه فمكث ثور، له يقال

ِقٌن شاب غلم وهو بكر، أبي بن ِقٌف، َل عنممدهما مممن فيرحل َث
ًا، ًا يسمع فل كبائات، بمكة قريش مع فيصبح َسَحر يكممادان أثر

الظلم، يختلممط حيممن ذلممك بخممبر يأتيهممما حممتى وعمماه، إل بممه
غنم، من منحة بكر أبي مولى فهيرة بن عامر عليهما ويرعى
فممي فيبيتممان العشمماء، مممن سمماعة تذهب حين عليهما فيريحها
َلس، فهيرة بن عامر بها ينعق حتى رسلها َغ كممل ذلممك يفعل ب

الثلث. الليالي تلك من ليلة
]464[ر: 

16.  : الِمْغَفِر -  باب
أنممس عممن الُزهري، عن مالك، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5471
عنه: الله رضي

وعلممى الفتممح عممام دخممل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 
َفر. رأسه ْغ الِم

]1749[ر:

17.    : والّشملة -  َبرة والِح البرود باب
ّباب: شكونا وقال وهممو وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي إلى خ

بردته. متوسد
]3639[ر:

عممن مالممك، قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا5472
قال: مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحق



وعليممه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول مع أمشي كنت 
بردائاممه فجبممذه أعرابممي فممأدركه الحاشممية، غليممظ نجرانممي بممرد

صلى الله رسول عاتق صفحة إلى نظرت حتى شديدة، جبذة
ّثرت قد وسلم عليه الله جبمذته، شمدة ممن البرد حاشية بها أ
فممالتفت عنممدك، الممذي الله مال من لي مر محمد قال: يا ثم

لممه أمر ثم ضحك، ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول إليه
بعطاء.

]2980[ر:
الرحمممن، عبممد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5473

قال: سعد بن سهل عن حازم، أبي عن
قممال: الممبردة؟ ممما تدري هل قال: سهل ببردة، امرأة جاءت 

اللممه، رسممول قالت: يا حاشيتها، في منسوج الّشملة هي نعم،
صمملى اللمه رسممول فأخممذها أكسمموكها، بيممدي هذه نسجت إني

ًا وسمملم عليممه اللممه لزاره، وإنهمما إلينمما فخممرج إليهمما، محتاجمم
قممال: اكسممنيها، الله، رسول فقال: يا القوم، من رجل فجّسها

ثم فطواها، رجع ثم المجلس، في الله شاء ما (نعم). فجلس
وقممد إياه، سألتها أحسنت، القوم: ما له فقال إليه، بها أرسل
إل سممألتها ممما الرجممل: واللممه فقممال سممائالً، يممرد ل أنه عرفت
كفنه. سهل: فكانت أموت. قال يوم كفني لتكون

]1218[ر:
َعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5474 قممال: الُزهممري عممن ُشمم
ّيب: أن بن سعيد حدثني قال: عنه الله رضي هريرة أبا المس

يقممول: (يممدخل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سمعت 
ًا، سممبعون هممي زمممرة أمممتي مممن الجنممة وجمموههم تضمميء ألفمم
ّكاشة القمر). فقام إضاءة َنِمممرة يرفممع السممدي، ِمْحَصممن بن ُع
منهممم، يجعلنممي أن اللممه رسممول يمما لممي اللممه قممال: ادع عليه،

فقممال: يمما النصار من رجل قام منهم). ثم اجعله فقال: (اللهم
ه، رسول اللمه رسمول فقمال منهمم، يجعلنمي أن اللمه ادع الل
ّكاشة). وسلم: (سبقك عليه الله صلى ُع

]6176[

قتادة، عن هّمام، عاصم: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5475/5476
قال: أنس عن
عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى أحب كان الثياب له: أي قلت 



َبرة. يلبسها؟ أن وسلم قال: الِح

قممال: معمماذ السممود: حممدثنا أبي بن الله عبد ) - حدثني5476(
عنممه اللمه رضممي مالممك بممن أنس عن قتادة، عن أبي، حدثني

قال:
ان  لى النمبي إلمى الثيماب أحمب ك ه ص أن وسملم عليمه الل

َبرة. يلبسها الِح
َعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5477 قممال: الُزهممري عممن ُشمم

عائاشممة عمموف: أن بممن الرحمممن عبممد بممن سمملمة أبممو أخممبرني
أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي

ُسممّجي تمموفي حيممن وسملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 
حبرة. ببرد

18.   : والخمائص -  الكسية باب
َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني5478 َقيممل، عممن الليممث، ُب عممن ُع

عتبممة: أن بممن اللممه عبد بن الله عبيد قال: أخبرني شهاب ابن
قال: عنهم الله رضي عباس بن الله وعبد عائاشة

يطممرح طفممق وسمملم، عليه الله صلى الله برسول نزل لما 
فقممال وجهممه، عممن كشممفها اغتممم فإذا وجهه، على له خميصة

قبممور اتخممذوا والنصممارى، اليهممود علممى اللممه كذلك: (لعنممة وهو
ّذر أنبيائاهم ُيَح صنعوا. ما مساجد). 

]425[ر:
سممعد: بممن إبراهيممم إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5479
قالت: عائاشة عن عروة، عن شهاب، ابن حدثنا

لها له خميصة في وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى 
قممال: (اذهبمموا سمملم فلممما نظممرة، أعلمهمما إلممى فنظممر أعلم،

ًا ألهتني فإنها جهم، أبي إلى هذه بخميصتي صمملتي، عممن آنفمم
عدي بني غانم. من بن حذيفة جهم). بن أبي بأنبجانية وائاتوني

كعب. بن
]366[ر:

ّدد: حدثنا  - حدثنا5480 ُحَميممد عممن أيمموب، إسماعيل: حدثنا مس
قال: بردة أبي عن هلل، بن
ًا كساء عائاشة إلينا أخرجت  ًا، وإزار ُقبممض غليظ روح فقالت: 

هذين. في وسلم عليه الله صلى النبي
]2941[ر:



19.   : الصّماء -  اشتمال باب
عبيممد الوهاب: حدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني5481

َبيب، عن الله، رضي هريرة أبي عن عاصم، بن حفص عن ُخ
قال: عنه الله
والمنابممذة، الملمسممة عممن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

العصممر وبعممد الشمممس، ترتفممع حممتى الفجممر صلتين: بعد وعن
منممه فرجممه علممى ليس الواحد بالثوب يحتبي وأن تغيب، حتى

الصّماء. يشتمل وأن السماء، وبين بينه شيء
]361[ر:

َكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5482 عممن يممونس، عممن الليممث، ُب
الخممدري سعيد أبا سعد: أن بن عامر قال: أخبرني شهاب ابن

قال:
وعممن لبسممتين عممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول نهى 

البيع. في والمنابذة الملمسة عن نهى بيعتين،
ول بالنهممار أو بالليل بيده الخر ثوب الرجل والملمسة: لمس

ّلبه بذلك. إل يق
ثمموبه، الخممر وينبممذ بثوبه الرجل إلى الرجل ينبذ والمنابذة: أن

تراض. واللبستان: اشتمال ول نظر غير عن بيعهما ذلك ويكون
أحممد فيبدو عاتقيه، أحد على ثوبه يجعل والصّماء: أن الصّماء،

ثوب. عليه ليس شقيه
فرجممه علممى ليممس جالس، وهو بثوبه الخرى: احتباؤه واللبسة

شيء. منه
]360[ر:

20.     : واحد -  ثوب في الحتباء باب
الزنمماد، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5483

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
لبسممتين: أن عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول نهى 

شمميء، منممه فرجه على ليس الواحد الثوب في الرجل يحتبي
وعممن شممقيه، أحممد علممى ليممس الواحممد بممالثوب يشممتمل وأن

والمنابذة. الملمسة
]361[ر:

َلممد: أخبرنمما قممال: أخممبرني محمد  - حدثني5484 ُجَريممج ابممن َمْخ
أبي عن الله، عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن قال: أخبرني

عنه: الله رضي الخدري سعيد



الصممّماء، اشممتمال عن نهى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
منممه فرجممه علممى ليممس واحممد، ثمموب فممي الرجممل يحتبي وأن

شيء.
]360[ر:

21.   : السوداء -  الخميصة باب
َعيمم: حمدثنا أبمو  - حمدثنا5485 عيد، بمن إسمحق ُن أبيمه عمن س
خالممد أم عن العاص، بن سعيد بن عمرو هو فلن، بن سعيد
خالد: بنت
سمموداء خميصة فيها بثياب وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

القمموم، هممذه). فسممكت نكسممو أن تممرون فقممال: (مممن صممغيرة،
بيممده الخميصممة فأخذ ُتحمل، بها خالد) فأتي بأم فقال: (ائاتوني

أو أخضممر علممم فيهمما وأخلقممي). وكممان وقممال: (أبلممي فألبسممها،
حسن. بالحبشية سناه). وسناه هذا خالد، أم فقال: (يا أصفر،

]2906[ر:
ّنى بن محمد  - حدثني5486 عممدي، أبممي ابممن قال: حدثني المث

قال: عنه الله رضي أنس عن محمد، عن عون، ابن عن
َليم، أم ولدت لما  الغلم، هممذا انظممر أنممس، لي: يمما قالت ُس

ًا يصيبّن فل عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى بممه تغممدو حتى شيئ
ّنكه، وسلم خميصمة وعليمه حمائاط، في هو فإذا به، فغدوت يح

ّية، الفتح. في عليه قدم الذي الظهر َيِسُم وهو ُحَريث
]1431[ر:

22.   : الخضر -  الثياب باب
أيوب، الوهاب: أخبرنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5487

عكرمة: عن
الزبيممر بممن الرحمممن عبممد فتزوجهمما امرأتممه، طلق رفاعة أن 

إليهمما فشممكت أخضممر، خمممار عائاشممة: وعليهمما قممالت القرظممي،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول جاء فلما بجلدها، خضرة وأرتها

ًا، بعضهن ينصر والنساء وسلم، رأيممت عائاشممة: ممما قممالت بعضمم
ثوبهمما. قممال: من خضرة أشد لجلدها المؤمنات؟ يلقى ما مثل

فجمماء وسمملم، عليه الله صلى الله رسول أتت قد أنها وسمع
ذنممب، مممن إليه لي ما قالت: والله غيرها، من له ابنان ومعه

مممن هدبممة وأخذت هذه، من عني بأغنى ليس معه ما أّن إل
نفممض لنفضممها إنممي اللممه، رسممول يا والله فقال: كذبْت ثوبها،



اللممه صلى الله رسول رفاعة. فقال تريد ناشز، ولكنها الديم،
ّلي لم ذلك كان وسلم: (فإن عليه لمه، تصمملحي أو: لمم له، تح
فقممال: لممه، ابنيممن معممه ُعَسيلتك). قال: وأبصممر من يذوق حتى

تزعميممن، ممما تزعمين الذي قال: (هذا هؤلء). قال: نعم، (بنوك
بالغراب). الغراب من به أشبه لهم فوالله،

]2496[ر:

23.   : البيض -  الثياب باب
بممن محمممد الحنظلممي: أخبرنمما إبراهيم بن إسحق  - حدثنا5488

سممعد عن أبيه، عن إبراهيم، بن سعد عن مسعر، بشر: حدثنا
قال:

رجليممن، ويمينممه وسمملم عليممه الله صلى النبي بشمال رأيت 
بعد. ول قبل رأيتهما ما أحد، يوم بيض ثياب عليهما

]3828[ر:
عممن الحسين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا5489

السممود أبمما حممدثه: أن يعمر بن يحيى عن بريدة، بن الله عبد
حدثه: قال: عنه الله رضي ذر أبا حدثه: أن الديلي

وهممو أبيممض، ثمموب وعليه وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
إلممه قممال: ل عبممد مممن فقال: (ما استيقظ، وقد أتيته ثم نائام،

زنممى الجنممة). قلممت: وإن دخممل إل ذلك على مات ثم الله، إل
وإن زنممى سممرق). قلممت: وإن وإن زنى قال: (وإن سرق؟ وإن

وإن زنممى سممرق). قلممت: وإن وإن زنممى قممال: (وإن سممرق؟
ذر). أبي أنف رغم على سرق وإن زنى قال: (وإن سرق؟

ذر. أبي أنف رغم قال: وإن بهذا حدث إذا ذر أبو وكان
ونممدم، تمماب إذا قبلممه أو الممموت، عنممد الله: هممذا عبد أبو قال

له. غفر الله، إل إله وقال: ل
]1180[ر:

24      : ما -  وقدر للرجال، وافتراشه الحرير لبس باب
. منه  يجوز

قممال: قتممادة شممعبة: حممدثنا آدم: حممدثنا  - حممدثنا5490/5492
النهدي: عثمان أبا سمعت

بأذربيجمان: أن فرقمد بمن عتبمة ممع ونحمن عممر، كتاب أتانا 
هكممذا، إل الحريممر عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول
يعنممي أنه علمنا قال: فيما البهام، تليان اللتين بإصبعيه وأشار



العلم.
عاصممم، زهيممر: حممدثنا يونس: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا5491( 

قال: عثمان أبي عن
عليممه اللممه صمملى النممبي بأذربيجان: أن ونحن عمر إلينا كتب 

صمملى النممبي لنا وصّف هكذا، إل الحرير لبس عن نهى وسلم
والسبابة. الوسطى زهير ورفع إصبعيه، وسلم عليه الله

ّدد: حممدثنا ) - حدثنا5492( أبممي عممن الممتيمي، عممن يحيممى، مسمم
عنه: الله رضي عمر إليه فكتب عتبة، مع قال: كنا عثمان

فممي الحريممر يلبس قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
عثمممان أبممو الخرة). وأشممار في شيء منه يلبس لم إل الدنيا

ِة ّبَح والوسطى. بإصبعيه: الُمَس
أبممو أبممي: حممدثنا معتمممر: حممدثنا عمممر: حممدثنا بممن الحسن حدثنا

ِة عثمان أبو وأشار عثمان، ّبَح والوسطى. بإصبعيه: الُمَس
]5497وانظر:  ،5496[

عن الحكم، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5493
قال: ليلى أبي ابن
إنمماء في بماء ِدهقان فأتاه فاستسقى، بالمداين، حذيفة كان 

فلممم نهيتممه أنممي إل أرمممه لممم وقال: إني به فرماه فضة، من
والفضة، وسلم: (الذهب عليه الله صلى الله رسول قال ينته،

الخرة). في ولكم الدنيا، في لهم هي والديباج، والحرير
]5110[ر:

صممهيب بممن العزيممز عبممد شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5494
النممبي شممعبة: فقلممت: أعممن مالممك. قممال بممن أنس قال: سمعت

ًا: فقال وسلم؟ عليه الله صلى شديد
في الحرير لبس قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الخرة). في يلبسه فلن الدنيا
]5495، 5496[

زيممد، بممن حّممماد حرب: حممدثنا بن سليمان  - حدثنا5495/5496
يقول: يخطب الزبير ابن قال: سمعت ثابت عن
فممي الحريممر لبممس وسمملم: (مممن عليه الله صلى محمد قال 

الخرة). في يلبسه لم الدنيا
ذبيممان أبممي عممن شعبة، الجعد: أخبرنا بن علي ) - حدثنا5496(

عمممر يقممول: سمممعت الزبيممر ابن قال: سمعت كعب بن خليفة
يقول:



فممي الحريممر لبممس وسمملم: (مممن عليممه الله صلى النبي قال 
الخرة). في يلبسه لم الدنيا
معاذة: يزيد: قالت عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو لنا وقال

الزبيممر: بممن الله عبد الله: سمعت عبد بنت عمرو أم أخبرتني
وسلم. عليه الله صلى النبي عمر: سمع سمع

]5490[ر:

عمممر: حممدثنا بممن عثمان بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني5497
بممن عمممران عممن كممثير، أبممي بن يحيى عن المبارك، بن علي

ّطان قال: ِح
فسممله، عبمماس ابممن فقممالت: ائاممت الحرير عن عائاشة سألت 

عممر ابممن قممال: فسمألت عممر، ابممن فقمال: سمل قال: فسألته
رسممول الخطمماب: أن بممن عمر يعني حفص، أبو فقال: أخبرني

الدنيا في الحرير يلبس قال: (إنما وسلم عليه الله صلى الله
أبممو كممذب وممما الخممرة). فقلممت: صممدق، فممي لممه خلق ل من

وسلم عليه الله صلى الله رسول على حفص
حممدثني يحيممى، عممن حممرب، رجمماء: حممدثنا بممن اللممه عبممد وقال

الحديث. وقص عمران،
]5490[ر:

25.       : لبس -  غير من الحرير مس من باب
النممبي عممن أنممس، عممن الُزهري، عن الزبيدي، عن فيه ويروى
وسلم. عليه الله صلى

أبممي عممن إسممرائايل، موسممى: عممن بن الله عبيد  - حدثنا5498
قال: عنه الله رضي البراء عن إسحق،

فجعلنمما حريممر، ثمموب وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي أهممدي 
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال منممه، ونتعجممب نلمسه

فممي معاذ بن سعد قال: (مناديل هذا). قلنا: نعم، من (أتعجبون
هذا). من خير الجنة

]3077[ر:

26.   : الحرير -  افتراش باب
كلبسه. عبيدة: هو وقال

قممال: أبممي جريممر: حممدثنا بممن وهممب علي: حممدثنا  - حدثنا5499
عممن ليلممى، أبممي ابممن عن مجاهد، عن نجيح، أبي ابن سمعت



قال: عنه الله رضي حذيفة
آنيممة فممي نشممرب أن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهانمما 

والممديباج، الحريممر لبممس وعن فيها، نأكل وأن والفضة، الذهب
عليه. نجلس وأن
]5110[ر:

27.   : الَقّسّي -  لبس باب
قال: القسية؟ لعلي: ما قال: قلت بردة أبي عن عاصم، وقال
فيهمما حريممر فيهمما مضمملعة مصر، من أو الشأم، من أتتنا ثياب

مثممل لبعممولتهن، تصممنعه النسمماء والميممثرة: كممانت الترج، أمثال
يصفونها. القطائاف

يجمماء مضمملعة حممديثه: القسممية: ثيمماب في يزيد جرير: عن وقال
السباع. والميثرة: جلود الحرير، فيها مصر من بها

الميثرة. في وأصح أكثر الله: عاصم عبد أبو قال
سفيان، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5500

بممن سممويد بممن معاويممة الشممعثاء: حممدثنا أبممي بممن أشممعث عممن
قال: عازب بن البراء عن مقرن،

الحمممر الميمماثر عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نهانمما 
والقسي.

]1182[ر:

28.       : للحكة -  الحرير من للرجال يرخص ما باب
قتممادة، عممن شممعبة، وكيع: أخبرنمما محمد: أخبرنا  - حدثني5501

قال: أنس عن
في الرحمن وعبد للزبير وسلم عليه الله صلى النبي رخص 

بهما. لحكة الحرير، لبس
]2762[ر:

29.   : للنساء -  الحرير باب
(ح) وحممدثني شممعبة حممرب: حممدثنا بممن سممليمان  - حممدثنا5502
بممن الملممك عبد عن شعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد

رضممي طممالب أبممي بممن علممي عن وهب، بن زيد عن ميسرة،
قال: عنه الله
فخرجممت سمميراء، حلمة وسملم عليه الله صلى النبي كساني 

نسائاي. بين فشققتها وجهه، في الغضب فرأيت فيها،
]2472[ر:



عممن جويريممة، قال: حممدثني إسماعيل بن موسى  - حدثنا5503
الله: عبد عن نافع،

فقممال: يمما تبمماع، سمميراء حلممة رأى عنممه اللممه رضي عمر أن 
والجمعممة؟ أتمموك إذا للوفممد فلبسممتها ابتعتهمما لممو اللممه، رسممول

له). خلق ل من هذه يلبس قال: (إنما
عمممر إلممى ذلممك بعممد بعممث وسمملم عليه الله صلى النبي وأن
ًا سيراء حلة وقممد عمممر: كسمموتنيها، فقممال إيمماه، كسمماها حريممر

لتبيعهمما، إليممك بعثممت فقال: (إنما قلت؟ ما فيها تقول سمعتك
تكسوها). أو

]846[ر:
َعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5504 قممال: الُزهممري عممن ُشمم
مالك: بن أنس أخبرني

صلى الله رسول بنت السلم، عليها كلثوم أم على رأى أنه 
سيراء. حرير برد وسلم، عليه الله

30       : وسلم -  عليه الله صلى النبي كان ما باب
. والبسط    اللباس من يتجوز

عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا5505
رضممي عبمماس ابممن عممن حنيممن، بن عبيد عن سعيد، بن يحيى
قال: عنهما الله
اللممتين المرأتيممن عممن عمممر أسممأل أن أريممد وأنمما سنة لبثت 

أهمابه، فجعلممت وسملم، عليممه اللمه صملى النمبي على تظاهرتا
ًا فنممزل ً يوممم فقممال: سممألته خممرج فلممما الراك، فممدخل منممزل
ًا، النساء نعد ل الجاهلية في قال: كنا ثم وحفصة، عائاشة شيئ

ًا، علينمما بممذلك لهممن رأينمما الله، وذكرهن السلم جاء فلما حقمم
وبيممن بينممي وكممان أمورنا، من شيء في يدخلهن أن غير من

قممالت: لهنمماك؟ لهمما: وإنممك فقلممت لممي، فأغلظت كلم، امرأتي
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي تممؤذي وابنتممك لممي هذا تقول
ورسمموله، الله تعصي أن أحذرك لها: إني فقلت حفصة فأتيت

لهمما: فقممالت: فقلممت سمملمة أم فأتيت أذاه، في إليها وتقدمت
أن إل يبممق فلممم أمورنمما، فممي دخلت قد عمر، يا منك أعجب
وأزواجممه؟ وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بيممن تممدخل

اللممه رسممول عممن غمماب إذا النصممار مممن رجممل وكان فرددت،
عن غبت وإذا يكون، بما أتيته وشهدته وسلم عليه الله صلى

مممن يكون بما أتاني وشهد وسلم عليه الله صلى الله رسول



لم، عليمه الله صلى الله رسول رسمول حمول ممن وكمان وس
ملممك إل يبممق فلم له، استقام قد وسلم عليه الله صلى الله

بالنصمماري إل شعرت فما يأتينا، أن نخاف كنا بالشأم، غسان
أجمماء هممو، لممه: وممما قلممت أمممر، حممدث قممد يقممول: إنممه وهممو

اللممه صمملى اللممه رسول طلق ذاك، من قال: أعظم الغساني؟
وإذا كلهما، حجرهممن من البكاء فإذا فجئت نساءه، وسلم عليه
وعلممى لممه، مشربة في صعد قد وسلم عليه الله صلى النبي
لممي، فممأذن لممي، فقلممت: اسممتأذن فأتيته وصيف، المشربة باب

أثر قد حصير على وسلم عليه الله صلى النبي فإذا فدخلت،
وإذا ليممف، حشمموها أدم مممن مرفقممة رأسممه وتحممت جنبه، في

سمملمة، وأم لحفصممة قلممت الممذي فممذكرت وقرظ، معلقة أهب
اللممه صمملى اللممه رسممول فضممحك سلمة، أم علي ردت والذي
ًا فلبث وسلم، عليه نزل. ثم ليلة وعشرين تسع
]89[ر:

معمممر، هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5506
قالت: سلمة أم عن الحارث، بن هند الُزهري: أخبرتني عن
يقول: وهو الليل، من وسلم عليه الله صلى النبي استيقظ 

مممن أنممزل ممماذا الفتنممة، من الليلة أنزل ماذا الله، إل إله (ل
فممي كاسممية مممن كممم الحجممرات، صواحب يوقظ من الخزائان،

أزرار لهمما هنممد الُزهري: وكممانت القيامة). قال يوم عارية الدنيا
أصابعها. بين كميها في
]115[ر:

31.       : ًا -  جديد ًا ثوب لبس لمن يدعى ما باب
بممن عمرو بن سعيد بن إسحق الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5507
بنممت خالممد أم قال: حدثتني أبي قال: حدثني العاص بن سعيد
قالت: خالد
خميصممة فيهمما بثيمماب وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي 

الخميصممة). فأسممكت هممذه نكسمموها تممرون قممال: (مممن سمموداء،
عليه الله صلى النبي بي خالد). فأتي بأم قال: (ائاتوني القوم،
فجعممل وأخلقممي). مرتيممن، وقممال: (أبلممي بيممده، فألبسنيها وسلم
خالممد أم ويقول: (يا إلي بيده ويشير الخميصة علم إلى ينظر
الحسن. الحبشة بلسان سنا). والسنا هذا
خالد. أم على رأته أهلي: أنها من امرأة إسحق: حدثتني قال
]2906[ر:



32.   : للرجال -  التزعفر باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5508 عممن العزيز، عبد عن الوارث، عبد مس

قال: أنس
الرجل. يتزعفر أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

33.   : المزعفر -  الثوب باب
دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5509

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
ثوبمما المحمرم يلبممس أن وسملم عليمه اللمه صلى النبي نهى 

ًا بزعفران. أو بورس مصبوغ
]134[ر:

34.   : الحمر -  الثوب باب
إسمحق: سمممع أبممي عممن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5510
يقول: عنه الله رضي البراء

فممي رأيتممه وقممد مربوعمما، وسمملم عليه الله صلى النبي كان 
ًا رأيت ما حمراء، حلة منه. أحسن شيئ
]3356[ر:

35.   : الحمراء -  الميثرة باب
معاويمة عممن أشمعث، عممن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا5511

قال: عنه الله رضي البراء عن مقرن، بن سويد بن
المريممض، بسمبع: عيمادة وسملم عليممه اللمه صلى النبي أمرنا 

الحريممر، عممن: لبممس ونهانمما العمماطس، وتشميت الجنائاز، واتباع
الحمر. والمياثر والستبرق، والقسي، والديباج،

]1182[ر:

36.    : وغيرها -  السبتية النعال باب
أبممي سممعيد عممن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5512

ًا: قال: سألت مسلمة أنس
قممال: نعليممه؟ فممي يصملي وسلم عليه الله صلى النبي أكان 

نعم.
]379[ر:

سممعيد عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبد  - حدثنا5513
ُجَريج: بن عبيد عن المقبري،



ًا تصمنع عنهما: رأيتمك الله رضي عمر بن لعبد قال أنه  أربعم
ًا أر لم ُجَريممج؟ ابممن يا هي قال: ما يصنعها، أصحابك من أحد

تلبممس ورأيتممك اليمممانيين، إل الركممان من تمس ل قال: رأيتك
بمكممة، كنت إذا ورأيتك بالصفرة، تصبغ ورأيتك السبتية، النعال
يمموم كمان حممتى أنممت تهممل ولممم الهلل، رأوا إذا النمماس أهممل

أر لمم الركمان: فممإني عمر: أممما بن الله عبد له التروية. فقال
وأممما اليمممانيين، إل يمممس وسملم عليممه الله صلى الله رسول
وسمملم عليه الله صلى الله رسول رأيت السبتية: فإني النعال
أن أحممب فأنا فيها، ويتوضأ شعر فيها ليس التي النعال يلبس

عليممه اللممه صلى الله رسول رأيت الصفرة: فإني وأما ألبسها،
الهلل: فممإني وأممما بهمما، أصممبغ أن أحب فأنا بها، يصبغ وسلم

بممه تنبعث حتى يهل وسلم عليه الله صلى الله رسول أر لم
راحلته.

]164[ر:
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5514

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن
المحممرم يلبممس أن وسمملم عليه الله صلى الله رسول نهى 

ًا ًا ثوب نعليممن يجممد لممم ورس. وقممال: (مممن أو بزعفممران مصبوغ
الكعبين). من أسفل وليقطعهما خفين، فليلبس

]134[ر:
بممن عمممرو عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5515
عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن زيد، بن جابر عن دينار،
قال:

إزار لممه يكممن لممم وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى النبي قال 
خفين). فليلبس نعلن له يكن لم ومن السراويل، فليلبس

]1653[ر:

37.    : اليمنى -  بالنعل يبدأ باب
قممال: أخممبرني شممعبة منهممال: حممدثنا بممن حجمماج  - حممدثنا5516
عائاشة عن مسروق، عن يحدث أبي سليم: سمعت بن أشعث
قالت: عنها الله رضي

طهمموره فممي التيمن يحب وسلم عليه الله صلى النبي كان 
وتنعله. وترجله

]166[ر:



38.    : اليسرى -  نعله ينزع باب
أبممي عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5517
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

انتعممل قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
اليمنممى لتكممن بالشمال، فليبدأ نزع وإذا باليمين، فليبدأ أحدكم
تنزع). وآخرهما تنعل أولهما

39.      : واحدة -  نعل في يمشي ل باب
الزناد، أبي عن مالك، مسلمة: عن بن الله عبد  - حدثنا5518

هريرة: أبي عن العرج، عن
يمشممي قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

ًا ليحفهما واحدة، نعل في أحدكم ًا). لينعلهما أو جميع جميع

40       : ًا -  واحد قبالً رأى ومن نعل، في قبالن باب
ًا. واسع

قتممادة: عن هّمام، منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا5519/5520
عنه: الله رضي أنس حدثنا

قبالن. لهما كان وسلم عليه الله صلى النبي نعلي أن 
بمن عيسمى اللمه: أخبرنمما عبمد محمممد: أخبرنما ) - حدثني5520(

قبممالن. لهممما نعليممن مالممك بممن أنممس إلينا قال: أخرج طهمان
وسلم. عليه الله صلى النبي نعل البناني: هذه ثابت فقال

]2940[ر:

41.     : أدم -  من الحمراء القبة باب
أبممي بممن عمممر قممال: حممدثني عرعممرة بن محمد  - حدثنا5521
قال: أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن زائادة،

مممن حمراء قبة في وهو وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
ً ورأيت أدم، وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي وضمموء أخذ بلل

ًا منممه أصمماب فمن الوضوء، يبتدرون والناس بممه، تمسممح شمميئ
ًا، منه يصب لم ومن صاحبه. يد بلل من أخذ شيئ
]185[ر:

َعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5522 الُزهممري: أخممبرني عن ُش
شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني (ح) وقال مالك بن أنس

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس قال: أخبرني



وجمعهممم النصممار، إلممى وسمملم عليه الله صلى النبي أرسل 
أدم. من قبة في
]2977[ر:

42.     : ونحوه -  الحصير على الجلوس باب
عبيممد عممن معتمممر، بكممر: حممدثنا أبممي بن محمد  - حدثني5523

عبممد بممن سمملمة أبممي عممن سممعيد، أبممي بممن سممعيد عممن الله،
عنها: الله رضي عائاشة عن الرحمن،

ًا يحتجممر كان وسلم عليه الله صلى النبي أن  بالليممل حصممير
يثوبممون النمماس فجعممل عليه، فيجلس بالنهار ويبسطه فيصلي،

كممثروا، حتى بصلته فيصلون وسلم عليه الله صلى النبي إلى
تطيقممون، ممما العمممال مممن خذوا الناس، أيها فقال: (يا فأقبل

ممما اللممه إلى العمال أحب وإن تملوا، حتى يمل ل الله فإن
قل). وإن دام
]696[ر:

43.   : بالذهب -  المزرر باب
بمن المسممور عمن مليكة، أبي ابن الليث: حدثني  - وقال5524

له: قال مخرمة أباه مخرمة: أن
قممدمت وسمملم عليممه الله صلى النبي أن بلغني إنه بني، يا 

النممبي فوجدنا فذهبنا إليه، بنا فاذهب يقسمها، فهو أقبية عليه
لممي ادع بنممي لي: يمما فقال منزله، في وسلم عليه الله صلى
لممك فقلت: أدعو ذلك، فأعظمت وسلم، عليه الله صلى النبي

ليممس إنممه بنممي، فقال: يمما وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول
بالممذهب، مممزرر ديبمماج مممن قبمماء وعليه فخرج فدعوته، بجبار،

إياه. لك). فأعطاه خبأناه هذا مخرمة، فقال: (يا
]2459[ر:

44.   : الذهب -  خواتيم باب
قممال: سممليم بممن أشعث شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5525

بممن الممبراء قممال: سمممعت مقممرن بن سويد بن معاوية سمعت
يقول: عنهما الله رضي عازب

خمماتم عممن سبع: نهى عن وسلم عليه الله صلى النبي نهانا 
والسممتبرق، الحريممر، وعممن الممذهب، قممال: حلقممة أو الممذهب،

وأمرنمما الفضممة، وآنيممة والقسممي، الحمممراء، والميممثرة والممديباج،
ورد العمماطس، وتشممميت الجنائاز، واتباع المريض، بسبع: بعيادة



المظلوم. ونصر المقسم، وإبرار الداعي، وإجابة السلم،
]1182[ر:

عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني5526
أبممي عممن نهيممك، بممن بشممير عممن أنممس، بن النضر عن قتادة،
وسملم: أنمه عليمه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة

قتممادة: عممن شممعبة، عمرو: أخبرنا الذهب. وقال خاتم عن نهى
ًا: مثله. النضر: سمع سمع بشير

ّدد: حدثنا  - حدثنا5527 ه عبيد عن يحيى، مس قمال: حمدثني الل
عنه: الله رضي الله عبد عن نافع،

ًا اتخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  ذهب، من خاتم
واتخممذ بممه فرمممى النمماس، فاتخممذه كفه، يلي مما فصه وجعل
ًا فضة. أو ورق من خاتم

]5528، 5529، 5535، 5538، 6275، 6868.[

45.   : الفضة -  خاتم باب
أسممامة: أبممو موسممى: حممدثنا بممن يوسممف  - حممدثنا5528/5529

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد حدثنا
ًا اتخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  ذهب من خاتم
فيه: محمممد ونقش كفه، باطن يلي مما فصه وجعل فضة، أو

رمممى اتخممذوها قد رآهم فلما مثله، الناس فاتخذ الله، رسول
ًا). ثممم ألبسه وقال: (ل به ًا اتخممذ أبممد فاتخممذ فضممة، مممن خاتممم

النممبي بعممد الخمماتم عمر: فلبس ابن الفضة. قال خواتيم الناس
حممتى عثمممان، ثممم عمممر، ثممم بكممر، أبو وسلم عليه الله صلى
أريس. بئر في عثمان من وقع
عبممد عممن مالممك، مسلمة: عممن بن الله عبد ) - حدثنا5529( 

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله
ًا يلبممس وسمملم عليممه الله صلى الله رسول كان  مممن خاتممم

خواتيمهم. الناس أبدا). فنبذ ألبسه فقال: (ل فنبذه ذهب،
]5527[ر:

َكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني5530 عممن يممونس، عممن الليث، ُب
عنه: الله رضي مالك بن أنس قال: حدثني شهاب ابن
ًا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول يد في رأى أنه  خاتممم

ًا ورق من ًا، يوم مممن الخممواتيم اصممطنعوا النمماس إن ثممم واحد



وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فطممرح ولبسمموها، ورق
خواتيمهم. الناس فطرح خاتمه،

َعيب، وزياد، سعد، بن إبراهيم تابعه الُزهري. عن وُش
ًا مسافر: عن ابن وقال ورق. من الُزهري: أرى: خاتم

46.   : الخاتم -  فص باب
قال: ُحَميد زريع: أخبرنا بن يزيد عبدان: أخبرنا  - حدثنا5531

ًا؟ وسملم عليمه اللمه صملى النبي اتخذ أنس: هل سئل  خاتمم
علينمما أقبممل ثممم الليل، شطر إلى العشاء صلة ليلة قال: أخر

قممد النمماس قممال: (إن خمماتمه، وبيممص إلى أنظر فكأني بوجهه،
انتظرتموها). ما صلة في تزالوا لم وإنكم وناموا، صلوا

]546[ر:
ًا قال: سمعت معتمر إسحق: أخبرنا  - حدثنا5532 يحدث، ُحَميد

عنه: الله رضي أنس عن
وكان فضة، من خاتمه كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ًا، ُحَميد: سمع أيوب: حدثني بن يحيى منه. وقال فصه عممن أنس
وسلم. عليه الله صلى النبي

].546 وانظر، ،5539 ،5536[

47.   : الحديد -  خاتم باب
أبممي بممن العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5533
ً سمع أبيه: أنه عن حازم، يقول: سهل

فقالت: جئممت وسلم عليه الله صلى النبي إلى امرأة جاءت 
مقامها، طال فلما وصوب، فنظر طويلً، فقامت نفسي، أهب
قممال: (عنممدك حاجممة، بهمما لممك تكن لم إن رجل: زوجنيها فقال
فقممال: رجممع ثممم قال: (انظممر). فممذهب تصدقها؟). قال: ل، شئ
ًا، وجدت إن والله ًا ولممو فممالتمس قال: (اذهممب شيئ مممن خاتممم

ًا ول واللممه قممال: ل رجممع ثممم حديد). فممذهب حديممد، مممن خاتممم
النممبي فقممال إزاري، فقممال: أصممدقها رداء، عليه ما إزار وعليه
منممه عليممك يكممن لم لبسته إن وسلم: (إزارك عليه الله صلى

الرجممل شممئ). فتنحممى منممه عليهمما يكممن لم لبسته وإن شيء،
ًا، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي فرآه فجلس، بممه فممأمر موليمم
وكمذا، كمذا القمرآن). قممال: سمورة ممن معك فقال: (ما فدعي،
القرآن). من معك بما ملكتكها قال: (قد عددها، لسور



]2186[ر:

48.   : الخاتم -  نقش باب
سممعيد، زريممع: حممدثنا بممن يزيد العلى: حدثنا عبد  - حدثنا5534

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، عن
إلممى يكتممب أن أراد وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه نممبي أن 

ًا يقبلممون ل لممه: إنهممم فقيل العاجم، من أناس أو رهط، كتابمم
ًا وسلم عليه الله صلى النبي فاتخذ خاتم، عليه إل مممن خاتممم

أو: ببصمميص بمموبيص، فكممأني اللممه، رسممول نقشه: محمد فضة،
كفه. في أو وسلم، عليه الله صلى النبي إصبع في الخاتم

]65[ر:
عن نمير، بن الله عبد سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثني5535

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
ًا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول اتخذ  ورق، مممن خاتممم

في بعد كان ثم بكر، أبي يد في بعد كان ثم يده، في وكان
بئممر فممي بعممد وقممع حممتى عثمممان، يممد فممي كممان ثم عمر، يد

الله. رسول نقشه: محمد أريس،
]5527[ر:

49.    : الخنصر -  في الخاتم باب
العزيممز عبممد الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا5536

قال: عنه الله رضي أنس عن صهيب، بن
ًا، وسمملم عليه الله صلى النبي صنع  اتخممذنا قممال: (إنمما خاتممم

ًا، ًا، فيمه ونقشنا خاتم أحمد). قمال: فمإني عليمه ينقمش فل نقش
خنصره. في بريقه لرى
]5532[ر:

50        : به -  ليكتب أو الشئ، به ليختم الخاتم اتخاذ باب
. وغيرهم    الكتاب أهل إلى

عممن قتادة، عن شعبة، إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا5537
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس

الممروم إلممى يكتب أن وسلم عليه الله صلى النبي أراد لما 
ًا، يكممن لممم إذا كتابممك يقممرؤوا لن له: إنهم قيل فاتخممذ مختوممم

ًا إلممى أنظر فكأنما الله، رسول ونقشه: محمد فضة، من خاتم
يده. في بياضه

]65[ر:



51.        : كفه -  بطن في الخاتم فص جعل من باب
نممافع: عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5538

حدثه: الله عبد أن
ًا اصممطنع وسلم عليه الله صلى النبي أن  ذهممب، مممن خاتممم

خممواتيم النمماس فاصطنع لبسه، إذا كفه بطن في فصه وجعل
فقممال: (إنممي عليممه، وأثنى الله فحمد المنبر، فرقي ذهب، من

الناس. فنبذ ألبسه). فنبذه، ل وإني اصطنعته، كنت
اليمنى. يده قال: في إل أحسبه جويرية: ول قال
]5527[ر:

52 :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
. خاتمه    نقش على ينقش

ّدد: حدثنا  - حدثنا5539 صممهيب، بن العزيز عبد عن حّماد، مس
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن
ًا اتخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  فضة، من خاتم

ًا اتخذت وقال: (إني الله، رسول فيه: محمد ونقش مممن خاتممم
علممى أحممد ينقممش فل اللممه، رسممول فيه: محمد ونقشت ورق،

نقشه).
]5532[ر:

53.       : أسطر -  ثلثة الخاتم نقش يجعل هل باب
أبي، قال: حدثني النصاري الله عبد بن محمد  - حدثني5540

أنس: عن ثمامة، عن
وكممان لممه، كتممب اسممتخلف لممما عنممه الله رضي بكر أبا أن 

واللممه سممطر، ورسول سطر، أسطر: محمد ثلثة الخاتم نقش
سطر.

قممال: حممدثني النصمماري أحمد: حممدثنا الله: وزادني عبد أبو قال
اللممه صمملى النممبي خمماتم قال: كممان أنس عن ثمامة، عن أبي،
عمممر يممد وفممي بعممده، بكر أبي يد وفي يده، في وسلم عليه
قممال: أريممس، بئر على جلس عثمان، كان فلما بكر، أبي بعد

أيام ثلثة قال: فاختلفنا فسقط، به يعبث فجعل الخاتم فأخرج
نجده. فلم البئر فننزح عثمان، مع
]2939[ر:



54.   : للنساء -  الخاتم باب
ذهب. خواتيم عائاشة على وكان

بممن الحسممن ُجَريج: أخبرنا ابن عاصم: أخبرنا أبو  - حدثنا5541
عنهما: الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن مسلم،

قبممل فصمملى وسمملم عليه الله صلى النبي مع العيد شهدت 
ُجَريممج: ابممن عممن وهممب، ابممن اللممه: وزاد عبد أبو الخطبة. قال

بلل. ثوب في والخواتيم الفتخ يلقين فجعلن النساء، فأتى
]98[ر:

55.    : للنساء -  والسخاب القلئد باب
وسك. طيب من قلدة يعني

بممن عممدي عممن شممعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا5542
عنهممما اللممه رضممي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن ثابت،
قال:

ركعمتين، فصلى عيد، يوم وسلم عليه الله صلى النبي خرج 
بالصممدقة، فممأمرهن النسمماء، أتممى ثممم بعممد، ول قبممل يصل لم

وسخابها. بخرصها تصدق المرأة فجعلت
]98[ر:

56.   : القلئد -  استعارة باب
بممن هشام عبدة: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن إسحق  - حدثنا5543
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة،

في وسلم عليه الله صلى النبي فبعث لسماء، قلدة هلكت 
يجمدوا ولمم وضوء، على وليسوا الصلة فحضرت رجالً، طلبها
صمملى للنممبي ذلممك فممذكروا وضوء، غير على وهم فصلوا ماء،
التيمم. آية الله فأنزل وسلم، عليه الله
من عائاشة: استعارت عن أبيه، عن هشام، عن نمير، ابن زاد

أسماء.
]327[ر:

57.   : للنساء -  القرط باب
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عبمماس: أمرهممن ابممن وقممال

وحلوقهن. آذانهن إلى يهوين فرأيتهن بالصدقة،
عدي قال: أخبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا5544

عنهما: الله رضي عباس ابن عن سعيد، قال: سمعت



لم ركعتين، العيد يوم صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
فمأمرهن بلل، ومعمه النسماء أتمى ثممم بعممدها، ول قبلهمما يصل

قرطها. تلقي المرأة فجعلت بالصدقة،
]98[ر:

58.   : للصبيان -  السخاب باب
بمن يحيمى الحنظلمي: أخبرنمما إبراهيممم بن إسحق  - حدثنا5545

عممن يزيممد، أبممي بن الله عبيد عن عمر، بن ورقاء آدم: حدثنا
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن جبير، بن نافع
مممن سمموق في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنت 

- - ثلثمما لكممع فقال: (أين فانصرفت، فانصرف المدينة، أسواق
وفممي يمشممي علممي بممن الحسممن علي). فقممام بن الحسن ادع

هكممذا، بيده وسلم عليه الله صلى النبي فقال السخاب، عنقه
أحبممه إنممي فقممال: (اللهممم فممالتزمه هكممذا، بيممده الحسممن فقال

يحبه). من وأحب فأحبه،
بممن الحسممن مممن إلممي أحممب أحممد كممان هريرة: فممما أبو وقال
قال. ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال بعدما علي،

]2016[ر:

59   : والمتشبهات -  بالنساء، المتشبهين باب
بالرجال.

جعفمر: حمدثنا بمن محممد بشار: حمدثنا بن محمد  - حدثنا5546
اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن عكرمممة، عن قتادة، عن شعبة،
قال: عنهما

مممن المتشممبهين وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لعن 
بالرجال. النساء من والمتشبهات بالنساء، الرجال

شعبة. عمرو: أخبرنا تابعه

60.      : البيوت -  من بالنساء المتشبهين إخراج باب
عممن يحيممى، عممن هشممام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا5547

قال: عباس ابن عن عكرمة،
الرجممال، مممن المخنمثين وسملم عليمه اللمه صملى النبي لعن 

بيمموتكم). قممال: مممن وقال: (أخرجمموهم النساء، من والمترجلت
ًا، وسلم عليه الله صلى النبي فأخرج ًا. عمر وأخرج فلن فلن

]6445[



بممن هشام زهير: حدثنا إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا5548
أخممبرته: أن سمملمة أبممي بنت زينب أخبره: أن عروة عروة: أن

أخبرتها: سلمة أم
الممبيت وفممي عنممدها كممان وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

فتممح إن اللممه، عبممد سلمة: يا أم أخي الله لعبد فقال مخنث،
ًا لكم تقبممل فإنهمما غيلن، بنممت علممى أدلممك فممإني الطائاف، غد

وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال بثمممان، وتدبر بأربع
عليكم). هؤلء يدخلن

بطنهمما، عكممن أربممع يعنممي وتدبر، بأربع الله: تقبل عبد أبو قال
العكن هذه أطراف يعني بثمان، وقوله: وتدبر بهن، تقبل فهي

بثمممان، قممال وإنممما لحقممت، حتى بالجنبين محيطة لنها الربع،
يقممل لممم لنممه ذكممر، وهممو الطممراف، وواحد بثمانية، يقل ولم

أطراف. ثمانية
]4069[ر:

61.   : الشارب -  قص باب
الجلممد، بيمماض إلممى ينظممر حممتى شمماربه يحفي عمر ابن وكان
واللحية. الشارب بين يعني هذين، ويأخذ

نممافع: قممال عممن حنظلة، إبراهيم: عن بن المكي  - حدثنا5549
عنهما، الله رضي عمر ابن عن المكي، أصحابنا: عن

قممص الفطممرة قممال: (مممن وسمملم عليه الله صلى النبي عن 
الشارب).

]5551، 5553، 5554.[
عممن حممدثنا، قممال: الُزهممري سممفيان علممي: حممدثنا  - حدثنا5550
ّيب، بن سعيد رواية: هريرة أبي عن المس

والسممتحداد، الفطرة: الختان، من خمس أو خمس، (الفطرة 
الشارب). وقص الظفار، وتقليم البط، ونتف

]5552، 5939[

62.   : الظفار -  تقليم باب
سممليمان بممن إسممحق رجاء: حممدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا5551

اللمه رضممي عمممر ابممن عممن نممافع، عممن حنظلمة، قال: سمممعت
عنهما:

الفطممرة: قممال: (مممن وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 



الشارب). وقص الظفار، وتقليم العانة، حلق
]5549[ر:

سممعد: حممدثنا بممن إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5552
ّيب، بن سعيد عن شهاب، ابن رضممي هريممرة أبممي عممن المسمم
عنه: الله
خمممس: يقول: (الفطرة وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ونتممف الظفممار، وتقليممم الشممارب، وقممص والسممتحداد، الختان،
الباط).

]5550[ر:
زريممع: حممدثنا بممن يزيممد منهممال: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5553

عمر، ابن عن نافع، عن زيد، بن محمد بن عمر
المشمركين: قممال: (خمالفوا وسملم عليه الله صلى النبي عن 

أو حممج عمممر: إذا ابممن الشوارب). وكممان وأحفوا اللحى، وفروا
أخذه. فضل فما لحيته، على قبض اعتمر

]5549[ر:

63.   : اللحى -  إعفاء باب
أموالهم. وكثرت /: كثروا95{عفوا} /العراف:

عمممر، بممن الله عبيد عبدة: أخبرنا محمد: أخبرنا  - حدثني5554
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
الشموارب، وسملم: (انهكموا عليمه الله صلى الله رسول قال 

اللحى). وأعفوا
]5549[ر:

64.     : الشيب -  في يذكر ما باب
أيمموب، عممن وهيب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا5555/5556

قال: سيرين بن محمد عن
قممال: لممم وسلم؟ عليه الله صلى النبي أنسا: أخضب سألت 

قليلً. إل الشيب يبلغ
عممن زيممد، بممن حّممماد حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا5556(

قال: ثابت
فقممال: وسمملم عليه الله صلى النبي خضاب عن أنس سئل 

لحيته. في شمطاته أعد أن شئت لو يخضب، ما يبلغ لم إنه
]3357[ر:

عممن إسممرائايل، إسماعيل: حممدثنا بن مالك  - حدثنا5557/5558



قال: موهب بن الله عبد بن عثمان
إسرائايل - وقبض ماء من بقدح سلمة أم إلى أهلي أرسلني 

اللممه صمملى النبي شعر من شعر فيه فضة، - من أصابع ثلث
بعممث شمميء أو عيممن النسممان أصمماب إذا وكممان وسمملم، عليه
ًا. شعرات فرأيت الجلجل، في فاطلعت مخضبه، إليها حمر
عممن سمملم، إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى ) - حممدثنا5558( 

قال: موهب بن الله عبد بن عثمان
النممبي شعر من شعرا إلينا فأخرجت سلمة، أم على دخلت 

ًا. وسلم عليه الله صلى مخضوب
ابممن عممن الشممعث، أبممي بممن نصممير نعيممم: حممدثنا أبو لنا وقال

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي شعر أرته سلمة أم موهب: أن
أحمر.

65.  : الخضاب -  باب
أبممي عممن الُزهري، سفيان: حدثنا الُحَميدي: حدثنا  - حدثنا5559
عنه: الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن وسليمان سلمة

ل والنصممارى اليهممود وسمملم: (إن عليممه الله صلى النبي قال 
فخالفوهم). يصبغون،

]3275[ر:

66.  : الجعد -  باب
ربيعة عن أنس، بن مالك قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5560

عنه: أنممه الله رضي مالك بن أنس عن الرحمن، عبد أبي بن
يقول: سمعه

البائان، بالطويل ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
وليممس بممالدم، وليممس المهممق، بممالبيض وليممس بالقصممير، ول

أربعيممن رأس علممى اللممه بعثممه بالسممبط، ول القطممط، بالجعممد
وتوفمماه سنين، عشر وبالمدينة سنين، عشر بمكة فأقام سنة،
عشممرون ولحيته رأسه في وليس سنة، ستين رأس على الله

بيضاء. شعرة
]3354[ر:

أبممي عممن إسممرائايل، إسممماعيل: حممدثنا بممن مالك  - حدثنا5561
يقول: البراء إسحق: سمعت

اللممه صمملى النممبي من حمراء حلة في أحسن أحد رأيت ما 
وسلم. عليه



ًا لتضممرب جمتممه مالممك: إن عن أصحابي، بعض قال مممن قريبمم
بممه حممدث ممما مرة، غير يحدثه إسحق: سمعته أبو منكبيه. قال

أذنيه. شحمة يبلغ شعبة: شعره ضحك. قال إل قط
]3356[ر:

نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا5562
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
الليلممة قممال: (أرانممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

أدم مممن راء أنممت ممما كأحسممن آدم، رجل فرأيت الكعبة، عند
ا، قمد اللممم ممن راء أنمت مما كأحسن لمة له الرجال، رجله

رجليممن، عواتممق علممى أو رجليممن، علممى متكأ ماء، تقطر فهي
مريممم، ابممن فقيممل: المسمميح هممذا؟ فسألت: من بالبيت، يطوف

عنبممة كأنهمما اليمنممى، العيممن أعممور قطممط، جعممد برجل أنا وإذا
الدجال). فقيل: المسيح هذا؟ فسألت: من طافية،

]3256[ر:
هّمممام: حممدثنا حبممان: حممدثنا إسحق: أخبرنمما  - حدثنا5563/5568

أنس: قتادة: حدثنا
منكبيه. شعره يضرب كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
قتادة، عن هّمام، إسماعيل: حدثنا بن موسى ) - حدثنا5564( 

أنس: عن
منكبيه. وسلم عليه الله صلى النبي شعر يضرب كان 
قممال: جريممر بممن وهب علي: حدثنا بن عمرو ) - حدثني5565(

قال: قتادة عن أبي، حدثني
ه رسول شعر عن عنه الله رضي مالك بن أنس سألت  الل

الله صلى الله رسول شعر فقال: كان وسلم عليه الله صلى
وعاتقه. أذنيه بين الجعد، ول بالسبط ليس رجلً، وسلم عليه
أنممس عممن قتممادة، عممن جريممر، مسلم: حدثنا ) - حدثنا5566( 

قال:
بعممده أر لم اليدين، ضخم وسلم عليه الله صلى النبي كان 

جعممد ل رجلً، وسمملم عليممه الله صلى النبي شعر وكان مثله،
سبط. ول

قتممادة، عن حازم، بن جرير النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا5567(
قال: عنه الله رضي أنس عن
والقممدمين، اليممدين ضممخم وسمملم عليه الله صلى النبي كان 

الكفين. بسط وكان مثله، قبله ول بعده أر لم الوجه، حسن



هانئ: حدثنا بن معاذ علي: حدثنا بن عمرو ) - حدثني5568( 
أبي عن رجل، عن أو مالك، بن أنس عن قتادة، هّمام: حدثنا

قال: هريرة
حسممن القممدمين، ضممخم وسمملم عليممه اللممه صلى النبي كان 

مثله. بعده أر لم الوجه،
النمبي أنمس: كمان عمن قتمادة، عمن معممر، عمن هشام، وقال
هلل: أبو والكفين. وقال القدمين شثن وسلم عليه الله صلى
صلى النبي الله: كان عبد بن جابر أو أنس، عن قتادة، حدثنا
ًا بعممده أر لممم والقممدمين، الكفين ضخم وسلم عليه الله شممبه
له.
]3354[ر:

ّنى بن محمد  - حدثنا5569 عممدي، أبممي ابممن قال: حممدثني المث
قال: مجاهد عن عون، ابن عن
فقال: الدجال، عنهما: فذكروا الله رضي عباس ابن عند كنا 

قممال أسمعه عباس: لم ابن وقال كافر، عينيه بين مكتوب إنه
وأممما صمماحبكم، إلممى فممانظروا إبراهيممم قممال: (أممما ولكنه ذاك،

بخلبممة، مخطمموم أحمممر، جمممل علممى جعممد، آدم فرجل موسى
يلبي). الوادي في انحدر إذ إليه أنظر كأني

]1480[ر:

67.  : التلبيد -  باب
َعيب، اليممان: أخبرنما أبو  - حدثنا5570/5571 الُزهمري عمن ُشم
قال: عمر بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم قال: أخبرني

ول فليحلممق، ضممفر يقممول: مممن عنه الله رضي عمر سمعت 
اللممه رسممول رأيممت يقول: لقممد عمر ابن بالتلبيد. وكان تشبهوا

ًا. وسلم عليه الله صلى ملبد
قممال: محمممد بممن وأحمممد موسممى بن حبان ) - حدثني5571( 

عممن سممالم، عممن الُزهممري، عن يونس، الله: أخبرنا عبد أخبرنا
قال: عنهما الله رضي عمر ابن
ًا، يهل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت  يقول: ملبد

والنعمة الحمد إن لبيك، لك شريك ل لبيك لبيك، اللهم (لبيك
الكلمات. هؤلء على يزيد لك). ل شريك ل والملك، لك
]1466[ر:

عممن نممافع، عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثني5572
النممبي زوج عنهمما، اللممه رضممي حفصممة عن عمر، بن الله عبد



قالت: وسلم عليه الله صلى
تحلممل ولممم بعمرة حلوا الناس شأن الله: ما رسول قلت: يا 

فل هممديي، وقلممدت رأسي، لبدت قال: (إني عمرتك؟ من أنت
أنحر). حتى أحل
]1491[ر:

68.  : الفرق -  باب
سممعد: حممدثنا بممن إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5573

عبمماس ابممن عممن اللمه، عبممد بممن اللممه عبيممد عممن شهاب، ابن
قال: عنهما الله رضي

الكتمماب أهل موافقة يحب وسلم عليه الله صلى النبي كان 
أشممعارهم، يسممدلون الكتمماب أهممل وكممان فيممه، يممؤمر لممم فيما

اللممه صمملى النممبي فسممدل رؤوسهم، يفرقون المشركون وكان
بعد. فرق ثم ناصيته، وسلم عليه
]3365[ر:

شممعبة، قال: حدثنا رجاء بن الله وعبد الوليد أبو  - حدثنا5574
اللممه رضممي عائاشة عن السود، عن إبراهيم، عن الحكم، عن
قالت: عنها
اللممه صمملى النبي مفارق في الطيب وبيص إلى أنظر كأني 

صمملى النممبي مفرق الله: في عبد محرم. قال وهو وسلم عليه
وسلم. عليه الله
]268[ر:

69.  : الذوائب -  باب
عنبسممة: بممن الفضممل اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5575
(ح). بشر أبو هشيم: أخبرنا أخبرنا
جبير، بن سعيد عن بشر، أبي عن هشيم، قتيبة: حدثنا وحدثنا

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
اللممه رسول وكان خالتي، الحارث بنت ميمونة عند ليلة بت 

رسممول قممال: فقممام ليلتهمما، فممي عنممدها وسلم عليه الله صلى
عممن فقمممت الليممل، مممن يصمملي وسمملم عليممه اللممه صلى الله

يمينه. عن فجعلني بذؤابتي قال: فأخذ يساره،
بشممر: بهممذا، أبممو هشمميم: أخبرنمما محمممد: حممدثنا بن عمرو حدثنا

برأسي. أو وقال: بذؤابتي،
]117[ر:



70.  : القزع -  باب
قممال: أخممبرني مخلممد قال: أخبرني محمد  - حدثني5576/5577

نممافع بن عمر حفص: أن بن الله عبيد قال: أخبرني ُجَريج ابن
رضممي عمممر ابممن سمممع اللممه: أنممه عبد مولى نافع عن أخبره،

يقول: عنهما الله
القزع. عن ينهى وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

قممال: إذا الله عبيد لنا فأشار القزع؟ الله: قلت: وما عبيد قال
لنمما فأشار هنا، وها هنا وها شعرة هنا ها وترك الصبي، حلق
رأسه. وجانبي ناصيته إلى الله عبيد
قممال: هكممذا أدري، قممال: ل والغلم؟ اللممه: فالجاريممة لعبيد قيل

الصبي.
فل للغلم والقفمما القصممة فقممال: أممما الله: وعمماودته، عبيد قال
فممي وليممس شممعر، بناصمميته يممترك أن القزع ولكن بهما، بأس

وهذا. هذا رأسه شق وكذلك غيره، رأسه
ّنى بن الله عبد إبراهيم: حدثنا بن مسلم ) - حدثنا5577(  المث

عن دينار، بن الله عبد مالك: حدثنا بن أنس بن الله عبد بن
عمر: ابن
القزع. عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

71.     : بيديها -  زوجها المرأة تطييب باب
يحيممى الله: أخبرنمما عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثني5578

عممن أبيممه، عممن القاسممم، بممن الرحمممن عبممد سعيد: أخبرنمما بن
قالت: عائاشة

وطيبتممه لحرمممه، بيممدي وسمملم عليممه الله صلى النبي طيبت 
يفيض. أن قبل بمنى

]1465[ر:

72.     : واللحية -  الرأس في الطيب باب
آدم: حممدثنا بممن يحيممى نصممر: حممدثنا بممن إسممحق  - حممدثنا5579

عممن السممود، بن الرحمن عبد عن إسحق، أبي عن إسرائايل،
قالت: عائاشة عن أبيه،
يجممد، ممما بممأطيب وسمملم عليممه الله صلى النبي أطيب كنت 

ولحيته. رأسه في الطيب وبيص أجد حتى
]268[ر:



73.  : المتشاط -  باب
عممن ذئاممب، أبممي ابممن إياس: حممدثنا أبي ابن آدم  - حدثنا5580

سعد: ابن سهل عن الُزهري،
ً أن  عليممه اللممه صمملى النممبي دار فممي جحممر مممن اطلع رجل

بالمممدرى، رأسممه يحممك وسمملم عليممه اللمه صلى والنبي وسلم،
جعممل إنما عينك، في بها لطعنت تنظر، أنك علمت فقال: (لو

البصار). قبل من الذن
]5887، 6505[

74.    : زوجها -  الحائض ترجيل باب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5581
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن الزبيممر، بممن عروة عن شهاب،
قالت:

وأنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول رأس أرجل كنت 
حائاض.

أبيممه، عن هشام، عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد حدثنا
عائاشة: مثله. عن
]292 ،291[ر:

75.    : فيه -  والتيمن الترجيل باب
سممليم، بممن أشممعث عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5582

عائاشة، عن مسروق، عن أبيه، عن
ممما الممتيمن يعجبه كان وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

ووضوئاه. ترجله في استطاع،
]166[ر:

76.     : المسك -  في يذكر ما باب
معمممر، هشام: أخبرنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني5583

ّيب، ابن عن الُزهري، عن اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن المس
عنه،
له آدم ابن عمل قال: (كل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
أطيب الصائام فم ولخلوف به، أجزي وأنا لي فإنه الصوم، إل

المسك). ريح من الله عند
]1795[ر:



77.     : الطيب -  من يستحب ما باب
عثمممان عممن هشممام، وهيب: حممدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا5584

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن
بأطيب إحرامه عند وسلم عليه الله صلى النبي أطيب كنت 
أجد. ما

]1465[ر:

78.     : الطيب -  يرد لم من باب
قممال: النصمماري ثممابت بن عزرة نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5585
كان عنه: أنه الله رضي أنس عن الله، عبد بن ثمامة حدثني

ل كممان وسلم عليه الله صلى النبي أن وزعم الطيب، يرد ل
الطيب. يرد
]2443[ر:

79.  : الذريرة -  باب
ابممن عممن عنممه، محمممد الهيثممم: أو بممن عثمممان  - حممدثنا5586

عممروة عممروة: سمممع بممن اللممه عبممد بممن عمممر ُجَريممج: أخممبرني
قالت: عائاشة عن يخبران، والقاسم

فممي بممذريرة بيدي وسلم عليه الله صلى الله رسول طيبت 
والحرام. للحل الوداع، حجة
]1465[ر:

80.   : للحسن -  المتفلجات باب
إبراهيممم، عممن منصممور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثنا5587

الله: عبد عن علقمة، عن
والمتنمصمممات، والمستوشممممات، الواشممممات اللمممه (لعمممن 

ل لممي تعممالى). ممما اللممه خلممق المغيممرات للحسن، والمتفلجات
كتمماب فممي وهممو وسمملم، عليه الله صلى النبي لعن من ألعن

فخذوه}. إلى: {فانتهوا}. الرسول آتاكم الله: {وما
]4604[ر:

81.    : الشعر -  في الوصل باب
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5588

عوف: بن الرحمن عبد بن ُحَميد عن
المنبر، على وهو حج، عام سفيان أبي بن معاوية سمع أنه 

حرسممي: أيممن بيممد كممانت شممعر مممن قصممة وتنمماول يقول، وهو



ينهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سمعت علماؤكم؟
اتخممذ حيممن إسممرائايل بنممو هلكممت ويقول: (إنممما هذه، مثل عن
نساؤهم). هذه
]3281[ر:

محمممد: حممدثنا بممن يممونس شمميبة: حممدثنا أبي ابن  - وقال5589
أبمي عمن يسمار، بمن عطماء عمن أسملم، بمن زيمد عمن فليح،

عنه، الله رضي هريرة
الواصمملة اللممه قممال: (لعممن وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

والمستوشمة). والواشمة والمستوصلة،
]5602[

قممال: مممرة بممن عمممرو عممن شممعبة، آدم: حممدثنا  - حممدثنا5590
بنممت صممفية عممن يحممدث، ينمماق بن مسلم بن الحسن سمعت
عنها: الله رضي عائاشة عن شيبة،

شعرها، فتمعط مرضت وأنها تزوجت، النصار من جارية أن 
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فسممألوا يصمملوها، أن فممأرادوا

والمستوصلة). الواصلة الله فقال: (لعن
عممن الحسممن، عممن صممالح، بممن أبممان عممن إسممحق، ابممن تابعه

عائاشة. عن صفية،
]4909[ر:

بممن فضمميل المقممدام: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثني5591/5592
عن أمي، قال: حدثتني الرحمن عبد بن منصور سليمان: حدثنا

عنهما: الله رضي بكر أبي بنت أسماء
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلى جاءت امرأة أن 

رأسممها، فتمممزق شممكوى، أصابها ثم ابنتي، أنكحت فقالت: إني
صلى الله رسول فسب رأسها؟ أفأصل بها، يستحثني وزوجها

والمستوصلة. وسلم: الواصلة عليه الله
عن عروة، بن هشام عن شعبة، آدم: حدثنا ) - حدثنا5592( 

قالت: بكر أبي بنت أسماء عن فاطمة، امرأته
والمستوصلة. الواصلة وسلم عليه الله صلى النبي لعن 
]5597[

عبيممد الله: أخبرنمما عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثني5593
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
اللممه قممال: (لعممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

والمستوشمة). والواشمة والمستوصلة الواصلة



اللثة. في نافع: الوشم وقال
]5596، 5598، 5603[

مممرة: سمممعت بممن عمرو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5594
ّيب بن سعيد قال: المس

كبممة فممأخرج فخطبنا قدمها، قدمة آخر المدينة، معاوية قدم 
ًا أرى كنت قال: ما شعر، من إن اليهممود، غيممر هذا يفعل أحد

فممي الواصمملة الزور. يعنممي سماه وسلم عليه الله صلى النبي
الشعر.

]3281[ر:

82.  : المتنمصات -  باب

منصممور، عممن جريممر، إبراهيم: أخبرنمما بن إسحق  - حدثنا5595
قال: علقمة عن إبراهيم، عن
للحسممن والمتفلجممات والمتنمصممات، الواشمات الله عبد لعن 

عبممد قممال هممذا؟ يعقمموب: ممما أم فقممالت اللممه، خلق المغيرات
اللممه؟ كتمماب وفي الله، رسول لعن من ألعن ل لي الله: وما

قال: والله وجدته، فما اللوحين بين ما قرأت لقد قالت: والله
نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وجدتيه: {وما لقد قرأتيه لئن
فانتهوا}. عنه
]4604[ر:

83.  : الموصولة -  باب
نممافع، عممن اللممه، عبيد عن عبدة، محمد: حدثنا  - حدثني5596

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
لى النمبي لعن  ه ص لة، الواصملة وسملم عليمه الل والمستوص

والمستوشمة. والواشمة
]5593[ر:

سمممع أنممه هشممام، سفيان: حدثنا الُحَميدي: حدثنا  - حدثنا5597
قالت: أسماء تقول: سمعت المنذر بنت فاطمة

رسممول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي امرأة سألت 
زوجتهمما، وإنممي شعرها، فامرق الحصبة، أصابتها ابنتي إن الله،

والمستوصلة). الواصلة الله فقال: (لعن فيه؟ أفأصل
]5591[ر:

دكيممن: بممن الفضممل موسممى: حممدثنا بممن يوسف  - حدثني5598



عمممر بممن اللممه عبممد عممن نممافع، عممن جويرية، بن صخر حدثنا
عنهما: الله رضي

صمملى النممبي قممال أو وسمملم، عليه الله صلى النبي سمعت 
والواصمملة والموتشمممة، الواشمممة اللممه وسمملم: (لعممن عليه الله

وسلم. عليه الله صلى النبي والمستوصلة). يعني: لعن
]5593[ر:

اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثني5599
ابممن عممن علقمممة، عممن إبراهيممم، عممن منصممور، عممن سممفيان،
قال: عنه الله رضي مسعود

والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات، الواشمات الله لعن 
رسممول لعنه من ألعن ل لي ما الله، خلق المغيرات للحسن،

الله؟ كتاب في وهو وسلم، عليه الله صلى الله
]4604[ر:

84.  : الواشمة -  باب
عممن معمممر، عممن الممرزاق، عبممد يحيممى: حممدثنا  - حممدثني5600
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن هّمام،

حمق). ونهممى وسلم: (العيمن عليه الله صلى الله رسول قال 
الوشم. عن

قممال: ذكممرت سممفيان مهدي: حدثنا ابن بشار: حدثنا ابن حدثني
عممن إبراهيممم، عممن منصممور، حممديث عممابس بممن الرحمممن لعبد

عبممد عن يعقوب، أم من فقال: سمعته الله، عبد عن علقمة،
منصور. حديث مثل الله،
]5408[ر:

بممن عممون عممن شممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5601
فقال: أبي، قال: رأيت جحيفة أبي
وثمممن الممدم، ثمن عن نهى وسلم عليه الله صلى النبي إن 

والمستوشمة. والواشمة وموكله، الربا وآكل الكلب،
]1980[ر:

85.  : المستوشمة -  باب
عممن عمممارة، عممن جريممر، حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا5602

قال: هريرة أبي عن زرعة، أبي
سمممع من بالله، فقال: أنشدكم فقام تشم، بامرأة عمر أتي 

أبمو فقممال الوشممم؟ فممي وسملم عليممه اللمه صملى النمبي ممن



قممال: ممما سمممعت، أنمما المممؤمنين أمير فقلت: يا هريرة: فقمت
يقممول: (ل وسمملم عليممه الله صلى النبي قال: سمعت سمعت؟

تستوشمن). ول تشمن
]5589[ر: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا5603 اللمه: عبيمد عمن سمعيد، بممن يحيى مس
قال: عمر ابن عن نافع، أخبرني

لى النمبي لعن  ه ص لة، الواصملة وسملم عليمه الل والمستوص
والمستوشمة. والواشمة

]5593[ر:
ّنممى: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا5604 عممن الرحمممن، عبممد المث

اللممه عبممد عممن علقمة، عن إبراهيم، عن منصور، عن سفيان،
عنه: الله رضي

والمتنمصمممات، والمستوشممممات، الواشممممات اللمممه لعمممن 
مممن ألعن ل لي ما الله، خلق المغيرات للحسن، والمتفلجات

الله. كتاب في وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول لعن
]4604[ر:

86.  : التصاوير -  باب
عممن الُزهممري، عممن ذئاممب، أبممي ابممن آدم: حممدثنا  - حدثنا5605

أبممي عممن عبمماس، ابممن عممن عتبممة، بن الله عبد بن الله عبيد
قال: عنهم الله رضي طلحة

ًا الملئاكة تدخل وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال  فيه بيت
تصاوير). ول كلب
الله: عبيد شهاب: أخبرني ابن عن يونس، الليث: حدثني وقال
اللممه صمملى النممبي طلحة: سمعت أبا عباس: سمعت ابن سمع
وسلم. عليه
]3053[ر:

87.     : القيامة -  يوم المصورين عذاب باب
عممن العمممش، سممفيان: حممدثنا الُحَميممدي: حممدثنا  - حممدثنا5606
فممرأى نميممر، بممن يسممار دار فممي مسروق مع قال: كنا مسلم

قال: الله عبد فقال: سمعت تماثيل، صفته في
النمماس أشد يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ًا المصورون). القيامة يوم الله عند عذاب
عممن عيمماض، بممن أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا5607



عنهممما اللممه رضممي عمر بن الله عبد نافع: أن عن الله، عبيد
أخبره:

الممذين قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
ممما لهم: أحيمموا يقال القيامة، يوم يعذبون الصور هذه يصنعون
خلقتم).

]7119[

88.   : الصور -  نقض باب
عممن يحيممى، عممن هشممام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا5608
حدثته: عنها الله رضي عائاشة حطان: أن بن عمران

بيتممه فممي يممترك يكممن لممم وسمملم عليه الله صلى النبي أن 
ًا نقضه. إل تصاليب فيه شيئ

عمممارة: حممدثنا الواحممد: حممدثنا عبممد موسى: حدثنا  - حدثنا5609
ًا هريممرة أبممي مممع قممال: دخلممت زرعة أبو فممرأى بالمدينممة، دار

ًا أعلها قال: يصور، مصور
أظلم يقول: (ومن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ذرة). ثممم وليخلقمموا حبممة، فليخلقمموا كخلقممي، يخلق ذهب ممن
أبمما فقلممت: يمما إبطه، بلغ حتى يديه فغسل ماء، من بتور دعا

وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول من سمعته أشيء هريرة،
الحلية. قال: منتهى

]7120[

89.     : التصاوير -  من وطئ ما باب
قممال: سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5610/5611

أفضممل يومئممذ بالمدينممة وممما القاسم، بن الرحمن عبد سمعت
عنها: الله رضي عائاشة قال: سمعت أبي قال: سمعت منه،
وقممد سممفر، مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول قدم 

رآه فلممما تماثيممل، فيهمما لممي سممهوة علممى لممي بقممرام سممترت
النمماس وقممال: (أشممد هتكممه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا اللممه). قممالت: فجعلنمماه بخلق يضاهون الذين القيامة يوم عذاب

وسادتين. أو وسادة
ّدد: حدثنا ) - حدثنا5611(  هشممام، عن داود، بن الله عبد مس

قالت: عائاشة عن أبيه، عن
ًا وعلقت سفر، من وسلم عليه الله صلى النبي قدم  درنوك



أنمما أغتسممل وكنممت فنزعتممه، أنزعممه أن فممأمرني تماثيممل، فيممه
واحد. إناء من وسلم عليه الله صلى والنبي

]2347[ر:

90.      : الصور -  على القعود كره من باب
عممن نممافع، عممن جويرية، منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا5612

عنها: الله رضي عائاشة عن القاسم،
عليه الله صلى النبي فقام تصاوير، فيها نمرقة اشترت أنها 

أذنبممت، مممما اللممه إلممى فقلت: أتوب يدخل، فلم بالباب وسلم
قال: (إن وتوسدها، عليها النمرقة). قلت: لتجلس هذه قال: (ما
ممما لهم: أحيمموا يقال القيامة، يوم يعذبون الصور هذه أصحاب
ًا تدخل ل الملئاكة وإن خلقتم، الصور). فيه بيت

]1999[ر:
َكيممر، عممن الليمث، قتيبممة: حممدثنا  - حدثنا5613 بمن بسمر عممن ُب
اللممه رسول صاحب طلحة، أبي عن خالد، بن زيد عن سعيد،
قال: وسلم، عليه الله صلى

ل الملئاكممة قممال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
ًا تدخل صورة). فيه بيت

فيممه سممتر بممابه علممى فممإذا فعممدناه، زيد اشتكى بسر: ثم قال
اللممه صمملى النبي زوج ميمونة ربيب الله، لعبيد فقلت صورة،

عبيد فقال الول؟ يوم الصور عن زيد يخبرنا وسلم: ألم عليه
ًا قال: (إل حين تسمعه الله: ألم ثوب). في رقم

َكيمر: الحمارث: حمدثه ابمن عممرو: همو وهب: أخبرنما ابن وقال ُب
اللممه صمملى النممبي عممن طلحة، أبو زيد: حدثه بسر: حدثه حدثه
وسلم. عليه
]3053[ر:

91.     : التصاوير -  في الصلة كراهية باب
عبد الوارث: حدثنا عبد ميسرة: حدثنا بن عمران  - حدثنا5614
قال: عنه الله رضي أنس عن صهيب، بن العزيز

النممبي لهمما فقممال بيتهمما، جانب به سترت لعائاشة، قرام كان 
تصمماويره تممزال ل فممإنه عنممي، وسلم: (أميطي عليه الله صلى

صلتي). في لي تعرض
]367[ر:



92.       : صورة -  فيه ًا بيت الملئكة تدخل ل باب
قممال: وهممب ابممن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا5615
قال: أبيه عن سالم، عن محمد، ابن هو عمر، حدثني

حممتى عليه، فراث جبريل، وسلم عليه الله صلى النبي وعد 
صمملى النممبي فخممرج وسمملم، عليه الله صلى النبي على اشتد
ل لممه: إنمما فقممال وجممد، ما إليه فشكا فلقيه، وسلم عليه الله

ًا ندخل كلب. ول صورة فيه بيت
]3055[ر:

93.       : صورة -  فيه ًا بيت يدخل لم من باب
عممن نافع، عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا5616

النممبي زوج عنهمما، اللممه رضممي عائاشممة عن محمد، بن القاسم
أخبرته: أنها وسلم عليه الله صلى

صلى الله رسول رآها فلما تصاوير، فيها نمرقة اشترت أنها 
فممي فعرفممت يممدخل، فلممم البمماب علممى قممام وسلم عليه الله

وإلممى اللمه إلممى أتمموب اللممه، رسممول قالت: يا الكراهية، وجهه
النمرقممة). فقممالت: هممذه بممال قممال: (ممما أذنبممت؟ ممماذا رسوله،
اللممه صمملى اللممه رسممول فقال وتوسدها، عليها لتقعد اشتريتها

لم: (إن عليه القياممة، يموم يعمذبون الصمور همذه أصمحاب وس
الصممور فيممه الذي البيت خلقتم. وقال: إن ما لهم: أحيوا ويقال

الملئاكة). تدخله ل
]1999[ر:

94.    : المصور -  لعن من باب
ّنى بن محمد  - حدثنا5617 جعفممر: بن محمد قال: حدثني المث
أبيه: عن جحيفة، أبي ابن عون عن شعبة، حدثنا

ًا اشترى أنه  ًا، غلم عليمه اللمه صملى النممبي فقمال: إن حجام
ولعن البغي، وكسب الكلب، وثمن الدم، ثمن عن نهى وسلم

والمصور. والمستوشمة، والواشمة وموكله، الربا آكل
]1980[ر:

95       : أن -  القيامة يوم كلف صورة صور من باب
. بنافخ     وليس الروح، فيها ينفخ

سممعيد العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا5618
قال: كنممت قتادة يحدث مالك بن أنس بن النضر قال: سمعت



عليممه الله صلى النبي يذكر ول يسألونه، وهم عباس ابن عند
فقال: سئل، حتى وسلم

ًا سمعت  لم عليمه اللمه صملى محممد صمور يقمول: (ممن وس
الممروح، فيهمما ينفممخ أن القيامممة يمموم كلممف الممدنيا فممي صممورة
بنافخ). وليس

]2112[ر:

96.    : الدابة -  على الرتداف باب
يزيممد، بممن يممونس عممن صفوان، أبو قتيبة: حدثنا  - حدثنا5619

اللممه رضممي زيممد بممن أسممامة عن عروة، عن شهاب، ابن عن
عنهما:

حمممار، علممى ركممب وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 
وراءه. أسامة وأردف فدكية، قطيفة عليه إكاف على
]2825[ر:

97.    : الدابة -  على الثلثة باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5620 عممن خالممد، زريممع: حممدثنا بممن يزيممد مس

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
أغيلمممة استقبله مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم لما 

ًا فحمل المطلب، عبد بني خلفه. والخر يديه، بين واحد
]1704[ر:

98.       : يديه -  بين غيره الدابة صاحب حمل باب
يممأذن أن إل الدابممة، بصممدر أحممق الدابممة بعضهم: صاحب وقال

له.
الوهمماب: حممدثنا عبممد بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثني5621

عباس: ابن فقال: قال عكرمة عند الثلثة شر أيوب: ذكر
بيممن قثممم حمل وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى 

يممديه. فممأيهم بيممن والفضل خلفه، قثم أو خلفه، والفضل يديه،
خير؟ أيهم أو شر،

99.     : الرجل -  خلف الرجل إرداف باب
قتممادة: حممدثنا هّمممام: حممدثنا خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا5622

قال: عنه الله رضي جبل بن معاذ عن مالك، بن أنس
وبينه بيني ليس وسلم، عليه الله صلى النبي رديف أنا بينا 
اللممه رسممول معمماذ). قلممت: لبيممك فقممال: (يمما الرحممل، آخممرة إل



رسممول معاذ). قلت: لبيك قال: (يا ثم ساعة سار ثم وسعديك،
معمماذ). قلممت: لبيممك قال: (يمما ثم ساعة سار ثم وسعديك، الله

علممى اللممه حممق ممما تممدري قممال: (هممل وسممعديك، اللممه رسول
عبمماده علممى اللممه قال: (حممق أعلم، ورسوله عباده). قلت: الله

ًا). ثم به يشركوا ول يعبدوه أن قمال: (يما ثمم ساعة، سار شيئ
فقممال: (هممل وسممعديك، اللممه رسول جبل). قلت: لبيك بن معاذ
ورسمموله فعلوه). قلت: اللممه إذا الله على العباد حق ما تدري
يعذبهم). ل أن الله على العباد قال: (حق أعلم،

]2701[ر:

100      : محرم -  ذا الرجل خلف المرأة إرداف باب

بممن يحيممى صممباح: حممدثنا بممن محمممد بن الحسن  - حدثنا5623
قممال: سمممعت إسممحق أبي بن يحيى شعبة: أخبرني عباد: حدثنا

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس
وإني خيبر، من وسلم عليه الله صلى الله رسول مع أقبلنا 

صمملى اللممه رسول نساء وبعض يسير، وهو طلحة أبي لرديف
إذ وسمملم، عليه الله صلى الله رسول رديف وسلم عليه الله

لى اللمه رسمول فقال فنزلت، فقلت: المرأة، الناقة، عثرت ص
رسممول وركممب الرحممل أمكم). فشممددت وسلم: (إنها عليه الله
قممال: المدينممة أو: رأى دنمما، فلممما وسلم، عليه الله صلى الله

حامدون). لربنا عابدون، تائابون (آيبون
]2919[ر:

101.      : الخرى -  على الرجل ووضع الستلقاء باب
سممعد: حممدثنا بممن إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5624

عمه: عن تميم، بن عباد عن شهاب، ابن
المسجد، في يضطجع وسلم عليه الله صلى النبي أبصر أنه 

ًا الخرى. على رجليه إحدى رافع
]463[ر:

الدب  - كتاب81
[

1.   : والصلة -  البر باب
ًا} /العنكبمموت: بوالديه النسان تعالى: {ووصينا الله وقول حسممن



8./

عيممزار بممن قممال: الوليممد شممعبة الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا5625
صمماحب يقممول: أخبرنمما الشيباني عمرو أبا قال: سمعت أخبرني

قال: الله، عبد دار إلى بيده وأومأ الدار، هذه
إلممى أحممب العمممل وسمملم: أي عليممه الله صلى النبي سألت 

بممر قممال: (ثممم أي؟ وقتهمما). قممال: ثممم علممى قال: (الصلة الله؟
اللممه). قممال: سممبيل فممي قممال: (الجهمماد أي؟ الوالدين). قال: ثم

لزادني. استزدته ولو بهن، حدثني
]504[ر:

2.      : الصحبة -  بحسن الناس أحق من باب
بممن عمممارة عممن جريممر، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا5626

رضممي هريممرة أبممي عممن زرعممة، أبي عن شبرمة، بن القعقاع
قال: عنه الله
فقممال: يمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

قممال: (أمممك). صممحابتي؟ بحسممن النمماس أحق من الله، رسول
أمممك). قممال: (ثممم مممن؟ أمك). قال: ثم قال: (ثم من؟ قال: ثم
أبوك). قال: (ثم من؟ قال: ثم

زرعة: مثله. أبو أيوب: حدثنا بن ويحيى شبرمة ابن وقال

3.      : البوين -  بإذن إل يجاهد ل باب
ّدد: حمدثنا  - حدثنا5627 قمال: وشمعبة سمفيان عمن يحيمى، مس
سممفيان، كممثير: أخبرنمما بممن محمد (ح). قال: وحدثنا حبيب حدثنا

قال: عمرو بن الله عبد عن العباس، أبي عن حبيب، عن
قممال: (لممك وسمملم: أجاهممد؟ عليممه الله صلى للنبي رجل قال 

فجاهد). قال: (ففيهما أبوان). قال: نعم،
]2842[ر:

4.     : والديه -  الرجل يسب ل باب
عمن سمعد، بممن إبراهيممم يونس: حمدثنا بن أحمد  - حدثنا5628

عمممرو بممن اللممه عبممد عممن الرحمممن، عبممد بن ُحَميد عن أبيه،
قال: عنهما الله رضي

الكبائار أكبر من وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال 
يلعممن وكيممف اللممه، رسممول والممديه). قيممل: يمما الرجممل يلعن أن



أبمماه، فيسممب الرجممل، أبمما الرجممل قال: (يسممب والديه؟ الرجل
أمه). فيسب أمه ويسب

5.      : والديه -  بر من دعاء إجابة باب
إبراهيم بن إسماعيل مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا5629

عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع، قال: أخبرني عقبة بن
نفر ثلثة قال: (بينما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

فممانحطت الجبل، في غار إلى فمالوا المطر، أخذهم يتماشون
فقممال عليهممم، فممأطبقت الجبممل مممن صممخرة غممارهم فم على

ً لبعض: انظروا بعضهم فممادعوا صممالحة، للممه عملتموهمما أعمممال
يفرجها. لعله بها الله

ولمي كمبيران، شميخان والدان لي كان إنه أحدهم: اللهم فقال
فحلبممت عليهممم رحممت فممإذا عليهممم، أرعممى كنممت صغار، صبية
ًا، الشممجر بي نأى وإنه ولدي، قبل أسقيهما بوالدي بدأت يوممم

كنممت كممما فحلبممت ناما، قد فوجدتهما أمسيت حتى أتيت فما
أن أكممره رؤوسممهما، عنممد فقمممت بممالحلب فجئممت أحلممب،

والصممبية قبلهممما، بالصبية أبدأ أن وأكره نومهما، من أوقظهما
طلممع حممتى ودأبهممم دأبممي ذلك يزل فلم قدمي، عند يتضاغون

فمافرج وجهممك ابتغماء ذلمك فعلممت أني تعلم كنت فإن الفجر،
يممرون حتى فرجة لهم الله السماء. ففرج منها نرى فرجة لنا

السماء. منها
ممما كأشممد أحبهمما عممم ابنممة لممي كممانت إنممه الثاني: اللهم وقال
آتيهمما حممتى فممأبت نفسممها، إليهمما فطلبت النساء، الرجال يحب
فلممما بها، فلقيتها دينار مائاة جمعت حتى فسعيت دينار، بمائاة

تفتممح ول اللمه، اتمق اللمه عبممد قمالت: يما رجليهمما بيممن قعمدت
قممد أنممي تعلممم كنممت فإن اللهم عنها، بحقه. فقمت إل الخاتم
فرجة. لهم منها. ففرج لنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت
ًا استأجرت كنت إني الخر: اللهم وقال فلممما أرز، بفممرق أجير
فممتركه حقممه عليممه فعرضممت حقممي، قال: أعطنممي عمله قضى
ًا منممه جمعت حتى أزرعه أزل فلم عنه، ورغب وراعيهمما، بقممر

فقلممت: حقممي، وأعطنممي تظلمنممي ول اللممه فقال: اتق فجاءني
بممي، تهممزأ ول اللممه فقممال: اتممق وراعيها، البقر تلك إلى اذهب

فأخممذه وراعيهمما، البقممر تلممك فخممذ بممك، أهممزأ ل فقلممت: إنممي
وجهممك، ابتغمماء ذلممك فعلممت أنممي تعلممم كنت فإن بها، فانطلق



عنهم). الله بقي. ففرج ما فافرج
]2102[ر:

6.     : الكبائر -  من الوالدين عقوق باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمرو، بن الله عبد قاله
]6298[ر:

عممن منصور، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا5630
ّيب، المغيرة، عن وّراد، عن المس

عليكمم حرم الله قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا المهات، عقوق ات، ومنعم لكمم: قيمل وكمره البنمات، ووأد وه
المال). وإضاعة السؤال، وكثرة وقال،

]1407[ر:
الجريممري، عممن الواسممطي، خالممد إسحق: حدثنا  - حدثني5631

عنممه اللممه رضممي أبيممه عممن بكممرة، أبممي بممن الرحمن عبد عن
قال:

بممأكبر أنممبئكم وسمملم: (أل عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 
وعقموق بالله، قال: (الشراك الله، رسول يا الكبائار). قلنا: بلى

ًا - وكممان الوالممدين الممزور، وقممول - أل فقممال فجلممس متكئمم
زال الممزور). فممما وشممهادة الممزور، وقممول أل الممزور، وشممهادة

يسكت. قلت: ل حتى يقولها،
]2511[ر:

جعفممر: حممدثنا بن محمد الوليد: حدثنا بن محمد  - حدثني5632
أنممس قممال: سمممعت بكممر أبي بن الله عبيد قال: حدثني ُشعبة

قال: عنه الله رضي مالك بن
عن سئل أو الكبائار، وسلم عليه الله صلى الله رسول ذكر 

الوالممدين، وعقمموق النفس، وقتل بالله، فقال: (الشرك الكبائار،
قممال: أو الممزور، قممال: قممول الكبممائار؟ بممأكبر أنممبئكم فقممال: أل

الزور). قال: (شهادة أنه ظني ُشعبة: وأكثر الزور). قال شهادة
]2510[ر:

7.    : المشرك -  الوالد صلة باب
عممروة: بممن هشام سفيان: حدثنا الُحَميدي: حدثنا  - حدثنا5633
عنهممما اللممه رضممي بكممر أبي بنت أسماء أبي: أخبرتني أخبرني



قالت:
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي عهد في راغبة، أمي أتتني 

قال: (نعممم). قممال وسلم: آصلها؟ عليه الله صلى النبي فسألت
الممذين عممن اللممه ينهاكم فيها: {ل تعالى الله عيينة: فأنزل ابن
الدين}. في يقاتلوكم لم
]2477[ر:

8.      : زوج -  ولها أمها المرأة صلة باب
أسممماء عممن عممروة، عممن هشممام، الليث: حممدثني  - وقال5634
قالت:

إذ ومممدتهم قريممش عهممد فممي مشممركة، وهممي أمممي قممدمت 
فاسممتفتيت أبيهمما، مممع وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عاهدوا

وهممي قممدمت أمممي فقلممت: إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي
أمك). صلي قال: (نعم، راغبة؟

]2477[ر:
َقيل، عن الليث، يحيى: حدثنا  - حدثنا5635 شممهاب، ابن عن ُع

أخممبره: أن عباس بن الله عبد الله: أن عبد بن الله عبيد عن
أخبره: سفيان أبا
النممبي - يعنممي يممأمركم؟ فقممال: فممما إليممه، أرسممل هرقل أن 

والصممدقة، بالصمملة، - فقممال: يأمرنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى
والصلة. والعفاف،

]7[ر:

9.    : المشرك -  الخ صلة باب
بممن العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا5636

رضمي عممر ابمن قال: سمعت دينار بن الله عبد مسلم: حدثنا
يقول: عنهما الله
هممذه ابتممع اللممه، رسول فقال: يا تباع، سيراء حلة عمر رأى 

هممذه يلبس الوفود. قال: (إنما جاءك وإذا الجمعة، يوم والبسها
منهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي لممه). فممأتي خلق ل من

قلممت وقممد ألبسممها فقال: كيممف بحلة، عمر إلى فأرسل بحلل،
أو تبيعهمما ولكن لتلبسها، أعطكها لم قال: (إني قلت؟ ما فيها

أن قبممل مكممة أهل من له أخ إلى عمر بها تكسوها). فأرسل
يسلم.

]846[ر:



10. الرحم -     صلة فضل باب
عثمممان ابممن قال: أخبرني ُشعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5637

قممال: قيممل: يمما أيمموب أبي عن طلحة، بن موسى قال: سمعت
الجنة. يدخلني بعمل أخبرني الله، رسول
عثمممان ابممن ُشعبة: حدثنا بهز: حدثنا الرحمن: حدثنا عبد حدثني

اللممه: أنهممما عبممد بممن عثمممان وأبمموه ممموهب بممن اللممه عبد بن
اللممه رضممي النصاري أيوب أبي عن طلحة، بن موسى سمعا
عنه:
الجنممة، يممدخلني بعمممل أخبرني الله، رسول قال: يا رجل أن 

عليممه اللممه صلى الله رسول فقال له؟ ما له القوم: ما فقال
وسلم: (تعبممد عليه الله صلى النبي له). فقال ما وسلم: (أرب

وتصممل الزكمماة، وتممؤتي الصمملة، وتقيم شيئا، به تشرك ل الله
راحلته. على كان ذرها). قال: كأنه الرحم،

]1332[ر:

11.   : القاطع -  إثم باب
َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5638 عممن ُع

بممن جممبير قممال: إن مطعممم بن جبير بن محمد شهاب: أن ابن
أخبره: مطعم

الجنة يدخل يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 
قاطع).

12.        : الرحم -  بصلة الرزق في له بسط من باب
قممال: معن بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني5639
رضممي هريرة أبي عن سعيد، أبي ابن سعيد عن أبي، حدثني

قال: عنه الله
سممره يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

فليصممل أثممره، فممي لممه ينسممأ وأن رزقممه، فممي لممه يبسممط أن
رحمه).
َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5640 عممن ُع

مالك: بن أنس قال: أخبرني شهاب ابن
أن أحممب قممال: (مممن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

رحمه). فليصل أثره، في له وينسأ رزقه، في له يبسط
]1961[ر:



13.     : الله -  وصله وصل من باب
اللمه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثني5641/5642

يسممار بممن سممعيد عمممي قممال: سمممعت مممزرد أبممي بممن معاوية
هريرة، أبي عن يحدث،

الخلق، خلق الله قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
بممك العائاممذ مقممام الرحممم: هممذا قالت خلقه، من فرغ إذا حتى
وصمملك، مممن أصممل أن ترضممين أممما قممال: نعممم، القطيعة، من

لممك). قممال قممال: فهممو رب، يمما قالت: بلى قطعك؟ من وأقطع
شممئتم: {فهممل إن وسلم: (فاقرؤوا عليه الله صلى الله رسول
أرحامكم}. وتقطعوا الرض في تفسدوا أن توليتم إن عسيتم

اللممه عبممد سليمان: حدثنا مخلد: حدثنا بن خالد ) - حدثنا5642(
عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن دينار، بن
من شجنة الرحم قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

قطعته). قطعك ومن وصلته، وصلك الله: من فقال الرحمن،
]4552[ر:

بلل بممن سممليمان مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5643
عممن رومان، بن يزيد عن مزرد، أبي ابن معاوية قال: أخبرني

اللممه صمملى النممبي زوج عنهمما، اللممه رضممي عائاشممة عن عروة،
وسلم، عليه
فمممن شممجنة، قال: (الرحم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

قطعته). قطعها ومن وصلته، وصلها

14.    : ببللها -  الرحم تبل باب
جعفممر: حممدثنا بممن محمد عباس: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5644
حممازم: أبي بن قيس عن خالد، أبي بن إسماعيل عن ُشعبة،

قال: العاص بن عمرو أن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت  يقممول: سممر غير جهار

- بيمماض جعفممر بن محمد كتاب عمرو: في - قال أبي آل (إن
المؤمنين). وصالح الله وليي إنما بأوليائاي، ليسوا

عمممرو عممن قيممس، عن بيان، عن الواحد، عبد بن عنبسة زاد
وسملم: (ولكممن عليممه اللممه صلى النبي قال: سمعت العاص بن

بصلتها. أصلها ببللها). يعني أبلها رحم لهم

15.    : بالمكافئ -  الواصل ليس باب
العمممش عممن سممفيان، كممثير: أخبرنمما بممن محمد  - حدثنا5645



بممن اللممه عبممد عممن مجاهممد، عممن وفطممر، عمممرو بن والحسن
اللممه صمملى النممبي إلممى العمش يرفعه سفيان: لم عمرو: قال

وفطر، حسن ورفعه وسلم، عليه
الواصممل قممال: (ليممس وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

وصلها). رحمه قطعت إذا الذي الواصل ولكن بالمكافئ،

16.        : أسلم -  ثم الشرك في رحمه وصل من باب
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5646
الزبير: بن عروة أخبرني

أرأيمت اللمه، رسمول قمال: يما أنه أخبره حزام بن حكيم أن 
ًا وعتاقممة، صمملة، مممن الجاهليممة، فممي بهمما أتحنممث كنممت أمممور

رسممول حكيممم: قممال قال أجر؟ من فيها لي كان هل وصدقة،
خير). من سلف ما على وسلم: (أسلمت عليه الله صلى الله

وابممن وصممالح معمممر اليمان: أتحنث. وقال أبي أيضا: عن ويقال
التممبرر. وتممابعه إسممحق: التحنممث ابممن المسممافر: أتحنممث. وقممال

أبيه. عن هشام،
]1369[ر:

17        : أو -  به، تلعب حتى غيره صبية ترك من باب
. مازحها   أو قبلها

نقص ؟؟
النممبي - يعنممي يممأمركم؟ فقممال: فممما إليممه، أرسممل هرقل أن 

والصممدقة، بالصمملة، - فقممال: يأمرنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى
والصلة. والعفاف،

]7[ر:
عن سعيد، بن خالد عن الله، عبد حبان: أخبرنا  - حدثنا5647

قالت: سعيد بن خالد بنت خالد أم عن أبيه،
ه رسول أتيت  لم عليمه اللمه صملى الل وعلمي أبمي ممع وس

وسمملم: (سممنه عليممه الله صلى الله رسول قال أصفر، قميص
ه: وهمي عبمد سنه). قمال قمالت: فمذهبت بالحبشمية: حسمنة، الل

اللممه صمملى اللممه رسممول قال أبي، فزبرني النبوة بخاتم ألعب
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال وسمملم: (دعهمما). ثممم عليه

وأخلقممي). أبلممي ثممم وأخلقممي، أبلممي ثم وأخلقي، وسلم: (أبلي
بقائاها. من يعني ذكر، حتى الله: فبقيت عبد قال
]2906[ر:



18.     : ومعانقته -  وتقبيله الولد رحمة باب
أنس: ثابت: عن وقال

وشمه. فقبله إبراهيم وسلم عليه الله صلى النبي أخذ 
ابممن مهمدي: حممدثنا إسممماعيل: حمدثنا بمن موسى  - حدثنا5648

قال: نعم أبي ابن عن يعقوب، أبي
ًا كنت  فقال: البعوض، دم عن رجل وسأله عمر، لبن شاهد

هممذا، إلممى قممال: انظممروا العممراق، أهممل فقال: مممن أنت؟ ممن
عليه الله صلى النبي ابن قتلوا وقد البعوض، دم عن يسألني
يقممول: (هممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي وسمممعت وسلم،

الدنيا). من ريحانتاي
]3543[ر:

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5649
أخممبره: أن الزبيممر بممن عروة بكر: أن أبي بن الله عبد حدثني
قالت: حدثته وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائاشة

تمرة غير عندي تجد فلم تسألني، ابنتان معها امرأة جاءتني 
فخرجممت، قممامت ثممم ابنتيهمما، بيممن فقسمممتها فأعطيتها واحدة،
يلممي فقممال: (مممن فحدثته، وسلم عليه الله صلى النبي فدخل

ًا، البنات هذه من ًا له كن إليهن، فأحسن شيئ النار). من ستر
]1352[ر:

المقممبري: سممعيد الليممث: حممدثنا الوليد: حممدثنا أبو  - حدثنا5650
قال: قتادة أبو سليم: حدثنا بن عمرو حدثنا

أبممي بنممت وأمامممة وسمملم، عليه الله صلى النبي علينا خرج 
رفعها. رفع وإذا وضعها، ركع فإذا فصلى، عاتقه، على العاص

]494[ر:
أبو الُزهري: حدثنا عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5651
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة

علممي بممن الحسممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول قبل 
ًا، التميمي حابس بن القرع وعنده لممي القرع: إن فقال جالس
ًا، منهم قبلت ما الولد من عشرة اللممه رسول إليه فنظر أحد
يرحم). ل يرحم ل قال: (من ثم وسلم عليه الله صلى

هشممام، عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5652
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن
فقال: تقبلممون وسلم عليه الله صلى النبي إلى أعرابي جاء 

وسمملم: (أو عليممه الله صلى النبي فقال نقبلهم، فما الصبيان؟



الرحمة). قلبك من الله نزع أن لك أملك
زيد قال: حدثني غسان أبو مريم: حدثنا أبي ابن  - حدثنا5653

عنه: الله رضي الخطاب بن عمر عن أبيه، عن أسلم، بن
امممرأة فممإذا سممبي، وسمملم عليممه الله صلى النبي على قدم 

ًا وجممدت إذا تسممقي، ثممديها تحلممب قممد السممبي مممن فممي صممبي
صمملى النبي لنا فقال وأرضعته، ببطنها فألصقته أخذته، السبي

النار). قلنا: ل، في ولدها طارحة هذه وسلم: (أترون عليه الله
مممن بعبمماده أرحممم فقال: (للممه تطرحه، ل أن على تقدر وهي
بولدها). هذه

19.       : جزء -  مائة في الرحمة الله جعل باب
عممن شممعيب، البهرانممي: أخبرنمما نممافع بممن الحكم  - حدثنا5654

ّيب: أن بن سعيد الُزهري: أخبرنا قال: هريرة أبا المس
الله يقول: (جعل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا، وتسممعين تسممعة عنممده فأمسممك جزء، مائاة في الرحمة جممزء
ًا الرض فممي وأنممزل ًا، جممزء يممتراحم الجممزء ذلممك فمممن واحممد

أن خشممية ولممدها، عممن حافرهمما الفممرس ترفممع حممتى الخلممق،
تصيبه).

]6104[

20.       : معه -  يأكل أن خشية الولد قتل باب
عممن منصور، عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5655

قال: الله عبد عن شرحبيل، بن عمرو عن وائال، أبي
للممه تجعل قال: (أن أعظم؟ الذنب أي الله، رسول قلت: يا 

ًا أن خشية ولدك تقتل قال: (أن أي؟ خلقك). قلت: ثم وهو ند
جارك). وأنمزل حليلة تزاني قال: (أن أي؟ معك). قال: ثم يأكل
ل وسمملم: {والممذين عليممه اللممه صمملى النممبي قول تصديق الله

ًا الله مع يدعون آخر}. إله
]4207[ر:

21.     : الحجر -  في الصبي وضع باب
ّنى: حمدثنا بن محمد  - حدثنا5656 عمن سمعيد، بمن يحيمى المث
عائاشة: عن أبي، قال: أخبرني هشام

ًا وضممع وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي أن  حجممره فممي صممبي
فأتبعه. بماء فدعا عليه، فبال يحنكه،

]220[ر:



22.     : الفخذ -  على الصبي وضع باب
المعتمممر عممارم: حممدثنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5657

يحممدث، تميمممة أبمما قممال: سمممعت أبيه عن سليمان: يحدث بن
زيممد بن أسامة عن عثمان، أبو النهدي: يحدثه عثمان أبي عن

عنهما: الله رضي
فيقعممدني يأخممذني وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول كان 

ثممم يضمهما، ثم الخر، فخذه على الحسن ويقعد فخذه، على
أرحمهما). فإني إرحمهما يقول: (اللهم

عثمممان: أبممي عممن سليمان، يحيى: حدثنا قال: حدثنا علي وعن
كمذا بمه قلت: حدثت شيء، منه قلبي في التميمي: فوقع قال

عنممدي فوجممدته فنظممرت عثمممان، أبممي مممن أسمعه فلم وكذا،
ًا سمعت. فيما مكتوب

]3528[ر:

23.     : اليمان -  من العهد حسن باب
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا5658
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

قبل هلكت ولقد خديجة، على غرت ما امرأة على غرت ما 
ولقممد يممذكرها، أسمممعه كنممت لممما سممنين، بثلث يممتزوجني أن

كممان وإن قصممب، مممن الجنممة فممي ببيت يبشرها أن ربه أمره
منها. خلتها في يهدي ثم الشاة ليذبح

]3605[ر:

24.     : ًا -  يتيم يعول من فضل باب
عبممد قممال: حممدثني الوهمماب عبممد بممن اللممه عبممد  - حدثنا5659
بممن سممهل قال: سمعت أبي قال: حدثني حازم أبي بن العزيز
سعد،

في اليتيم وكافل قال: (أنا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
والوسطى. السبابة بإصبعيه هكذا). وقال الجنة

]4998[ر:

25.    : الرملة -  على الساعي باب
مالك، قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا5660

عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى يرفعه سليم، بن صفوان عن 
ة علمى قال: (الساعي وسلم فمي كالمجاهمد والمسمكين الرمل



الليل). ويقوم النهار يصوم أو: كالذي الله، سبيل
الممديلي، زيممد بممن ثممور عن مالك، قال: حدثني إسماعيل حدثنا

النممبي عممن هريرة، أبي عن مطيع، ابن مولى الغيث أبي عن
مثله. وسلم عليه الله صلى

]5038[ر:

26.    : المسكين -  على الساعي باب
بممن ثممور عممن مالك، مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5661

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الغيث، أبي عن زيد،
علممى وسمملم: (السمماعي عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال 

- قممال اللممه). وأحسممبه سبيل في كالمجاهد والمسكين الرملة
يفطر). ل وكالصائام يفتر، ل - : (كالقائام القعنبي يشك

]5038[ر:

27.    : والبهائم -  الناس رحمة باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5662 أبممي عممن أيمموب، إسممماعيل: حممدثنا مس
قال: الحويرث بن مالك سليمان أبي عن قلبة،

متقمماربون، شممببة ونحممن وسمملم، عليممه الله صلى النبي أتينا 
عمن وسألنا أهلنا، اشتقنا أنا فظن ليلة، عشرين عنده فأقمنا
ًا وكان فأخبرناه، أهلنا، في تركنا ًا، رقيق فقممال: (ارجعمموا رحيممم
أصمملي، رأيتممموني كممما وصلوا ومروهم، فعلموهم أهليكم، إلى
أكبركم). ليؤمكم ثم أحدكم، لكم فليؤذن الصلة، حضرت وإذا
]602[ر:

أبممي مممولى سمممي عممن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا5663
هريرة: أبي عن السمان، صالح أبي عن بكر،
رجممل قممال: (بينممما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن 

ًا فوجممد العطممش، عليه اشتد بطريق، يمشي فيهمما، فنممزل بئممر
العطممش، مممن الممثرى يأكل يلهث، كلب فإذا خرج، ثم فشرب

كممان الذي مثل العطش من الكلب هذا بلغ الرجل: لقد فقال
الكلب فسقى بفيه، أمسكه ثم خفه فمل البئر فنزل بي، بلغ

فممي لنمما وإن اللممه، رسممول له). قالوا: يمما فغفر له الله فشكر
ًا؟ البهائام أجر). رطبة كبد ذات كل فقال: (في أجر

]171[ر:
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5664
قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو أخبرني



وقمنمما صمملة فمي وسملم عليمه اللمه صملى الله رسول قام 
ًا، ارحمنممي الصمملة: اللهممم في وهو أعرابي فقال معه، ومحمممد

ًا. فلما معنا ترحم ول وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سلم أحد
ًا). يريد حجرت للعرابي: (لقد قال الله. رحمة واسع

قممال: سمممعته عممامر عن زكرياء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5665
يقول: بشير بن النعمان يقول: سمعت

المؤمنين: فممي وسلم: (ترى عليه الله صلى الله رسول قال 
اشممتكى إذا الجسممد، كمثممل وتعمماطفهم، وتمموادهم، تراحمهممم،

ًا، والحمى). بالسهر جسده سائار له تداعى عضو
عممن قتممادة، عممن عوانممة، أبممو الوليممد: حممدثنا أبو  - حدثنا5666

مالك، بن أنس
غرس مسلم من قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا، صدقة). له كان إل دابة، أو إنسان منه فأكل غرس
]2195[ر:

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5667
الله، عبد بن جرير قال: سمعت وهب بن زيد حدثني

ل يرحممم ل قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عن 
يرحم).

]6941[

28.   : بالجار -  الوصاءة باب
ًا بممه تشممركوا ول اللممه تعممالى: {واعبممدوا اللممه وقممول شمميئ

ًا} الية وبالوالدين /.36/النساء:  إحسان
عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا5668
عمممرة، عممن محمممد، بن بكر أبو قال: أخبرني سعيد بن يحيى

عنها، الله رضي عائاشة عن
يوصمميني زال قممال: (ممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

سيورثه). أنه ظننت حتى بالجار، جبريل
زريممع: حممدثنا بممن يزيممد منهممال: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5669

ه رضمي عممر ابمن عمن أبيمه، عن محمد، بن عمر عنهمما الل
قال:

جبريممل زال وسمملم: (ممما عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 
سيورثه). أنه ظننت حتى بالجار، يوصيني



29.       : بوائقه -  جاره يأمن ل من إثم باب
ًا} /الكهف:34{يوبقهن} /الشورى: ًا.52/: يهلكهن. {موبق /: مهلك

عممن ذئاممب، أبممي ابممن علممي: حممدثنا بممن عاصممم  - حممدثنا5670
شريح: أبي عن سعيد،

واللممه يؤمن، ل قال: (والله وسلم عليه الله صلى النبي أن 
قممال: اللممه؟ رسممول يمما يممؤمن). قيممل: ومممن ل واللممه يؤمن، ل

بوائاقه). جاره يأمن ل (الذي
موسى. بن وأسد شبابة تابعه

بممن بكممر وأبممو عمممر، بممن وعثمممان السممود، بممن حميممد وقممال
المقممبري، عممن ذئاب، أبي ابن إسحق: عن بن وشعيب عياش،

هريرة. أبي عن

30.     : لجارتها -  جارة تحقرن ل باب
سممعيد، الليممث: حممدثنا يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5671

قال: هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري، هو
المسلمات، نساء يقول: (يا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
شاة). فرسن ولو لجارتها جارة تحقرن ل

]2427[ر:

31       ) : يؤذ -  فل الخر واليوم بالله يؤمن كان من باب
جاره).

أبممي عممن الحمموص، أبممو سممعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا5672
قال: هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

لى الله رسول قال  ه ص يمؤمن كمان وسملم: (ممن عليمه الل
واليوم بالله يؤمن كان ومن جاره، يؤذ فل الخر واليوم بالله

الخممر واليمموم بممالله يممؤمن كممان ومممن ضمميفه، فليكممرم الخممر
ًا فليقل ليصمت). أو خير

]3153[ر:
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5673
قال: العدوي شريح أبي عن المقبري، سعيد

اللممه صمملى النبي تكلم حين عيناي، وأبصرت أذناي، سمعت 
فليكممرم الخممر واليوم بالله يؤمن كان فقال: (من وسلم عليه

ضمميفه فليكممرم الخممر واليمموم بممالله يممؤمن كممان ومممن جمماره،
وليلممة، قممال: (يمموم اللممه؟ رسممول يمما جممائازته جائازته). قال: وما

عليممه، صممدقة فهممو ذلممك وراء كممان فممما أيممام، ثلثة والضيافة



ًا فليقل الخر واليوم بالله يؤمن كان ومن ليصمت). أو خير
]5784، 6111[

32.      : البواب -  قرب في الجوار حق باب
أبممو قممال: أخممبرني ُشعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا5674
قالت: عائاشة عن طلحة، قال: سمعت عمران

قال: أهدي؟ أيهما فإلى جارين، لي إن الله، رسول قلت: يا 
ًا). منك أقربهما (إلى باب
]2140[ر:

33.    : صدقة -  معروف كل باب
قممال: حممدثني غسممان أبممو عياش: حدثنا بن علي  - حدثنا5675
عنهما، الله رضي الله عبد بن جابر عن المنكدر، بن محمد

صدقة). معروف قال: (كل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

بممن بممردة أبي بن سعيد ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5676
قال: جده عن أبيه، عن الشعري، موسى أبي
صممدقة). مسلم كل وسلم: (على عليه الله صلى النبي قال 

ويتصدق). نفسه فينفع بيديه قال: (فيعمل يجد؟ لم قالوا: فإن
الحاجممة ذا قممال: (فيعيممن يفعممل؟ لممم أو يستطع لم قالوا: فإن

قممال: أو بممالخير، قال: (فليأمر يفعل؟ لم الملهوف). قالوا: فإن
الشممر عممن قممال: (فليمسممك يفعممل؟ لممم بالمعروف). قال: فممإن

صدقة). له فإنه
]1376[ر:

34.   : الكلم -  طيب باب
وسمملم: (الكلمممة عليممه اللممه صمملى النبي عن هريرة، أبو وقال

صدقة). الطيبة
]2827[ر:

عممن عمرو، قال: أخبرني ُشعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5677
قال: حاتم بن عدي عن خيثمة،

وأشمماح منهمما فتعمموذ النار، وسلم عليه الله صلى النبي ذكر 
ُشممعبة: قممال بمموجهه، وأشمماح منها فتعوذ النار ذكر ثم بوجهه،

تمممرة، بشممق ولممو النممار قممال: (اتقمموا ثم أشك، فل مرتين أما



طيبة). فبكلمة تجد لم فإن
]1347[ر:

35.     : كله -  المر في الرفق باب
بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا5678
الزبيممر: أن بممن عممروة عممن شهاب، ابن عن صالح، عن سعد،

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عنهمما اللممه رضي عائاشة
قالت:

عليمه اللمه صملى اللمه رسمول علممى اليهممود من رهط دخل 
فقلممت: عائاشممة: ففهمتهمما قممالت عليكممم، فقالوا: السممام وسلم،
اللممه صمملى اللممه رسممول قممالت: فقممال واللعنة، السام وعليكم

ً عليه المممر فممي الرفممق يحب الله إن عائاشة، يا وسلم: (مهل
م أو اللمه، رسمول كلمه). فقلمت: يما قمال قمالوا؟ مما تسممع ل

قلت: وعليكم). وسلم: (قد عليه الله صلى الله رسول
]2777[ر:

زيممد، بممن حّممماد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا5679
مالك: بن أنس عن ثابت، عن
ًا أن  الله رسول فقال إليه، فقاموا المسجد، في بال أعرابي

مماء ممن بمدلو دعما تزرمموه). ثمم وسملم: (ل عليمه الله صلى
عليه. فصب

]216[ر:

36.     : ًا -  بعض بعضهم المؤمنين تعاون باب
بممردة أبممي عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا5680

أبممي أبيممه عن بردة، أبو جدي قال: أخبرني بردة أبي بن بريد
موسى،

للمممؤمن قممال: (المممؤمن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
ًا). ثم بعضه يشد كالبنيان، النممبي أصابعه. وكممان بين شبك بعض

ًا، وسلم عليه الله صلى طممالب أو يسممأل، رجل جاء إذ جالس
الله وليقض فلتأجروا، فقال: (اشفعوا بوجهه علينا أقبل حاجة،

شاء). ما نبيه لسان على
]467[ر:



37  } :    : شفاعة -  يشفع من تعالى الله قول باب
شفاعة        يشفع ومن منها نصيب له يكن حسنة

شيء          كل على الله وكان منها كفل له يكن سيئة
: النساء} / ًا /.85مقيت
/: أجريممن،28موسممى: {كفليممن} /الحديممد:  أبممو كفل: نصيب. قال

بالحبشية.

بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا5681
موسى، أبي عن بردة، أبي عن
أو السائال أتاه إذا كان وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

علممى اللممه وليقممض فلتممأجروا، قممال: (اشممفعوا الحاجممة صمماحب
شاء). ما رسوله لسان

]467[ر:

38       : وسلم -  عليه الله صلى النبي يكن لم باب
. ًا   متفحش ول ًا فاحش

سممليمان: عممن ُشممعبة، عمممر: حممدثنا بممن حفممص  - حممدثنا5682
ًا وائاممل: سمممعت أبا سمعت بممن اللممه عبممد قممال: قممال مسممروق

شقيق عن العمش، عن جرير، قتيبة: حدثنا (ح). وحدثنا عمرو
قال: مسروق عن سلمة، بن
إلممى معاويممة مممع قممدم حيممن عمرو بن الله عبد على دخلنا 

فقممال: لممم وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول فذكر الكوفة،
ًا يكن ًا، ول فاحش ه رسمول وقال: قمال متفحش اللمه صملى الل
ًا). أحسنكم أخيركم من وسلم: (إن عليه خلق
]3366[ر:

أيمموب، عن الوهاب، عبد سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5683
عنها: الله رضي عائاشة عن مليكة، أبي بن الله عبد عن
فقممالوا: السممام وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي أتوا يهود أن 

اللممه وغضممب اللممه، ولعنكممم عائاشممة: عليكممم، فقممالت عليكممم،
ً والعنممف وإيمماك بممالرفق، عليممك عائاشممة، يمما عليكم. قال: (مهل

تسمممعي لممم قال: (أو قالوا؟ ما تسمع لم والفحش). قالت: أو
لهم يستجاب ول فيهم، لي فيستجاب عليهم، رددت قلت؟ ما

في).
]2777[ر:



يحيممى، أبممو وهب: أخبرنا ابن قال: أخبرني أصبغ  - حدثنا5684
بممن أنممس عممن أسممامة، بممن هلل عممن سممليمان، بن فليح هو

قال: عنه الله رضي مالك
ًا، وسلم عليه الله صلى النبي يكن لم  ًا، ول سباب ول فحاشمم

ًا، جبينه). ترب له المعتبة: (ما عند لحدنا يقول كان لعان
]5699[

سممواء: حممدثنا بممن محمد عيسى: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5685
عممن عممروة، عممن المنكممدر، بممن محمممد عممن القاسم، بن روح

عائاشة:
ً أن  فلممما وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي على استأذن رجل

العشمميرة). فلممما ابممن وبئممس العشمميرة، أخممو قممال: (بئممس رآه
وانبسممط وجهممه في وسلم عليه الله صلى النبي تطلق جلس
حيممن اللممه، رسممول عائاشممة: يمما قالت الرجل انطلق فلما إليه،

وجهممه فممي تطلقممت ثممم وكممذا، كممذا لممه قلممت الرجممل رأيممت
وسمملم: (يمما عليه الله صلى الله رسول فقال إليه؟ وانبسطت

ًا، عهدتني متى عائاشة، منزلممة اللممه عنممد الناس شر إن فحاش
شره). اتقاء الناس تركه من القيامة يوم

]5707، 5780[

39      : من -  يكره وما والسخاء، الخلق حسن باب
البخل.

أجممود وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عبمماس: كممان ابن وقال
رمضان. في يكون ما وأجود الناس،

]6[ر:
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي مبعث بلغه لما ذر، أبو وقال
فرجممع قمموله، مممن فاسمممع المموادي هممذا إلى لخيه: اركب قال

الخلق. بمكارم يأمر فقال: رأيته
]3648[ر:

عممن زيممد، ابممن هو حّماد، عون: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5686
قال: أنس عن ثابت،

لى النمبي كان  ه ص وأجمود النماس، أحسمن وسملم عليمه الل
ليلممة، ذات المدينممة أهممل فممزع ولقممد النمماس، وأشممجع النمماس،
عليممه الله صلى النبي فاستقبلهم الصوت، قبل الناس فانطلق

تراعمموا يقممول: (لممم وهممو الصمموت، إلى الناس سبق قد وسلم



سممرج، عليه ما عري طلحة لبي فرس على تراعوا). وهو لم
ًا. أو: إنه وجدته فقال: (لقد سيف، عنقه في لبحر). بحر
]2484[ر:

المنكممدر ابن عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5687
ًا قال: سمعت يقول: عنه الله رضي جابر

فقممال: قممط شئ عن وسلم عليه الله صلى النبي سئل ما 
ل.

قال: العمش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5688
قال: مسروق عن شقيق، حدثني

ًا كنا  يكممن قال: لممم إذ يحدثنا، عمرو بن الله عبد مع جلوس
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول ًا، ول فاحشمم وإنممه متفحشمم

ًا). أحاسنكم خياركم يقول: (إن كان أخلق
]3366[ر:

قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5689
قال: سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

فقممال ببردة، وسلم عليه الله صلى النبي إلى امرأة جاءت 
فقال شملة، القوم: هي فقال البردة؟ ما للقوم: أتدرون سهل

رسممول فقممالت: يمما حاشمميتها، فيهمما منسمموجة شملة سهل: هي
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فأخممذها هممذه، أكسمموك اللممه،

ًا فقال: يمما الصحابة، من رجل عليه فرآها فلبسها، إليها محتاج
قممام فقال: (نعم). فلما فاكسنيها، هذه، أحسن ما الله، رسول
أحسممنت قممالوا: ممما أصحابه، لمه وسلم عليه الله صلى النبي
ًا أخممذها وسلم عليه الله صلى النبي رأيت حين إليهمما، محتاجمم

فقممال: فيمنعه، شيئا يسأل ل أنه عرفت وقد إياها، سألته ثم
لعلممي وسمملم، عليه الله صلى النبي لبسها حين بركتها رجوت
فيها. أكفن

]1218[ر:
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5690
قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد أخبرني

الزمممان، وسمملم: (يتقممارب عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
الهممرج؟ الهرج). قالوا: وممما ويكثر الشح، ويلقى العمل، وينقص

القتل). قال: (القتل
]3413 ،989وانظر:  ،6652[



مسممكين بممن سمملم إسماعيل: سمممع بن موسى  - حدثنا5691
ًا قال: سمعت قال: عنه الله رضي أنس يقول: حدثنا ثابت

قممال فممما سنين، عشر وسلم عليه الله صلى النبي خدمت 
صنعت. ول: أل صنعت؟ ول: لم لي: أف،

]2616[ر:

40.      : أهله -  في الرجل يكون كيف باب
عممن الحكممم، عممن ُشممعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا5692

عائاشة: قال: سألت السود عن إبراهيم،
قالت: أهله؟ في يصنع وسلم عليه الله صلى النبي كان ما 

الصلة. إلى قام الصلة حضرت فإذا أهله، مهنة في كان
]644[ر:

41.     : تعالى -  الله من المقة باب

جريج ابن عن عاصم، أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5693
هريرة، أبي عن نافع، عن عقبة، بن موسى قال: أخبرني

العبممد اللممه أحب قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا يحب الله جبريل: إن نادى فينممادي جبريممل، فيحبه فأحبه، فلن

ًا يحممب اللممه السماء: إن أهل في جبريل فيحبممه فممأحبوه، فلنمم
الرض). أهل في القبول له يوضع ثم السماء، أهل
]3037[ر:

42.    : الله -  في الحب باب
بممن أنممس عممن قتممادة، عممن ُشممعبة، آدم: حممدثنا  - حممدثنا5694
قال: عنه الله رضي مالك

اليمان حلوة أحد يجد وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
النممار فممي يقممذف أن وحتى لله، إل يحبه ل المرء يحب حتى
وحممتى اللممه، أنقذه إذ بعد الكفر إلى يرجع أن من إليه أحب
سواهما). مما إليه أحب ورسوله الله يكون

]16[ر:
مممن قمموم يسخر ل آمنوا الذين آيها تعالى: {يا الله  - قول43

/.11/الحجرات: قوم} الية

هشممام، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا5695
قال: زمعة بن الله عبد عن أبيه، عن



لم عليمه اللمه صلى النبي نهى  ممما الرجمل يضمحك أن وس
ضممرب امرأتممه أحممدكم يضممرب وقممال: (بممم النفس، من يخرج

معاويممة وأبممو ووهيممب الثمموري يعانقهمما). وقممال لعله ثم الفحل،
العبد). هشام: (جلد عن
]3197[ر:

ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثني5696 هارون: أخبرنا بن يزيد المث
اللممه رضممي عمر ابن عن أبيه، عن زيد، بن محمد بن عاصم
قال: عنهما

يمموم أي بمنممى: (أتممدرون وسمملم عليممه الله صلى النبي قال 
حممرام، يمموم هممذا قممال: (فممإن أعلممم، ورسمموله هذا). قالوا: الله

قممال: (بلممد أعلممم، ورسمموله هممذا). قممالوا: اللممه بلد أي أفتدرون
قممال: أعلممم، ورسمموله هذا). قالوا: الله شهر أي أتدرون حرام،
وأمموالكم دمماءكم عليكمم حمرم اللمه قمال: فمإن حرام، (شهر

بلممدكم فممي هممذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة وأعراضكم،
هذا).

]1655[ر:

44.      : واللعن -  السباب من ينهى ما باب
منصممور عممن ُشممعبة، حممرب: حممدثنا بممن سممليمان  - حدثنا5697

قال: الله عبد عن يحدث وائال أبا قال: سمعت
المسمملم وسمملم: (سممباب عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

ُشعبة. عن جعفر، بن محمد كفر). تابعه وقتاله فسوق،
]48[ر:

عممن الحسين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا5698
السممود أبمما يعمممر: أن بممن يحيممى بريممدة: حممدثني بممن الله عبد

عنه: الله رضي ذر أبي عن حدثه، الديلي
رجل يرمي يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

ً لممم إن عليممه، ارتممدت إل بممالكفر، يرميممه ول بالفسمموق، رجل
كذلك). صاحبه يكن
]3317[ر:

سممليمان: حممدثنا بن فليح سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا5699
قال: أنس عن علي، بن هلل

ًا، وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن لم  ًا، ول فاحش لعان
ًا، ول جبينه). ترب له المعتبة: (ما عند يقول كان سباب
]5684[ر:



عمممر: حممدثنا بممن عثمممان بشار: حممدثنا بن محمد  - حدثنا5700
قلبممة: أن أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن المبارك، بن علي
حدثه: الشجرة، أصحاب من وكان الضحاك، بن ثابت

علممى حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فيما نذر آدم ابن على وليس قال، كما فهو السلم غير ملة

يمموم بممه عممذب الممدنيا فممي بشمميء نفسممه قتل ومن يملك، ل
ًا لعن ومن القيامة، ًا قذف ومن كقتله، فهو مؤمن بكفممر مؤمنمم

كقتله). فهو
]1297[ر:

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5701
ً صممرد، بممن سممليمان قال: سمممعت ثابت بن عدي حدثني رجل

قال: وسلم، عليه الله صلى النبي أصحاب من
فغضممب وسمملم، عليممه اللمه صملى النممبي عنممد رجلن استب 

النممبي وتغيممر: فقممال وجهمه انتفممخ حممتى غضممبه فاشتد أحدهما،
عنممه لذهب قالها لو كلمة، لعلم وسلم: (إني عليه الله صلى
اللممه صلى النبي بقول فأخبره الرجل إليه يجد). فانطلق الذي
بممي فقممال: أتممرى الشمميطان، من بالله وقال: تعوذ وسلم عليه
ًا، اذهب. أنا، أمجنون بأس

]3108[ر:
ّدد: حدثنا  - حدثنا5702 قممال: حميد عن المفضل، بن بشر مس

قال: الصامت بن عبادة أنس: حدثني قال
بليلممة النمماس ليخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج 

اللممه صمملى النممبي قممال المسمملمين، من رجلن فتلحى القدر،
وإنهمما وفلن، فلن فتلحممى لخممبركم، وسمملم: (خرجممت عليممه

ًا يكون أن وعسى رفعت، التاسممعة فممي فالتمسمموها لكم، خير
والخامسة). والسابعة

]49[ر:
عن العمش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثني5703

قال: ذر أبي عن المعرور،
ًا، عليه رأيت  ًا، غلمه وعلى برد هممذا أخممذت فقلممت: لممو بممرد

ًا وأعطيته حلة، كانت فلبسته وبيممن بينممي فقال: كممان آخر، ثوب
إلممى فممذكرني منهمما، فنلمت أعجميمة، أمممه وكمانت كلم، رجمل
ًا). قلممت: لي: (أساببت فقال وسلم، عليه الله صلى النبي فلنمم
فيممك امممرؤ قممال: (إنمك أمه). قلت: نعم، من قال: (أفنلت نعم،



قممال: السممن؟ كممبر مممن ساعتي: هذه حين على جاهلية). قلت
اللمه جعمل فمن أيديكم، تحت الله جعلهم إخوانكم، هم (نعم،
ول يلبممس، مممما وليلبسه يأكل، مما فليطعمه يده، تحت أخاه

عليه). فليعنه يغلبه ما كلفه فإن يغلبه، ما العمل من يكلفه
]30[ر:

45:        : قولهم -  نحو الناس، ذكر من يجوز ما باب
. والقصير  الطويل

اليمدين). [ر: ذو يقمول وسلم: (مما عليه الله صلى النبي وقال
468[
الرجل. شين به يراد ل وما

إبراهيممم: حممدثنا بممن يزيممد عمر: حممدثنا بن حفص  - حدثنا5704
هريرة: أبي عن محمد،

ثممم ركعممتين الظهممر وسمملم عليممه اللممه صلى النبي بنا صلى 
يممده ووضمع المسمجد، مقممدم فمي خشمبة إلممى قممام ثم سلم،
يكلممماه، أن فهابمما وعمممر، بكممر أبممو يومئممذ القمموم وفي عليها،
القمموم الصمملة. وفممي فقممالوا: قصممرت النمماس، سممرعان وخممرج
اليممدين، ذا يممدعوه وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كان رجل،

ولممم أنممس فقممال: (لممم قصرت؟ أم أنسيت الله، نبي فقال: يا
ذا قممال: (صممدق اللممه، رسممول يمما نسمميت تقصممر). قممالوا: بممل

مثممل فسممجد كممبر ثممم سمملم، ثم ركعتين فصلى اليدين). فقام
سممجوده مثل وضع ثم وكبر، رأسه رفع ثم أطول، أو سجوده

وكبر. رأسه رفع ثم أطول، أو
]468[ر:

46.  : الغيبة -  باب
ًا بعضكم يغتب تعالى: {ول الله وقول أن أحممدكم أيحممب بعضمم
ًا أخيمه لحمم يأكل ه واتقموا فكرهتمموه ميتم ه إن الل تمواب الل

/.12رحيم} /الحجرات:
قممال: سمممعت العمممش عممن وكيممع، يحيى: حدثنا  - حدثنا5705
ًا عنهممما اللممه رضي عباس ابن عن طاوس، عن يحدث مجاهد

قال:
فقممال: قممبرين، علممى وسلم عليه الله صلى الله رسول مر 

يسممتتر ل هذا: فكان أما كبير، في يعذبان وما ليعذبان، (إنهما



بعسمميب دعمما بالنميمممة). ثممم يمشممي هذا: فكان وأما بوله، من
ًا، هممذا علممى فغممرس بمماثنين، فشممقه رطممب هممذا وعلممى واحممد
ًا، ييبسا). لم ما عنهما يخفف قال: (لعله ثم واحد

]213[ر:

47) :       : خير -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( النصار  دور

أبممي عممن الزناد، أبي عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا5706
قال: الساعدي أسيد أبي عن سلمة،

بنممو النصممار دور وسمملم: (خيممر عليممه اللممه صمملى النبي قال 
النجار).

]3578[ر:

48.        : والريب -  الفساد أهل اغتياب من يجوز ما باب
ابن عيينة: سمعت ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا5707

عنهمما اللممه رضممي عائاشممة الزبيممر: أن بممن عروة المنكدر: سمع
قالت: أخبرته

فقال: وسلم عليه الله صلى الله رسول على رجل استأذن 
دخممل العشمميرة). فلممما ابممن أو العشيرة، أخو بئس له، (ائاذنوا

ثممم قلممت، الممذي قلممت اللممه، رسممول قلت: يمما الكلم، له آلن
تركممه مممن النمماس شممر إن عائاشة، قال: (أي الكلم؟ له ألنت

فحشه). اتقاء الناس، ودعه أو الناس،
]5685[ر:

49.    : الكبائر -  من النميمة باب
الفسمماد بقصممد النمماس بيممن الكلم نقممل (النميمممة) هممي {ش

الحقاد]. وإثارة
عبممد أبممو حميممد بممن عبيممدة سمملم: أخبرنمما ابممن  - حممدثنا5708

قال: عباس ابن عن مجاهد، عن منصور، عن الرحمن،
المدينة، حيطان بعض من وسلم عليه الله صلى النبي خرج 

فقممال: (يعممذبان، قبورهممما، فممي يعممذبان إنسممانين صوت فسمع
مممن يسممتتر ل أحممدهما كان لكبير، وإنه كبير، في يعذبان وما

فكسممرها بجريممدة دعمما بالنميمة). ثم يمشي الخر وكان البول،
فممي وكسممرة هممذا، قممبر في كسرة فجعل ثنتين، أو بكسرتين

ييبسا). لم ما عنهما يخفف فقال: (لعله هذا، قبر
]213[ر:



50.     : النميمة -  من يكره ما باب
همممزة لكممل /. {ويممل11بنميممم} /القلممم:  مشمماء وقوله: {هممماز

ويلمز: يعيب. /: يهمز1لمزة} /الهمزة: 
عممن منصممور، عممن سممفيان، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا5709

ً لممه: إن فقيممل حذيفممة، مممع قممال: كنمما هّمام عن إبراهيم، رجل
حذيفة: فقال عثمان، إلى الحديث يرفع

الجنممة يممدخل يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
قتات).

51{   } :    : الزور -  قول واجتنبوا تعالى الله قول باب
: /.30الحج/

عممن ذئاممب، أبممي ابممن يممونس: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثنا5710
هريرة، أبي عن أبيه، عن المقبري،

قممول يممدع لممم قممال: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
طعممامه يممدع أن حاجممة للممه فليممس والجهل، به والعمل الزور

وشرابه).
إسناده. رجل أحمد: أفهمني قال
]1804[ر:

52.      : الوجهين -  ذي في قيل ما باب
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5711

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبو
النمماس شممرار مممن وسمملم: (تجممد عليه الله صلى النبي قال 

بمموجه، هممؤلء يمأتي المذي الموجهين، ذا اللمه عنممد القيامة يوم
بوجه). وهؤلء

]6757[

53.       : فيه -  يقال بما صاحبه أخبر من باب
العمممش، عممن سفيان، يوسف: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5712

قال: عنه الله رضي مسعود ابن عن وائال، أبي عن
رجل فقال قسمة، وسلم عليه الله صلى الله رسول قسم 

رسول فأتيت الله، وجه بهذا محمد أراد ما النصار: والله من
وقممال: وجهممه، فتمعممر فممأخبرته، وسمملم عليممه اللممه صمملى الله

فصبر). هذا من بأكثر أوذي لقد موسى، الله (رحم



]2981[ر:

54.     : التمادح -  من يكره ما باب
زكريمماء: بممن إسممماعيل صممباح: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5713
عممن بممردة، أبممي عممن بممردة، أبممي بن الله عبد بن بريد حدثنا
قال: موسى أبي
ً وسمملم عليممه الله صلى النبي سمع  رجممل علممى يثنممي رجل

الرجل). ظهر أو: قطعتم فقال: (أهلكتم، المدحة، في ويطريه
]2520[ر:

الرحممن عبمد عمن خالمد، عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5714
أبيه: عن بكرة، أبي بن
ً أن  عليممه فأثنى وسلم عليه الله صلى النبي عند ذكر رجل

ًا، رجل قطعت وسلم: (ويحك، عليه الله صلى النبي فقال خير
ًا - يقوله صاحبك عنق ًا أحدكم كان - إن مرار محالممة ل مادحمم

واللممه كممذلك، أنممه يممرى كممان إن وكممذا، كممذا فليقممل: أحسممب
ًا). قممال اللممه علممى يزكي ول حسيبه، خالممد: عممن وهيممب، أحممد

ويلك.
]2519[ر:

55.       : يعلم -  بما أخيه على أثنى من باب
يقممول وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمممعت سعد: ما وقال
اللممه لعبممد الجنممة). إل أهممل من الرض: (إنه على يمشي لحد

سلم. بن
]3601[ر:

موسممى سممفيان: حممدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5715
أبيه: عن سالم، عن عقبة، بن
الزار فممي ذكممر حين وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
مممن يسممقط إزاري إن اللممه، رسممول بكر: يا أبو قال ذكر، ما

منهم). لست قال: (إنك شقيه؟ أحد
]3465[ر:

56   } :    : بالعدل -  يأمر الله إن تعالى الله قول باب
الفحشاء       عن وينهى القربى ذي وإيتاء والحسان

: / { النحل     تذكرون لعلكم يعظكم والبغي /.90والمنكر
/.23أنفسكم} /يونس: على بغيكم وقوله: {إنما



/.60الله} /الحج: لينصرنه عليه بغي {ثم
كافر. أو مسلم على الشر إثارة وترك

عممروة، بممن هشام سفيان: حدثنا الُحَميدي: حدثنا  - حدثنا5716
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
أن إليممه يخيل وكذا، كذا وسلم عليه الله صلى النبي مكث 

يمموم: (يمما ذات لممي عائاشممة: فقممال قممالت يممأتي، ول أهله يأتي
رجلن، فيممه: أتمماني اسممتفتيته أمممر فممي أفتاني الله عائاشة: إن

عند الذي فقال رأسي، عند والخر رجلي عند أحدهما فجلس
يعنممي قممال: مطبمموب، الرجل؟ بال رأسي: ما عند للذي رجلي

ًا، قممال: وفيممم؟ أعصممم، بممن قال: لبيد طبه؟ قال: ومن مسحور
رعوفمة تحمت ومشماقة، مشمط فمي ذكر طلعة جف قال: في

فقممال: وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي ذروان). فجمماء بئر في
الشممياطين، رؤوس نخلهمما رؤوس كممأن أريتها، التي البئر (هذه
عليممه اللممه صمملى النممبي بممه الحنمماء). فممأمر نقاعة ماءها وكأن

تعنممي فهل، اللممه رسول عائاشة: فقلت: يا قالت فأخرج، وسلم
ه صلى النبي فقال تنشرت؟ فقمد اللمه وسملم: (أمما عليمه الل
ًا). قالت: ولبيد الناس على أثير أن فأكره أنا وأما شفاني، شر

ليهود. حليف زريق، بني من رجل أعصم، بن
]3004[ر:

57.      : والتدابر -  التحاسد عن ينهى ما باب
/.5حسد} /الفلق: إذا حاسد شر تعالى: {ومن وقوله
معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا5717

هريرة، أبي عن منبه، بن هّمام عن
فممإن والظممن، قال: (إيمماكم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ول تجسسممموا، ول تحسسممموا، ول الحمممديث، أكمممذب الظمممن
ًا). الله عباد وكونوا تباغضوا، ول تدابروا، ول تحاسدوا، إخوان

]4849[ر:
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5718
عنه: الله رضي مالك بن أنس حدثني

ول تباغضمموا، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا، اللممه عبمماد وكونمموا تممدابروا، ول تحاسممدوا، يحممل ول إخوانمم

أيام). ثلث فوق أخاه يهجر أن لمسلم
]5726[



58      } : من -  ًا كثير اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا باب
: / { الحجرات       تجسسوا ول إثم الظن بعض إن الظن

12./

أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا5719
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

والظممن، قممال: (إيمماكم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ول تجسسمموا، ول تحسسمموا، ول الحممديث، أكممذب الظممن فممإن

عبمماد وكونمموا تممدابروا، ول تباغضوا، ول تحاسدوا، ول تناجشوا،
إخوانا). الله
]4849[ر:

59.     : الظن -  من يجوز ما باب
َقيممل، عممن الليممث، عفير: حدثنا بن سعيد  - حدثنا5720 عممن ُع

قالت: عائاشة عن عروة، عن شهاب، ابن
ًا أظممن وسمملم: (ممما عليممه اللممه صلى النبي قال  ًا فلنمم وفلنمم

ًا). قال ديننا من يعرفان المنافقين. من رجلين الليث: كانا شيئ
بهذا. وقالت: الليث بكير: حدثنا بن يحيى حدثنا

لم عليمه اللمه صملى النمبي علمي دخل  وقمال: (يما يومما وس
ًا أظن ما عائاشة، ًا فلن عليه). نحن الذي ديننا يعرفان وفلن

60.     : نفسه -  على المؤمن ستر باب
جعد، بن إبراهيم الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد  - حدثنا5721

عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن شهاب، ابن أخي ابن عن
يقول: هريرة أبا قال: سمعت الله
أمممتي يقول: (كل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

الرجممل يعمممل أن المجمماهرة مممن وإن المجمماهرين، إل معممافى
عملت فلن، فيقول: يا الله، ستره وقد يصبح ثم عملً، بالليل

سممتر يكشممف ويصممبح ربه، يستره بات وقد وكذا، كذا البارحة
عنه). الله

ّدد: حدثنا  - حدثنا5722 صممفوان عن قتادة، عن عوانة، أبو مس
محرز: بن
ً أن  الله صلى الله رسول سمعت عمر: كيف ابن سأل رجل

ربممه مممن أحممدكم قممال: (يممدنو النجمموى؟ في يقول وسلم عليه



فيقممول: نعممم، وكممذا؟ كذا فيقول: عملت عليه، كنفه يضع حتى
يقممول: إنممي ثممم فيقرره فيقول: نعم، وكذا؟ كذا ويقول: عملت

اليوم). لك أغفرها فأنا الدنيا، في عليك سترت
]2309[ر:

61.  : الكبر -  باب
ًا9عطفممه} /الحممج:  مجاهد: {ثاني وقال نفسممه. فممي /: مسممتكبر

عطفه: رقبته.
بممن معبممد سممفيان: حممدثنا كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5723

الخزاعي، وهب بن حارثة عن القيسي، خالد
بأهممل أخممبركم قممال: (أل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 

لبممره: أل اللممه علممى أقسممم لممو متضاعف، ضعيف كل الجنة؟
مستكبر). جواظ عتل كل النار؟ بأهل أخبركم

]4634[ر:
حميممد ُهَشمميم: أخبرنمما عيسممى: حممدثنا بممن محمممد  - وقال5724

قال: مالك بن أنس الطويل: حدثنا
اللمه رسمول بيمد لتأخمذ المدينمة، أهمل إماء من المة كانت 

شاءت. حيث به فتنطلق وسلم عليه الله صلى

62.  : الهجرة -  باب
يهجممر أن لرجممل يحممل وسلم: (ل عليه الله صلى النبي وقول
ثلث). فوق أخاه

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5725
ابن وهو الحارث، ابن هو الطفيل، بن مالك بن عوف حدثني
أن لمهمما، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عائاشممة أخممي

حدثت: عائاشة
عائاشة: أعطته عطاء أو بيع في قال الزبير بن الله عبد أن 

هممذا؟ قال فقالت: أهو عليها، لحجرن أو عائاشة لتنتهين والله
الزبيممر ابممن أكلممم ل أن نممذر، علممي للممه قالت: هو قالوا: نعم،

ًا. فاستشفع فقممالت:ل الهجرة، طالت حين إليها، الزبير ابن أبد
ًا فيه أشفع ل والله ذلممك طال نذري. فلما إلى أتحنث ول أبد
بممن الرحمممن وعبممد مخرمممة بن المسور كلم الزبير، ابن على

لهممما: وقممال زهممرة، بنممي مممن وهممما يغمموث، عبممد بممن السود
لهمما يحممل ل فإنهمما عائاشممة، على أدخلتماني لما بالله أنشدكما



مشممتملين الرحمممن وعبممد المسممور به قطيعتي. فأقبل تنذر أن
عليممك فقممال: السمملم عائاشممة، علممى اسممتأذنا حممتى بأرديتهممما،

قالوا: كلنمما؟ عائاشة: ادخلوا، قالت أندخل؟ وبركاته الله ورحمة
فلممما الزبير، ابن معهما أن تعلم ول كلكم، ادخلوا قالت: نعم،

وطفممق عائاشممة فمماعتنق الحجمماب، الزبيممر ابممن دخممل دخلمموا
ما إل يناشدانها الرحمن وعبد المسور وطفق ويبكي، يناشدها
وسمملم عليممه الله صلى النبي ويقولن: إن منه، وقبلت كلمته،

لم يحمل فمإنه: (ل الهجمرة، ممن علممت قد عما نهى أن لمس
مممن عائاشممة علممى أكممثروا ليممال). فلممما ثلث فمموق أخاه يهجر

نممذرت، وتقول: إنممي وتبكي تذكرهما طفقت والتحريج، التذكرة
وأعتقممت الزبيممر، ابممن كلمت حتى بها يزال فلم شديد، والنذر

ذلممك، بعممد نممذرها تممذكر وكممانت رقبممة، أربعين ذلك نذرها في
خمارها. دموعها تبل حتى فتبكي

]3314[ر:
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5726
مالك: بن أنس عن شهاب،

ول تباغضمموا، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا، اللممه عبمماد وكونمموا تممدابروا، ول تحاسممدوا، يحممل ول إخوانمم

ليال). ثلث فوق أخاه يهجر أن لمسلم
]5718[ر:

ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5727
النصاري: أيوب أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن شهاب،

لرجممل يحممل قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ويعممرض هممذا يلتقيان: فيعممرض ليال، ثلث فوق أخاه يهجر أن

بالسلم). يبدأ الذي وخيرهما هذا،
]5883[

63.       : عصى -  لمن الهجران من يجوز ما باب
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي عممن تخلف حين كعب، وقال
كلمنمما، عممن المسمملمين وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي ونهى
ليلة. خمسين وذكر

]4156[ر:
عمن عمروة، بمن هشام عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا5728

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه،
غضبك لعرف وسلم: (إني عليه الله صلى الله رسول قال 



قممال: اللممه؟ رسول يا ذاك تعرف ورضاك). قالت: قلت: وكيف
كنممت وإذا محمممد، ورب قلممت: بلممى راضممية كنممت إذا (إنممك

أهاجر لست إبراهيم). قالت: قلت: أجل، ورب قلت: ل ساخطة
اسمك. إل

]4930[ر:

64.         : ًا -  وعشي بكرة أو يوم، كل صاحبه يزور هل باب
معممر. عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا5729
َقيل: قال الليث: حدثني وقال بممن عروة شهاب: فأخبرني ابن ُع

قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائاشة الزبير: أن
يمموم عليهما يمر ولم الدين، يدينان وهما إل أبوي أعقل لم 
النهار، طرفي وسلم عليه الله صلى الله رسول فيه يأتينا إل

نحممر فممي بكر أبي بيت في جلوس نحن فبينما وعشية، بكرة
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول قائال: هذا قال الظهيرة،

فممي بممه جمماء بكر: ممما أبو قال فيها، يأتينا يكن لم ساعة في
بالخروج). لي أذن قد قال: (إني أمر، إل الساعة هذه
]464[ر:

65.       : عندهم -  فطعم قوما زار ومن الزيارة، باب
وسلم عليه الله صلى النبي عهد في الدرداء أبا سلمان وزار
عنده. فأكل

]1867[ر:
خالممد عممن الوهمماب، عبد سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5730
اللممه رضممي مالك بن أنس عن سيرين، بن أنس عن الحذاء،

عنه:
فممي بيممت أهممل زار وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

ًا، عندهم فطعم النصار، بمكان أمر يخرج، أن أراد فلما طعام
لهم. ودعا عليه فصلى بساط، على له فنضح البيت من
]639[ر:

66.    : للوفود -  تجمل من باب
قممال: الصمممد عبممد محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا5731
لممي قممال: قممال إسممحق أبي بن يحيى قال: حدثني أبي حدثني
الممديباج، مممن غلممظ قلت: ما الستبرق؟ الله: ما عبد بن سالم

يقول: الله عبد منه. قال: سمعت وخشن
صلى النبي بها فأتى إستبرق، من حلة رجل على عمر رأى 



فالبسممها هممذه، اشممتر اللممه، رسممول فقال: يمما وسلم عليه الله
ل مممن الحرير يلبس عليك. فقال: (إنما قدموا إذا الناس لوفد
اللممه صلى النبي أن ثم مضى، ما ذلك في له). فمضى خلق
عليممه اللممه صمملى النممبي بها فأتى بحلة، إليه بعث وسلم عليه

قلممت؟ ممما مثلهمما في قلت وقد بهذه، إلي فقال: بعثت وسلم
يكممره عمممر ابممن مالً). فكان بها لتصيب إليك بعثت قال: (إنما

الحديث. لهذا الثوب في العلم
]846[ر:

67.   : والحلف -  الخاء باب
نقص ؟؟
ً أن  الله صلى الله رسول سمعت عمر: كيف ابن سأل رجل

ربممه مممن أحممدكم قممال: (يممدنو النجمموى؟ في يقول وسلم عليه
فيقممول: نعممم، وكممذا؟ كذا فيقول: عملت عليه، كنفه يضع حتى

يقممول: إنممي ثممم فيقرره فيقول: نعم، وكذا؟ كذا ويقول: عملت
اليوم). لك أغفرها فأنا الدنيا، في عليك سترت

]2309[ر:
بيممن وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي جحيفممة: آخممى أبممو وقممال

الدرداء. وأبي سلمان
]1867[ر:

النممبي آخممى المدينممة قممدمنا عوف: لممما بن الرحمن عبد وقال
الربيع. بن سعد وبين بيني وسلم عليه الله صلى

]1943[ر:
ّدد: حدثنا  - حدثنا5732 قال: أنس، عن حميد، عن يحيى، مس

عليممه اللمه صملى النممبي فممآخى الرحمن، عبد علينا قدم لما 
عليممه الله صلى النبي فقال الربيع، بن سعد وبين بينه وسلم

بشاة). ولو وسلم: (أولم
]1944[ر:

زكريمماء: بممن إسممماعيل صممباح: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5733
مالك: بن لنس قال: قلت عاصم حدثنا

فممي حلممف قممال: (ل وسمملم عليه الله صلى النبي أن أبلغك 
بيممن وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي حالف السلم). فقال: قد

داري. في والنصار قريش
]2172[ر:



68.   : والضحك -  التبسم باب
عليممه اللممه صمملى النبي إلي السلم: أسر عليها فاطمة وقالت
فضحكت. وسلم

]3426[ر:
وأبكى. أضحك هو الله عباس: إن ابن وقال

]1226[ر:
معمممر، الله: أحبرنا عبد موسى: أخبرنا بن حبان  - حدثنا5734

عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن
بعده فتزوجها طلقها، فبت امرأته طلق القرظي رفاعة أن 

وسمملم عليممه الله صلى النبي فجاءت الزبير، بن الرحمن عبد
آخممر فطلقهمما رفاعممة عنممد كممانت إنهمما اللممه، رسول فقالت: يا

وإنممه الزبيممر، بممن الرحمممن عبممد بعده فتزوجها تطليقات، ثلث
لهدبممة الهدبممة، هممذه مثممل إل اللممه رسممول يمما معممه ممما واللممه
الله صلى النبي عند جالس بكر قال: وأبو جلبابها، من أخذتها
الحجممرة ببمماب جممالس العمماص بممن سممعيد وابممن وسمملم، عليممه
تزجممر أل بكممر، أبمما بكممر: يمما أبمما ينادي خالد فطفق له، ليؤذن

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول عند به تجهر عما هذه
ثممم التبسم، على وسلم عليه الله صلى الله رسول يزيد وما

تممذوقي حممتى ل، رفاعممة، إلممى ترجعممي أن تريدين قال: (لعلك
عسيلتك). ويذوق عسيلته

]2496[ر:
كيسممان، بن صالح عن إبراهيم، إسماعيل: حدثنا  - حدثنا5735

بمن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن شهاب، ابن عن
قال: أبيه عن سعد، بن محمد عن الخطاب،

اللممه رسممول على عنه الله رضي الخطاب بن عمر استأذن 
يسممألنه قريممش مممن نسمموة وعنممده وسمملم، عليممه اللممه صمملى

عمممر اسممتأذن فلممما صمموته، علممى أصممواتهن عالية ويستكثرنه،
فممدخل وسمملم عليه الله صلى النبي له فأذن الحجاب، تبادرن
سنك الله فقال: أضحك يضحك، وسلم عليه الله صلى والنبي

هممؤلء مممن فقممال: (عجبممت وأمممي؟ أنممت بممأبي اللممه رسول يا
الحجمماب). فقممال: تبممادرن صوتك سمعن لما عندي، كن اللتي

فقممال: يمما عليهممن أقبممل ثم الله، رسول يا يهبن أن أحق أنت
اللممه صمملى اللممه رسممول تهبممن ولممم أتهبننممي أنفسهن، عدوات

صمملى اللممه رسممول مممن وأغلممظ أفظ فقلن: إنك وسلم؟ عليه



وسلم: (إيممه عليه الله صلى الله رسول قال وسلم، عليه الله
ًا الشيطان لقيك ما بيده، نفسي والذي الخطاب، ابن يا سالك

ًا ًا سلك إل فج فجك). غير فج
]3120[ر:

عممن عمممرو، عممن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5736
قال: عمر بن الله عبد عن العباس، أبي
قممال: بالطممائاف وسمملم عليه الله صلى الله رسول كان لما 

ًا قافلون (إنا رسول أصحاب من ناس الله). فقال شاء إن غد
النممبي فقممال نفتحهمما، أو نممبرح وسمملم: ل عليه الله صلى الله

القتممال). قممال: فغممدوا علممى وسمملم: (فاغممدوا عليممه اللممه صمملى
ً فقاتلوهم ًا، قتال رسممول فقممال الجراحممات، فيهممم وكممثر شممديد

ًا قممافلون وسلم: (إنا عليه الله صلى الله اللممه). شمماء إن غممد
وسلم. عليه الله صلى الله رسول فضحك قال: فسكتوا،

كله. سفيان: بالخبر الُحَميدي: حدثنا قال
]4070[ر:

عممن شممهاب، ابممن إبراهيممم: حممدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا5737
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد

وقعممت فقال: هلكت، وسلم عليه الله صلى النبي رجل أتى 
لممي، رقبممة). قممال: ليممس قممال: (أعتممق رمضان، في أهلي على

قممال: (فممأطعم أسممتطيع، متتابعين). قممال: ل شهرين قال: (فصم
ًا). قممال: ل سممتين - قممال تمممر فيممه بعممرق فممأتي أجممد، مسممكين

بها). قممال: تصدق السائال، - فقال: (أين المكتل إبراهيم: العرق
منمما، أفقممر بيممت أهممل لبتيهمما بيممن ممما واللممه مني، أفقر على

قممال: نواجذه، بدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي فضحك
ًا). (فأنتم إذ

]1834[ر:
مالمك، الويسمي: حمدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا5738

مالممك بممن أنممس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحق عن
قال:

وعليممه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول مع أمشي كنت 
جبممذة بردائاه فجبذ أعرابي فأدركه الحاشية، غليظ نجراني برد

اللممه صلى النبي عاتق صفحة إلى أنس: فنظرت قال شديدة،
جبممذته، شممدة مممن الممرداء حاشممية فيها أثرت وقد وسلم عليه

فممالتفت عنممدك، الممذي الله مال من لي مر محمد قال: يا ثم



بعطاء. له أمر ثم فضحك، إليه
]2980[ر:

عن إسماعيل، عن إدريس، ابن نمير: حدثنا ابن  - حدثنا5739
قال: جرير عن قيس،

ول أسمملمت، منممذ وسمملم عليممه اللممه صلى النبي حجبني ما 
أثبممت ل أنممي إليممه شممكوت ولقممد وجهممي، في تبسم إل رآني
ثبتممه، وقممال: (اللهممم صممدري فممي بيممده فضممرب الخيممل، علممى

ًا واجعله ًا). هادي مهدي
]2857[ر:

ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا5740 قممال: هشام عن يحيى، المث
أم سمملمة: أن أم عممن سلمة، أم بنت زينب عن أبي، أخبرني

قالت: سليم
علممى هممل الحممق، مممن يسممتحي ل اللممه إن اللممه، رسول يا 

المممماء). رأت إذا قمممال: (نعمممم، احتلممممت؟ إذا غسمممل الممممرأة
صمملى النممبي فقال المرأة؟ فقالت: أتحتلم سلمة، أم فضحكت

الولد). شبه وسلم: (فبم عليه الله
]130[ر:

وهب: أخبرنمما ابن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا5741
عائاشممة عن يسار، بن سليمان عن حدثه، النضر أبا عمرو: أن

قالت: عنها الله رضي
ًا قط مستجمعا وسلم عليه الله صلى النبي رأيت ما  ضاحك

يتبسم. كان إنما لهواته، منه أرى حتى
]4551[ر: 

قتممادة، عممن عوانة، أبو محبوب: حدثنا بن محمد  - حدثنا5742
سممعيد، زريممع: حممدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا لي أنس. وقال عن
عنه: الله رضي أنس عن قتادة، عن
ً أن  الجمعممة يوم وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاء رجل

ربممك. فاستسممق المطممر، فقممال: قحممط بالمدينممة، يخطممب وهو
فنشممأ فاستسممقى، سممحاب، مممن نممرى وممما السماء إلى فنظر

مثمماعب سممالت حممتى مطممروا ثممم بعممض، إلممى بعضه السحاب
ذلممك قام ثم تقلع، ما المقبلة الجمعة إلى زالت فما المدينة،
فقممال: يخطب، وسلم عليه الله صلى والنبي غيره، أو الرجل
حوالينمما قال: (اللهممم ثم فضحك عنا، يحبسها ربك فادع غرقنا،

ًا، أو علينا). مرتين ول المدينممة عممن يتصدع السحاب فجعل ثلث



ًا يريهممم شمميء، منهمما يمطر ول حوالينا ما يمطر وشمالً، يمين
دعوته. وإجابة وسلم عليه الله صلى نبيه كرامة الله
]890[ر:

69   } :    : آمنوا -  الذين أيها يا تعالى الله قول باب
 : / { التوبة     الصادقين مع وكونوا الله وما/. 119اتقوا

. الكذب   عن ينهى

منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا5743
عنه، الله رضي الله عبد عن وائال، أبي عن
إلى يهدي الصدق قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

حممتى ليصممدق الرجممل وإن الجنممة، إلممى يهممدي الممبر وإن البر،
ًا، يكممون الفجممور وإن الفجممور، إلممى يهممدي الكممذب وإن صممديق
اللممه عنممد يكتممب حممتى ليكممذب، الرجممل وإن النممار، إلى يهدي

ًا). كذاب

أبممي عممن جعفممر، بن إسماعيل سلم: حدثنا ابن  - حدثنا5744
أبممي عممن أبيممه، عممن عممامر، أبممي بممن مالممك بممن نممافع سهيل

هريرة:
لم عليمه اللمه صلى الله رسول أن  ة وس المنمافق قمال: (آي

خان). اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث ثلث: إذا
]33[ر:

أبممو جريممر: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حدثنا5745
قال: عنه الله رضي جندب بن سمرة عن رجاء،

قال: أتياني، رجلين وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي قال 
عنممه تحمممل بالكذبممة يكممذب فكممذاب، شممدقه يشق رأيته الذي
القيامة). يوم إلى به فيصنع الفاق، تبلغ حتى
]809[ر:

70.    : الصالح -  الهدي في باب
أسمامة: لبممي قممال: قلمت إبراهيممم بمن إسممحق  - حدثني5746

ًا العمش: سمعت أحدثكم يقول: حذيفة قال: سمعت شقيق
ً الناس أشبه إن  ًا دل ًا وسمت اللممه صمملى اللممه برسممول وهدي

أن إلممى بيتممه مممن يخممرج حيممن من عبد، أم لبن وسلم عليه
خل. إذا أهله في يصنع ما ندري ل إليه، يرجع



]3551[ر:
مخممارق: سمممعت عممن ُشمعبة، الوليممد: حممدثنا أبممو  - حدثنا5747
ًا الله: عبد قال: قال طارق

هممدي الهممدي وأحسممن تعممالى، الله كتاب الحديث أحسن إن 
وسلم. عليه الله صلى محمد

]6849[

71.    : الذى -  على الصبر باب
بغيممر أجرهممم الصممابرون يمموفى تعممالى: {إنممما اللممه وقممول

/.10حساب} /الزمر:
ّدد: حدثنا  - حدثنا5748 قممال: سفيان عن سعيد، بن يحيى مس
الرحمممن عبممد أبممي عممن جبير، بن سعيد عن العمش، حدثني

عنه، الله رضي موسى أبي عن السلمي،
أو: ليممس أحممد، قال: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا، له ليدعون إنهم الله، من سمعه أذى على أصبر شيء ولممد
]6943ويرزقهم). [ ليعافيهم وإنه

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5749
ًا سمعت الله: عبد يقول: قال شقيق

كممان ممما كبعممض قسمممة وسمملم عليه الله صلى النبي قسم 
بهمما أريد ما لقسمة إنها النصار: والله من رجل فقال يقسم،

وسمملم، عليممه اللممه صمملى للنممبي لقممولن قلممت: أممما الله، وجه
صلى النبي على ذلك فشق فساررته، أصحابه في وهو فأتيته

لممم أنممي وددت حممتى وغضممب، وجهممه وتغيممر وسلم عليه الله
فصبر). ذلك من بأكثر موسى أوذي قال: (قد ثم أخبرته، أكن
]2981[ر:

72.      : بالعتاب -  الناس يواجه لم من باب
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5750
عائاشة: مسروق: قالت عن مسلم،

ًا وسلم عليه الله صلى النبي صنع  فتنممزه فيممه، فرخص شيئ
فخطممب وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي ذلك فبلغ قوم، عنه

الشمميء عممن يتنزهممون أقمموام بممال قممال: (ممما ثممم اللممه فحمممد
خشممية). [ لممه وأشممدهم بممالله، لعلمهممم إنممي فمموالله أصممنعه،
6871[



قتادة: عن ُشعبة، الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا5751
أبممي عممن أنممس، مممولى عتبممة أبممي ابممن هو الله، عبد سمعت

قال: الخدري سعيد
في العذراء من حياء أشد وسلم عليه الله صلى النبي كان 

ًا رأى فإذا خدرها، وجهه. في عرفناه يكرهه شيئ
]3369[ر:

73.         : قال -  كما فهو تأويل بغير أخاه أكفر من باب

بممن عثمممان قممال: حممدثنا سعيد بن وأحمد محمد  - حدثنا5752
عممن كممثير، أبممي بممن يحيى عن المبارك، بن علي عمر: أخبرنا

عنه: الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي
الرجممل قال قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أحدهما). به باء فقد كافر، يا لخيه
يزيممد: بممن اللممه عبممد عممن يحيى، عن عمار، بن عكرمة وقال
عليممه اللممه صمملى النممبي عن هريرة، أبا سلمة: سمع أبا سمع

وسلم.
بممن اللممه عبممد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا5753
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار،

قممال رجل قال: (أيما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أحدهما). بها باء فقد كافر، لخيه: يا

أيمموب، وهيب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5754
الضحاك، بن ثابت عن قلبة، أبي عن
غيممر بملممة حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا السلم بممه عذب بشيء نفسه قتل ومن قال، كما فهو كاذب
ًا رمممى ومممن كقتله، المؤمن ولعن جهنم، نار في بكفممر مؤمنمم
كقتله). فهو
]1297[ر:

74         : أو -  متأولً ذلك قال من إكفار ير لم من باب
جاهلً.

صلى النبي فقال نافق، بلتعة: إنه أبي بن لحاطب عمر وقال
أهممل إلممى اطلممع قممد اللممه لعممل يدريك، وسلم: (وما عليه الله
لكم). غفرت فقال: قد بدر
]4608[ر:



سليم: حدثنا يزيد: أخبرنا عبادة: أخبرنا بن محمد  - حدثنا5755
الله: عبد بن جابر دينار: حدثنا بن عمرو

صلى النبي مع يصلي كان عنه الله رضي جبل بن معاذ أن 
فقممرأ الصمملة، بهممم فيصمملي قممومه يممأتي ثم وسلم، عليه الله
ذلممك فبلممغ خفيفة، صلة فصلى رجل قال: فتجوز البقرة، بهم

ًا صمملى النممبي فممأتى الرجممل، ذلك فبلغ منافق، فقال: إنه معاذ
بأيممدينا، نعمممل قمموم إنا الله، رسول فقال: يا وسلم عليه الله

ًا وإن بنواضحنا، ونسقي البقممرة، فقممرأ البارحة، بنا صلى معاذ
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال منممافق، أنممي فزعممم فتجوزت،

ًا أنممت أفتممان معمماذ، وسمملم: (يمما - اقممرأ: {والشمممس - ثلثمم
العلى}. ونحوها). ربك اسم وضحاها}. و{سبح

]668[ر:
الوزاعمي: المغيمرة: حمدثنا أبمو أسمحق: أخبرنما  - حمدثني5756
قال: هريرة أبي عن حميد، عن الُزهري، حدثنا

منكممم، حلممف وسمملم: (مممن عليه الله صلى الله رسول قال 
ومممن اللممه، إل إلممه فليقممل: ل والعزى، حلفه: باللت في فقال
فليتصدق). أقامرك، لصاحبه: تعال قال
]4579[ر:

رضي عمر ابن عن نافع، عن ليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5757
عنهما: الله
بممأبيه، يحلممف وهممو ركممب فممي الخطمماب بممن عمر أدرك أنه 

اللممه إن وسمملم: (أل، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فنمماداهم
ًا كان فمن بآبائاكم، تحلفوا أن ينهاكم وإل بممالله، فليحلف حالف

فليصمت).
]2533[ر:

75.        : الله -  لمر والشدة الغضب من يجوز ما باب
عليهممم} /التوبممة: واغلممظ والمنممافقين الكفممار الله: {جاهد وقال

73./

الُزهممري، عممن إبراهيم، صفوان: حدثنا بن يسرة  - حدثنا5758
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن القاسم، عن
قممرام الممبيت وفممي وسمملم عليه الله صلى النبي علي دخل 

وقممالت: قممال فهتكممه، السممتر تناول ثم وجهه فتلون صور، فيه
ًا النمماس أشممد وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى النبي يمموم عممذاب



الصور). هذه يصورون الذين القيامة
]2347[ر:

ّدد: حدثنا  - حدثنا5759 خالد: أبي بن إسماعيل عن يحيى، مس
عنممه اللممه رضممي مسممعود أبي عن حازم، أبي بن قيس حدثنا
قال:

عن لتأخر فقال: إني وسلم عليه الله صلى النبي رجل أتى 
رأيممت قممال: فممما بنمما، يطيممل مما فلن أجل من الغداة، صلة

ًا أشممد قممط وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فممي غضممب
منكممم إن النمماس، أيهمما قممال: فقممال: (يمما يومئممذ، منممه موعظممة
المريممض فيهممم فإن فليتجوز، بالناس صلى ما فأيكم منفرين،
الحاجة). وذا والكبير

]90[ر:
نممافع، عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5760

قال: عنه الله رضي الله عبد عن
قبلممة فممي رأى يصمملي، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي بينا 

إذا أحممدكم قممال: (إن ثم فتغيظ، بيده، فحكها نخامة، المسجد
حيممال يتنخمممن فل وجهممه، حيممال اللممه فممإن الصمملة، فممي كان

الصلة). في وجهه
]398[ر:

ربيعممة جعفممر: أخبرنمما بممن إسماعيل محمد: حدثنا  - حدثنا5761
بممن زيممد عممن المنبعث، مولى يزيد عن الرحمن، عبد أبي بن

الجهني: خالد
ً أن  عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سممأل رجل

ثممم وعفاصممها، وكاءهمما اعممرف ثم سنة، فقال: (عرفها اللقطة،
اللممه، رسممول إليممه). قممال: يمما فأدها ربها جاء فإن بها، استنفق
للذئاب). أو لخيك أو لك هي فإنما قال: (خذها، الغنم؟ فضالة
اللممه رسممول قممال: فغضممب البممل؟ فضالة الله، رسول قال: يا

وجهممه، احمممر أو وجنتمماه، احمرت حتى وسلم عليه الله صلى
يلقاهمما حممتى وسممقاؤها، حممذاؤها معهمما ولهمما، لممك قال: (ما ثم

ربها).
].91[ر:

محمممد سعيد. وحدثني بن الله عبد المكي: حدثنا  - وقال5762
قال: سعيد بن الله عبد جعفر: حدثنا بن محمد زياد: حدثنا بن

بسممر عممن الله، عبيد بن عمر مولى النضر، أبو سالم حدثني



قال: عنه الله رضي ثابت بن زيد عن سعيد، بن
أو مخصفة، حجيرة وسلم عليه الله صلى الله رسول احتجر 

ًا، فيهمما، يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج حصير
ليلممة جمماؤوا ثممم بصمملته، يصمملون وجمماؤوا رجممال إليممه فتتبممع

فلممم عنهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وأبطأ فحضروا،
إليهممم فخممرج البمماب، وحصممبوا أصممواتهم فرفعمموا إليهممم، يخرج

ًا، زال وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول لهم فقال مغضب
بالصمملة فعليكممم عليكم، سيكتب أنه ظننت حتى صنيعكم بكم

الصمملة إل بيتممه فممي المممرء خيرصمملة فممإن بيمموتكم، فممي
المكتوبة).

]698[ر:

76.    : الغضب -  من الحذر باب
وإذا والفممواحش الثم كبائار يجتنبون تعالى: {والذين الله لقول

فممي ينفقممون /. {الممذين37يغفممرون} /الشممورى:  هممم غضبوا ما
واللممه النمماس عن والعافين الغيظ والكاظمين والضراء السراء

/.134عمران:  المحسنين} /آل يحب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5763
ّيب، بن سعيد عن شهاب، اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن المس

عنه:
الشممديد قممال: (ليممس وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

الغضب). عند نفسه يملك الذي الشديد إنما بالصرعة،
العمش، عن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا5764

قال: صرد بن سليمان ثابت: حدثنا بن عدي عن
عنممده ونحن وسلم عليه الله صلى النبي عند رجلن استب 

ًا صاحبه، يسب وأحدهما جلوس، فقممال وجهه، احمر قد مغضب
قالهمما لممو كلمممة، لعلممم وسمملم: (إنممي عليممه اللممه صمملى النبي

الرجيم). الشيطان من بالله قال: أعوذ لو يجد، ما عنه لذهب
عليممه اللممه صمملى النممبي يقممول ممما تسمممع للرجممل: أل فقممالوا
بمجنون. لست قال: إني وسلم؟

]3108[ر:
ابممن هممو بكممر، أبممو يوسممف: أخبرنمما بممن يحيممى  - حدثني5765
هريمرة أبمي عمن صمالح، أبمي عمن حصمين، أبمي عمن عياش،
عنه: الله رضي

ً أن  قال: (ل وسلم: أوصني، عليه الله صلى للنبي قال رجل



ًا، تغضب). فردد تغضب). قال: (ل مرار

77.  : الحياء -  باب
السمموار أبممي عممن قتممادة، عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5766
قال: حصين بن عمران قال: سمعت العدوي

بخيممر). إل يأتي ل وسلم: (الحياء عليه الله صلى النبي قال 
الحيمماء مممن الحكمممة: إن فممي كعممب: مكتمموب بممن بشممير فقال

ًا، عممن عمممران: أحممدثك لممه سممكينة. فقممال الحياء من وإن وقار
صحيفتك. عن وتحدثني وسلم عليه الله صلى الله رسول
أبممي بممن العزيممز عبممد يممونس: حممدثنا بممن أحمممد  - حدثنا5767

عمممر بممن اللممه عبممد عن سالم، عن شهاب، ابن سلمة: حدثنا
عنهما: الله رضي

يعمماتب وهممو رجممل، علممى وسمملم عليممه الله صلى النبي مر 
يقممول: قممد كممأنه حممتى لتسممتحيي، يقول: إنممك الحياء، في أخاه
فإن وسلم: (دعه، عليه الله صلى الله رسول فقال بك، أضر

اليمان). من الحياء
]24[ر:

عممن قتممادة، عممن ُشممعبة، الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا5768
عتبممة أبممي بن الله عبد الله: اسمه عبد أبو - قال أنس مولى

يقول: سعيد أبا - سمعت
في العذراء من حياء أشد وسلم عليه الله صلى النبي كان 

خدرها.
]3369[ر:

78.       : شئت -  ما فاصنع تستح لم إذا باب
عممن منصممور، زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5769
قال: مسعود أبو حراش: حدثنا بن ربعي

من الناس أدرك مما وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
شئت). ما فاصنع تستح لم الولى: إذا النبوة كلم
]3296[ر:

79.         : الدين -  في للتفقه الحق من يستحيا ل ما باب
بممن هشممام عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل  - حدثنا5770
سمملمة أم عممن سمملمة، أبممي بنممت زينب عن أبيه، عن عروة،
قالت: عنها الله رضي

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى سليم أم جاءت 



فهممل الحممق، مممن يسممتحي ل اللممه إن اللممه، رسول فقالت: يا
الماء). رأت إذا فقال: (نعم، احتلمت؟ إذا غسل المرأة على
]130[ر:

قممال: دثممار بممن محممارب ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5771
يقول: عمر ابن سمعت

شجرة كمثل المؤمن وسلم: (مثل عليه الله صلى النبي قال 
شممجرة القوم: هممي يتحات). فقال ول ورقها يسقط ل خضراء،

غلم وأنمما النخلممة، أقول: هي أن فأردت كذا، شجرة هي كذا،
النخلة). فقال: (هي فاستحييت، شاب
بممن حفممص عممن الرحمممن، عبممد بممن خممبيب ُشعبة: حممدثنا وعن

فقممال: لممو عمممر بممه وزاد: فحدثت عمر: مثله، ابن عن عاصم،
وكذا. كذا من إلي أحب لكان قلتها كنت
]61[ر:

ّدد: حممدثنا  - حدثنا5772 ًا: أنممه مرحمموم: سمممعت مسمم سمممع ثابتمم
ًا يقول: عنه الله رضي أنس
عليممه تعممرض وسلم عليه الله صلى النبي إلى امرأة جاءت 

أقمل ابنتمه: مما فقمالت فمي؟ حاجمة لمك فقمالت: همل نفسمها،
صمملى اللممه رسول على عرضت منك، خير فقال: هي حياءها،

نفسها. وسلم عليه الله
]4828[ر:

80:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( تعسروا(   ول يسروا

الناس. على واليسر التخفيف يحب وكان
سممعيد عممن ُشممعبة، النضر: أخبرنا إسحق: حدثنا  - حدثني5773

قال: جده عن أبيه، عن بردة، أبي بن
جبممل بن ومعاذ وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثه لما 

وتطاوعمما). قممال تنفممرا، ول وبشرا تعسرا، ول لهما: (يسرا قال
مممن شممراب فيهمما يصممنع بأرض إنا الله، رسول موسى: يا أبو

المممزر؟ لممه يقال الشعير، من وشراب البتع، له يقال العسل،
حرام). مسكر وسلم: (كل عليه الله صلى الله رسول فقال

]2873[ر:
قممال: سمممعت التيمماح أبي عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5774

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس
تعسممروا، ول وسمملم: (يسممروا عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 



تنفروا). ول وسكنوا
]69[ر:

ابممن عممن مالممك، مسمملمة: عممن بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5775
قالت: أنها عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب،

قممط أمريممن بين وسلم عليه الله صلى الله رسول خير ما 
ًا، يكن لم ما أيسرهما أخذ إل ًا كممان فممإن إثم أبعممد كممان إثممم

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول انتقممم وما منه، الناس
بهمما فينتقممم اللممه، حرمممة تنتهممك أن إل قط شيء في لنفسه

لله.
]3367[ر:

بن الزرق عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا5776
قال: قيس

فجمماء الممماء، عنممه نضب قد بالهواز، نهر شاطيء على كنا 
فانطلقت فرسه، وخلى فصلى فرس، على السلمي برزة أبو

جمماء ثممم فأخممذها أدركهمما، حممتى وتبعهمما صمملته فممترك الفرس،
إلممى يقممول: انظممروا فأقبل رأي، له رجل وفينا صلته، فقضى

فقممال: ممما فأقبممل فممرس، أجممل مممن صمملته تممرك الشيخ، هذا
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول فارقت منذ أحد عنفني

إلى أهلي آت لم وتركت، صليت فلو متراخ، منزلي وقال: إن
من فرأى وسلم عليه الله صلى النبي صحب أنه الليل. وذكر

تيسيره.
]1153[ر:

(ح). الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حدثنا5777
اللمه عبيمد شهاب: أخبرني ابن عن يونس، الليث: حدثني وقال

أخبره: هريرة أبا عتبة: أن بن الله عبد بن
ًا أن  بممه، ليقعمموا النمماس إليممه فثممار المسجد، في بال أعرابي

وأهريقوا وسلم: (دعوه، عليه الله صلى الله رسول لهم فقال
ًا بوله على ً أو ممماء، مممن ذنوبمم بعثتممم فإنممما ممماء، مممن سممجل

معسرين). تبعثوا ولم ميسرين
]217[ر:

81.    : الناس -  إلى النبساط باب
ّنُه. ل ودينك الناس، مسعود: خالط ابن وقال ِلَم ْك َت

الهل. مع والدعابة
قممال: سمممعت التيمماح أبو ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5778



يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس
يقممول حممتى ليخالطنمما، وسلم عليه الله صلى النبي كان إن 

النغير). فعل ما عمير، أبا صغير: (يا لي لخ
]5850[

أبيه، عن هشام، معاوية: حدثنا أبو محمد: أخبرنا  - حدثنا5779
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن
وكممان وسمملم، عليه الله صلى النبي عند بالبنات ألعب كنت 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فكان معي، يلعبن صواحب لي
معي. فيلعبن إلي فيسربهن منه، يتقمعن دخل إذا وسلم

82.    : الناس -  مع المداراة باب
وإن أقمموام، وجمموه فممي لنكشممر الممدرداء: إنمما أبممي عممن ويذكر
لتلعنهم. قلوبنا

المنكدر: ابن عن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5780
أخبرته: عائاشة الزبير: أن بن عروة عن حدثه

فقممال: رجممل وسمملم عليه الله صلى النبي على استأذن أنه 
العشمميرة). فلممما أخو بئس أو العشيرة، ابن فبئس له، (ائاذنوا

قلممت: ما قلت الله، رسول له: يا فقلت الكلم، له ألن دخل
النمماس شممر إن عائاشممة، فقممال: (أي القممول؟ في له ألنت ثم

فحشه). اتقاء الناس، ودعه أو تركه، من الله عند منزلة
]5685[ر:

عليمة: ابممن الوهماب: أخبرنما عبممد بمن اللمه عبممد  - حدثنا5781
مليكة: أبي بن الله عبد عن أيوب، أخبرنا

ديبمماج، من أقبية له أهديت وسلم عليه الله صلى النبي أن 
منهمما وعممزل أصممحابه، مممن ناس في فقسمها بالذهب، مزررة
ًا أيمموب لممك). قممال هممذا قممال: (خبممأت جاء فلما لمخرمة، واحد
شئ. خلقه في وكان إياه، يريه وأنه بثوبه
وردان: حممدثنا بممن حمماتم أيمموب. وقممال عممن زيد بن حّماد رواه

النممبي علممى المسممور: قممدمت عممن مليكة، أبي ابن عن أيوب،
أقبية. وسلم عليه الله صلى

]2459[ر:

83.       : مرتين -  جحر من المؤمن يلدغ ل باب
تجربة. ذو إل حكيم معاوية: ل وقال

َقيل، عن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5782 عن الُزهري، عن ُع



ّيب، ابن عنه، الله رضي هريرة أبي عن المس
المممؤمن يلممدغ قال: (ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مرتين). واحد جحر من

84.   : الضيف -  حق باب
عبممادة: حممدثنا بممن روح منصور: حدثنا بن إسحق  - حدثنا5783

عبممد بممن سمملمة أبممي عممن كممثير، أبممي بممن يحيى عن حسين،
قال: عمرو بن الله عبد عن الرحمن،

فقممال: (ألممم وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول علي دخل 
قمال: (فل النهمار). قلمت: بلمى، وتصموم الليمل تقموم أنمك أخبر

ًا، عليممك لجسممدك فإن وأفطر، وصم ونم، قم تفعل، وإن حقمم
ًا، عليك لعينك ًا، عليك لزورك وإن حق عليممك لزوجممك وإن حقمم
ًا، أن حسممبك مممن وإن عمممر، بممك يطممول أن عسممى وإنك حق

أمثالهمما، عشر حسنة بكل فإن أيام، ثلثة شهر كل من تصوم
فقلممت: فممإني علممي، فشممدد كلممه). قممال: فشممددت الدهر فذلك
أيممام). قممال: ثلثممة جمعة كل من قال: (فصم ذلك، غير أطيق

صمموم قال: (فصم ذلك، غير قلت: أطيق علي، فشدد فشددت
قممال: (نصمف داود؟ اللمه نمبي صموم داود). قلت: وما الله نبي

الدهر).
]1079[ر:

85.      : بنفسه -  إياه وخدمته الضيف إكرام باب
/.24المكرمين} /الذاريات:  إبراهيم وقوله: {ضيف

ومعنمماه وضمميف، زور وهممؤلء زور، الله: يقال: هو عبد أبو قال
ًا مثل: قوم مصدر، لنها وزواره، أضيافه وعدل. رض

غممور. ويقممال: وميمماه غممور، وممماءان غممور، وبئر غور، يقال: ماء
مغارة. فهو فيه غرت شيء كل الدلء، تناله ل الغائار الغور

الميل. والزور الزور، من /: تميل،17{تزاور} /الكهف: 
سممعيد عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا5784

الكعبي: شريح أبي عن المقبري، سعيد أبي بن
يممؤمن كان قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

والضمميافة وليلة، يوم جائازته ضيفه، فليكرم الخر واليوم بالله
يثموي أن لمه، يحمل ول صمدقة، فهممو ذلك بعد فما أيام، ثلثة
يحرجه). حتى عنده
يممؤمن كان وزاد: (من مالك: مثله، قال: حدثني إسماعيل حدثنا



ًا فليقل الخر واليوم بالله ليصمت). أو خير
]5673[ر:

مهممدي: حممدثنا ابممن محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حدثنا5785
هريرة، أبي عن صالح، أبي عن ؟ حصين، أبي عن سفيان،

بممالله يؤمن كان قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الخر واليوم بالله يؤمن كان ومن جاره، يؤذ فل الخر واليوم

ًا فليقل الخر واليوم بالله يؤمن كان ومن ضيفه، فليكرم خير
ليصمت). أو

]3153[ر:
حممبيب، أبممي بممن يزيممد عممن الليممث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5786

قال: أنه عنه الله رضي عامر بن عقبة عن الخير، أبي عن
فما يقروننا، فل بقوم فننزل تبعثنا، إنك الله، رسول قلنا: يا 

نزلتممم وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول لنا فقال ترى؟
يفعلمموا، لمم فممإن فاقبلوا، للضيف ينبغي بما لكم فأمروا بقوم

لهم). ينبغي الذي الضيف حق منهم فخذوا
]2329[ر:

معمممر، هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5787
عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن الُزهري، عن
بممالله يؤمن كان قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

واليمموم بممالله يممؤمن كممان ومممن ضمميفه، فليكممرم الخممر واليوم
فليقل الخر واليوم بالله يؤمن كان ومن رحمه، فليصل الخر
ًا ليصمت). أو خير
]3153[ر: 

86.     : للضيف -  والتكلف الطعام صنع باب
أبو عون: حدثنا بن جعفر بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5788

قال: أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن العميس،
الدرداء، وأبي سلمان بين وسلم عليه الله صلى النبي آخى 

لهمما: فقممال متبذلة، الدرداء أم فرأى الدرداء، أبا سلمان فزار
الممدنيا، في حاجة له ليس الدرداء أبو قالت: أخوك شأنك؟ ما

ًا، لممه فصنع الدرداء، أبو فجاء صممائام، فممإني فقممال: كممل طعاممم
أبممو ذهممب الليل كان فلما فأكل، تأكل، حتى بآكل أنا قال: ما
فلما فقال: نم، يقوم، ذهب ثم فنام، فقال: نم، يقوم، الدرداء

لممه فقممال قال: فصممليا، الن، سلمان: قم قال الليل، آخر كان
ولهلممك حقمما، عليممك ولنفسمك حقمما، عليممك لربممك سملمان: إن



اللممه صمملى النممبي فممأتى حقه، حق ذي كل فأعط حقا، عليك
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال لممه، ذلممك فممذكر وسمملم عليممه

يقممال: وهممب السوائاي، وهب جحيفة سلمان). أبو وسلم: (صدق
الخير.

]1867[ر:

87.        : الضيف -  عند والجزع الغضب من يكره ما باب
سممعيد العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا5789

بكممر أبمي بممن الرحمممن عبممد عممن عثممان، أبممي عن الجريري،
عنهما: الله رضي

ًا، تضيف بكر أبا أن  أضيافك، الرحمن: دونك لعبد فقال رهط
مممن فممأفرغ وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي إلى منطلق فإني

عنده، بما فأتاهم الرحمن عبد فانطلق أجيء، أن قبل قراهم
قممالوا: ممما قال: اطعموا، منزلنا، رب فقالوا: أين فقال: اطعموا،

قراكمم، عنما قممال: اقبلمموا منزلنما، رب يجيء حتى بآكلين نحن
يجممد أنه فعرفت فأبوا، منه، لنلقين تطعموا ولم جاء إن فإنه

فقال: فأخبروه، صنعتم، فقال: ما عنه، تنحيت جاء فلما علي،
فسممكت، الرحمممن، عبممد قممال: يمما ثم فسكت، الرحمن، عبد يا

لممما صمموتي تسمممع كنممت إن عليممك أقسمممت غنممثر، فقممال: يمما
بممه، أتانمما فقممالوا: صممدق، أضيافك، فقلت: سل فخرجت، جئت،

الخرون: فقال الليلة، أطعمه ل والله انتظرتموني، قال: فإنما
كالليلممة، الشممر فممي أر قال: لممم تطعمه، حتى نطعمه ل والله

طعامممك، همات قراكمم؟ عنما تقبلمون ل لمم أنتمم؟ مما ويلكم،
للشمميطان، الولممى اللممه، فقممال: باسممم يممده فوضممع به، فجاءه
وأكلوا. فأكل

]577[ر:

88.     :    : تأكل -  حتى آكل ل لصاحبه الضيف قول باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن جحيفة أبي حديث فيه
]5788[ر:

عممن عممدي، أبممي ابممن المثنى: حممدثنا بن محمد  - حدثني5790
رضي بكر أبي بن الرحمن عبد عثمان: قال أبي عن سليمان،

عنهما: الله
النممبي عنممد فأمسممى لمه، بأضياف أو له بضيف بكر أبو جاء 

عممن أمممي: احتبسممت قممالت جمماء، فلما وسلم، عليه الله صلى



فقالت: عرضممنا عشيتهم؟ قال: ما - الليلة، أضيافك - أو ضيفك
فسممب بكممر، أبممو فغضممب - فممأبى، فممأبوا: أو - أو: عليهممم عليه

فحلفممت غنممثر، فقال: يا أنا، فاختبأت يطعمه، ل وحلف وجدع،
أن الضممياف أو الضيف فحلف يطعمه، حتى نطعمه ل المرأة

هممذه بكممر: كممأن أبو فقال يطعمه، حتى يطعموه أو يطعمه ل
يرفعممون ل فجعلوا وأكلوا، فأكل بالطعام، فدعا الشيطان، من

بنممي أخممت فقممال: يمما منهمما، أكممثر أسممفلها مممن ربمما إل لقمممة
أن قبممل لكممثر الن إنها عيني، فقالت: وقرة هذا؟ ما فراس،

وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى بها وبعث فأكلوا، نأكل،
منها. أكل أنه فذكر

]577[ر:

89     : بالكلم -  الكبر ويبدأ الكبير، إكرام باب
والسؤال.

زيممد، ابممن هممو حّممماد، حممرب: حممدثنا بن سليمان  - حدثنا5791
عممن النصار، مولى يسار، بن بشير عن سعيد، بن يحيى عن

حدثاه: أنهما حثمة أبي بن وسهل خديج، بن رافع
فتفرقا خيبر، أتيا مسعود بن ومحيصة سهل بن الله عبد أن 

بممن الرحمممن عبممد فجاء سهل، بن الله عبد فقتل النخل، في
اللممه صمملى النممبي إلممى مسممعود ابنمما ومحيصممة وحويصة سهل
الرحمممن، عبممد فبممدأ صمماحبهم، أمممر فممي فتكلموا وسلم، عليه
وسمملم: (كممبر عليممه اللممه صلى النبي فقال القوم، أصغر وكان

أمممر فممي الكممبر. فتكلممموا الكلم يحيى: يعني: ليلي الكبر). قال
وسمملم: (أتسممتحقون عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال صمماحبهم،
منكممم). قممالوا: يمما خمسممين بأيمممان قممال: صمماحبكم، أو قممتيلكم،
أيمممان فممي يهممود نممره. قممال: (فتممبرئاكم لممم أمممر اللممه، رسممول
رسول كفار. فوداهم قوم الله، رسول منهم). قالوا: يا خمسين

قبله. من وسلم عليه الله صلى الله
ًا فممدخلت البممل، تلك من ناقة سهل: فأدركت قال لهممم مربممد

برجلها. فركضتني
يحيممى: سممهل: قممال عممن بشممير، عن يحيى، الليث: حدثني قال

خديج. بن رافع قال: مع أنه حسبت
وحده. سهل عن بشير، عن يحيى، عيينة: حدثنا ابن وقال
]2555[ر: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا5792 نممافع، الله: حدثني عبيد عن يحيى، مس



قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
بشممجرة وسمملم: (أخممبروني عليممه الله صلى الله رسول قال 

تحممت ول ربهمما، بإذن حين كل أكلها تؤتي المسلم، مثل مثلها
وثممم أتكلممم، أن فكرهممت النخلة، أنها نفسي في ورقها). فوقع

عليممه اللممه صمملى النممبي قممال يتكلما، لم فلما وعمر، بكر أبو
وقممع أبتمماه، قلت: يمما أبي مع خرجت النخلة). فلما وسلم: (هي

كنممت لممو تقولهمما، أن منعممك قممال: ممما النخلة، أنها نفسي في
لم أني إل منعني قال: ما وكذا، كذا من إلي أحب كان قلتها
فكرهت. تكلمتما بكر أبا ول أرك
]61[ر:

90       : وما -  والحداء والرجز الشعر من يجوز ما باب
. منه  يكره

نقص ؟؟
واد كممل فممي أنهممم تممر الغاوون. ألممم يتبعهم وقوله: {والشعراء

وعملمموا آمنمموا الممذين يفعلممون. إل ل ما يقولون يهيمون. وأنهم
ًا اللمه وذكمروا الصالحات ظلمموا مما بعمد ممن وانتصمروا كمثير

-224ينقلبممون} /الشممعراء:  منقلممب أي ظلممموا الذين وسيعلم  
227./
يخوضون. لغو كل عباس: في ابن قال

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5793
أخبره: الحكم بن مروان الرحمن: أن عبد بن بكر أبو أخبرني

بممن أبي أخبره: أن يغوث عبد بن السود بن الرحمن عبد أن
أخبره: كعب

الشممعر من قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
حكمة).
قيممس، بممن السممود عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5794

ًا سمعت يقول: جندب
حجممر، أصممابه إذ يمشممي وسمملم عليه الله صلى النبي بينما 

دميممت. وفممي إصممبع إل أنممت فقال: (هل إصبعه، فدميت فعثر،
لقيت). ما الله سبيل

]2648[ر:
سممفيان، مهدي: حدثنا ابن بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا5795

اللممه رضممي هريممرة أبي عن سلمة، أبو الملك: حدثنا عبد عن
عنه:



الشاعر قالها كلمة وسلم: (أصدق عليه الله صلى النبي قال 
أبي بن أمية وكاد باطل، الله خل ما شيء كل لبيد: أل كلمة

يسلم). أن الصلت
]3628[ر:

عممن إسممماعيل، بممن حاتم سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5796
قال: الكوع بن سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد
خيممبر، إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول مع خرجنا 

الكمموع: أل بممن لعممامر القمموم مممن رجممل فقممال ليلً، فسممرنا
ً عممامر قممال: وكممان هنيهاتممك؟ من تسمعنا ًا، رجل فنممزل شمماعر

يقول: بالقوم يحدو

صلينا ول تصدقنا  ول*** اهتدينا ما أنت لول اللهم

لقينا إن القدام  وثبت*** اقتفينا ما لك فداء فاغفر

أتينا بنا صيح إذا  إنا*** علينا سكينة وألقين
علينا عولوا وبالصياح

السممائاق). هممذا وسلم: (مممن عليه الله صلى الله رسول فقال
مممن رجممل اللممه). فقممال فقال: (يرحمممه الكوع، بن قالوا: عامر

خيممبر قممال: فأتينمما بممه، أمتعتنمما لممو اللممه، نممبي يا القوم: وجبت
فتحهمما اللممه إن ثممم شديدة، مخمصة أصابتنا حتى فحاصرناهم،

أوقممدوا عليهممم، فتحممت الذي اليوم الناس أمسى فلما عليهم،
وسمملم: (ممما عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال كثيرة، نيرانا
قممال: لحممم، توقدون). قالوا: على شيء أي على النيران، هذه

رسممول فقممال أنسممية، حمممر لحممم لحم). قالوا: علممى أي (على
رجممل: واكسروها). فقممال وسلم: (أهرقوها عليه الله صلى الله
ذاك). فلممما قممال: (أو ونغسمملها؟ نهريقهمما أو اللممه رسممول يمما

ًا بممه فتنمماول قصممر، فيه عامر سيف كان القوم، تصاف يهوديمم
منممه، فمممات عممامر ركبممة فأصاب سيفه، ذباب ويرجع ليضربه،

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمملمة: رآنممي قممال قفلوا فلما
ًا، وسلم وأمممي، أبممي لك لك). فقلت: فدى لي: (ما فقال شاحب
ًا أن زعموا فلن قاله). قلت: قاله قال: (من عمله، حبط عامر
اللممه رسممول فقممال النصاري، الحضير بن وأسيد وفلن وفلن
- وجمع لجرين له إن قاله، من وسلم: (كذب عليه الله صلى

مثله). بها نشأ عربي قل مجاهد، لجاهد - إنه إصبعيه بين
]2345[ر:



ّدد: حدثنا  - حدثنا5797 أبممي عممن أيمموب، إسممماعيل: حممدثنا مس
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن قلبة،

ومعهممن نسممائاه بعض على وسلم عليه الله صلى النبي أتى 
بمالقوارير). سموقك رويممدك أنجشة، يا فقال: (ويحك سليم، أم

لممو بكلمممة، وسمملم عليه الله صلى النبي قلبة: فتكلم أبو قال
بالقوارير). قوله: (سوقك عليه، لعبتموها بعضكم بها تكلم

]5809، 5849، 5856، 5857.[

91.   : المشركين -  هجاء باب
عممن عروة، بن هشام عبدة: أخبرنا محمد: حدثنا  - حدثنا5798

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه،
وسمملم عليه الله صلى الله رسول ثابت بن حسان استأذن 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال المشممركين، هجمماء فممي
تسممل كممما منهممم حسان: لسلنك بنسبي). فقال وسلم: (فكيف

قممال: أبيممه عممن عممروة، بممن هشممام العجين. وعن من الشعرة
ة، عند حسان أسب ذهبت كمان فمإنه تسمبه، فقمالت: ل عائاش
وسلم. عليه الله صلى الله رسول عن ينافح

]3338[ر:
قممال: وهممب بممن اللممه عبممد قممال: أخممبرني أصبغ  - حدثنا5799
سممنان أبممي بممن الهيثممم شممهاب: أن ابممن عممن يممونس، أخبرني

قصصه، في هريرة أبا سمع أخبره: أنه
ل لكممم أخمما يقممول: (إن وسمملم عليممه الله صلى النبي يذكر 

قال: رواحة، ابن بذاك الرفث). يعني يقول

الفجممر مممن معممروف انشق  إذا*** كتابه يتلو الله رسول فينا
ساطع

قممال ممما أن موقنممات  بممه*** فقلوبنمما العمممى بعد الهدى أرانا
واقع

بالكممافرين اسممتثقلت  إذا*** فراشممه عممن جنبممه يجممافي يممبيت
المضاجع

َقيل تابعه الُزهري. عن ُع
أبممي عممن والعممرج، سممعيد، عممن الُزهممري، الزبيدي: عممن وقال

هريرة.
]1104[ر:



الُزهممري. وحممدثنا عممن شممعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5800
أبممي بممن محمد عن سليمان، عن أخي، قال: حدثني إسماعيل

بممن الرحمممن عبممد بممن سلمة أبي عن شهاب، ابن عن عتيق،
هريممرة أبا النصاري: يستشهد ثابت بن حسان سمع عوف: أنه
الله، نشدتك هريرة، أبا فيقول: يا

يقممول: (يمما وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمعت هل 
القدس). قممال بروح أيده اللهم الله، رسول عن أجب حسان،

هريرة: نعم. أبو
]442[ر:

بممن عممدي عممن ُشممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5801
عنه: الله رضي البراء عن ثابت،

- أو لحسممان: (اهجهممم قممال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
معك). - وجبريل قال: هاجهم

]3041[ر:

92       : النسان -  على الغالب يكون أن يكره ما باب
. والقرآن        والعلم الله ذكر عن يصده حتى الشعر،

سممالم، عن حنظلة، موسى: أخبرنا بن الله عبيد  - حدثنا5802
عنهما، الله رضي عمر ابن عن
جمموف يمتليممء قممال: (لن وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

ًا أحدكم ًا). يمتليء أن من له خير قيح شعر
قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5803

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبا سمعت
جمموف يمتليممء وسلم: (لن عليه الله صلى الله رسول قال 

ًا رجل ًا). يمتليء أن من خير يريه قيح شعر

93) :       : تربت -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.(  ) : حلقى).  عقرى و يمينك

َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5804 عممن ُع
قالت: عائاشة عن عروة، عن شهاب، ابن
الحجاب، نزل بعدما علي استأذن القعيس أبي أخا أفلح إن 

اللمه صملى اللمه رسممول أسممتأذن حتى له آذن ل فقلت: والله
ولكممن أرضممعني، هممو ليس القعيس أبي أخا فإن وسلم، عليه



صمملى اللممه رسممول علممي فدخل القعيس، أبي امرأة أرضعتني
هممو ليممس الرجممل إن اللممه، رسممول فقلت: يا وسلم عليه الله

عمممك فممإنه له، قال: (ائاذني امرأته؟ أرضعتني ولكن أرضعني،
تقممول: حرممموا عائاشممة كممانت عروة: فبممذلك يمينك). قال تربت

النسب. من يحرم ما الرضاعة من
]2501[ر:

عن إبراهيم، عن الحكم، ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5805
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن السود،

على صفية فرأى ينفر، أن وسلم عليه الله صلى النبي أراد 
- حلقممى فقال: (عقممرى حاضت، لنها حزينة، كئيبة خبائاها باب
يمموم أفضممت قممال: (أكنممت لحابسممتنا). ثممم - إنممك قريممش لغممة

ًا). قال: (فانفري - قالت: نعم، الطواف النحر). - يعني إذ
]322[ر:

94.     : زعموا -  في جاء ما باب
أبممي عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5806
هممانيء أم مولى مرة أبا الله: أن عبيد بن عمر مولى النضر،

طممالب أبممي بنممت هممانيء أم سمع أخبره: أنه طالب أبي بنت
تقول:

الفتممح، عممام وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى ذهبت 
فقممال: عليممه، فسمملمت تسممتره، ابنته وفاطمة يغتسل فوجدته

ًا طالب، أبي بنت هانئ أم هذه). فقلت: أنا (من فقال: (مرحبمم
ركعممات، ثممماني فصمملى قممام غسممله من فرغ هانئ). فلما بأم

ًا اللممه، رسممول قلممت: يمما انصممرف فلنمما واحممد، ثوب في ملتحف
ً قاتممل أنممه أمممي ابن زعم هممبيرة، بممن فلن أجرتممه، قممد رجل
أجرت من أجرنا وسلم: (قد عليه الله صلى الله رسول فقال

ضحى. هانئ: وذاك أم هانئ). قالت أم يا
]275[ر:

95.  :      : ويلك -  الرجل قول في جاء ما باب
قتممادة، عممن هّمممام، إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5807

عنه: الله رضي أنس عن
لم عليمه اللمه صملى النمبي أن  ً رأى وس بدنمة، يسموق رجل

بدنممة، قممال: (اركبهمما). قممال: إنهمما بدنممة، فقال: (اركبها). قال: إنها
ويلك). قال: (اركبها



]1605[ر:
عن الزناد، أبي عن مالك، عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا5808

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
ً رأى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن  يسمموق رجل

قممال: بدنممة، إنهمما اللممه رسممول له: (اركبها). قال: يا فقال بدنة،
الثالثة. في أو الثانية ويلك). في (اركبها

]1604[ر:
ّدد: حدثنا  - حدثنا5809 أنممس عن البناني، ثابت عن حّماد، مس

قال: مالك بن أنس عن قلبة، أبي عن مالك. وأيوب، بن
معه وكان سفر، في وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

اللممه رسممول لممه فقممال يحدو، أنجشة، له يقال أسود له غلم
بالقوارير). رويدك أنجشة، يا وسلم: (ويحك عليه الله صلى

]5797[ر:
خالممد، عممن وهيممب، إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5810

قال: أبيه عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد عن
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عنممد رجممل على رجل أثنى 

ًا أخيك عنق قطعت فقال: (ويلك، ًا منكم كان - من - ثلث مادح
ًا، فليقل: أحسب محالة ل علممى أزكممي ول حسمميبه، واللممه فلنمم

ًا، الله يعلم). كان إن أحد
]2519[ر:

عممن الوليممد، إبراهيممم: حممدثنا بممن الرحمممن عبد  - حدثني5811
أبممي عممن والضممحاك، سمملمة أبممي عن الُزهري، عن الوزاعي،

قال: الخدري سعيد
ًا، يمموم ذات يقسممم وسمملم عليممه الله صلى النبي بينا  قسممم

اعدل، الله رسول تميم: يا بني من رجل الخويصرة، ذو فقال
لممي عمممر: ائاممذن أعممدل). فقممال لممم إذا يعدل من قال: (ويلك،

ًا، له إن قال: (ل، عنقه، فلضرب صمملته أحممدكم يحقممر أصممحاب
كمممروق الممدين من يمرقون صيامهم، مع وصيامه صلتهم، مع

ثممم شمميء، فيممه يوجد فل نصله إلى ينظر الرمية، من السهم
نضمميه إلممى ينظممر ثممم شمميء، فيه يوجد فل رصافه إلى ينظر

شمميء، فيه يوجد فل قذذه إلى ينظر ثم شيء، فيه يوجد فل
النمماس، مممن فرقممة حيممن علممى يخرجممون والدم، الفرث سبق
البضممعة مثممل أو المممرأة، ثممدي مثممل يممديه إحممدى رجممل آتيهم

تدردر).



عليممه اللممه صمملى النممبي مممن لسمممعته سممعيد: أشممهد أبممو قال
فممي فممالتمس قمماتلهم، حين علي مع كنت أني وأشهد وسلم،
عليممه الله صلى النبي نعت الذي النعت على به فأتي القتلى
وسلم.

]3414[ر:
اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا5812
عبممد بممن حميممد عممن شهاب، ابن قال: حدثني الوزاعي أخبرنا

عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن،
ً أن  فقممال: يمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أتى رجل

فممي أهلممي علممى قال: (ويحك). قال: وقعت هلكت، الله رسول
شهرين قال: (فصم أجدها، رقبة). قال: ما قال: (أعتق رمضان،

ًا). قممال: ستين قال: (فأطعم أستطيع، متتابعين). قال: ل مسممكين
رسممول به). فقال: يا فتصدق فقال: (خذه بعرق، فأتي أجد، ما

طنممبي بيممن ممما بيممده، نفسممي فوالممذي أهلممي، غير أعلى الله،
حممتى وسلم عليه الله صلى النبي فضحك مني، أحوج المدينة

عبممد الُزهممري. وقممال عن يونس، قال: (خذه). تابعه أنيابه، بدت
الُزهري: (ويلك). عن خالد، بن الرحمن

]1834[ر:
أبو الوليد: حدثنا الرحمن: حدثنا عبد بن سليمان  - حدثنا5813

بن عطاء عن الُزهري، شهاب ابن قال: حدثني الوزاعي عمر
عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي عن الليثي، يزيد
ًا أن  فقممال: الهجممرة، عن أخبرني الله، رسول قال: يا أعرابي

إبل). قال: نعممم، من لك فهل شديد، الهجرة شأن إن (ويحك،
وراء مممن قممال: (فاعمممل صدقتها). قال: نعممم، تؤدي قال: (فهل

ًا). عملك من يترك لن الله فإن البحار، شيئ
]1384[ر:

بممن خالممد الوهمماب: حممدثنا عبممد بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5814
زيممد: سمممعت بممن محمممد بممن واقممد عممن ُشعبة، الحارث: حدثنا

عنهما، الله رضي عمر ابن عن أبي،
- ويحكممم أو قممال: (ويلكممم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا، بعدي ترجعوا - ل هو ُشعبة: شك قال بعضممكم يضممرب كفممار
بعض). رقاب
عممن محمممد، بممن عمر ُشعبة: (ويحكم). وقال عن النضر، وقال

ويحكم). أو أبيه: (ويلكم،



]1655[ر:
عممن قتممادة، عممن هّمممام، عاصم: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5815
أنس:

ً أن  وسمملم عليممه الله صلى النبي أتى البادية أهل من رجل
وممما قممال: (ويلممك، قائامممة؟ السمماعة متى الله، رسول فقال: يا
ه أحمب أنمي إل لها أعددت لها). قال: ما أعددت ورسموله، الل

قممال: (نعممم). كممذلك؟ أحببممت). فقلنمما: ونحممن من مع قال: (إنك
ًا يومئممذ ففرحنمما ًا، فرحمم مممن وكممان للمغيممرة غلم فمممر شممديد
تقمموم حممتى الهممرم يممدركه فلممن هممذا، أخر فقال: (إن أقراني،

الساعة).
ًا، قتادة: سمعت عن ُشعبة، واختصره الله صلى النبي عن أنس

وسلم. عليه
]3485[ر:

96.       : وجل -  عز الله في الحب علمة باب
اللممه} /آل يحببكممم فمماتبعوني اللممه تحبممون كنتممم لقمموله: {إن

/.31عمران:
عن جعفر، بن محمد خالد: حدثنا بن بشر : حدثنا5816/5817

الله، عبد عن وائال، أبي عن سليمان، عن ُشعبة،
مممن مممع قممال: (المممرء أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أحب).
العمممش، عممن جريممر، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة ) - حدثنا5817(

عنه: الله رضي مسعود بن الله عبد قال: قال وائال أبي عن
فقممال: يمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

ًا أحب رجل في تقول كيف الله، رسول بهم؟ يلحق ولم قوم
مممن مممع وسمملم: (المممرء عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال

أحب).
عمن عوانممة، وأبمو قممرم، بمن وسمليمان حممازم، بن جرير تابعه

اللممه صمملى النممبي عممن الله، عبد عن وائال أبي عن العمش،
وسلم. عليه

أبممي عممن العمش، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5818
قال: موسى أبي عن وائال،

ولممما القمموم يحممب وسلم: الرجل عليه الله صلى للنبي قيل 



معاويممة، أبممو أحممب). تممابعه مممن مممع قممال: (المممرء بهم؟ يلحق
عبيد. بن ومحمد
بممن عمممرو عممن ُشممعبة، عن أبي، عبدان: أخبرنا  - حدثنا5819
مالك: بن أنس عن الجعد، أبي بن سالم عن مرة،

ً أن  يمما الساعة وسلم: متى عليه الله صلى النبي سأل رجل
مممن لهمما أعممددت لها). قممال: ممما أعددت قال: (ما الله؟ رسول

ورسمموله، اللممه أحممب ولكنممي صممدقة، ول صوم ول صلة كثير
أحببت). من مع قال: (أنت

]3485[ر:

97.  :    : اخسأ -  للرجل الرجل قول باب
أبمما زريممر: سمممعت بممن سممليم الوليممد: حممدثنا أبو  - حدثنا5820

عنهما: الله رضي عباس ابن رجاء: سمعت
صممياد: (قممد لبممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

قال: (اخسأ). هو). قال: الدخ، فما خبأ، لك خبأت
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5821
أخبره: عمر بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرني

عليه الله صلى الله رسول مع الخطاب: انطلق بن عمر أن 
وجممده حممتى صممياد، ابممن قبممل أصممحابه مممن رهممط في وسلم
صممياد ابممن قارب وقد مغالة، بني أطم في الغلمان مع يلعب
اللممه صمملى اللممه رسممول ضرب حتى يشعر فلم الحلم، يومئذ
اللممه). رسممول أنممي قممال: (أتشممهد ثم بيده، ظهره وسلم عليه

ابممن قممال ثممم المييممن، رسممول أنممك فقممال: أشممهد إليممه فنظر
عليممه اللممه صمملى النممبي فرضممه الله، رسول أني صياد: أتشهد

صممياد: (ممماذا لبن قال ورسله). ثم بالله قال: (آمنت ثم وسلم
اللممه صمملى اللممه رسول قال وكاذب، صادق ترى). قال: يأتيني

اللممه صمملى اللممه رسممول المر). قممال عليك وسلم: (خلط عليه
ًا). قال: هو لك خبأت وسلم: (إني عليه قال: (اخسأ، الدخ، خبيئ
فيممه لممي أتممأذن اللممه، رسممول عمر: يمما قدرك). قال تعدو فلن

وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال عنقه، أضرب
فممي لممك خيممر فل هممو يكممن لم وإن عليه، تسلط ل هو يكن

قتله).
ذلممك بعد يقول: انطلق عمر بن الله عبد سالم: فسمعت قال

النصمماري، كعممب بممن وأبي وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللممه رسممول دخل إذا حتى صياد، ابن فيها التي النخل يؤمان



عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول طفممق وسمملم، عليه الله صلى
صياد ابن من يسمع أن يختل وهو النخل، بجذوع يتقي وسلم
ًا فممي فراشممه علممى مضممطجع صممياد وابممن يممراه، أن قبل شيئ

النممبي صممياد ابن أم فرأت زمزمة، أو رمرمة، فيها له قطيفة
لبممن فقممالت النخممل، بجذوع يتقي وهو وسلم عليه الله صلى

صممياد، ابممن فتنمماهى محمممد، هممذا اسمه، وهو صاف، صياد: أي
بيممن). قممال تركتممه وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال

وسمملم عليممه اللمه صملى الله رسول الله: قام عبد سالم: قال
الممدجال ذكممر ثممم أهلممه، هممو بممما الله على فأثنى الناس، في

لقممد قممومه، أنذره وقد إل نبي من وما أنذركموه، فقال: (إني
ً فيه لكم سأقول ولكني قومه، نوح أنذره نممبي يقلممه لمم قول

بأعور). ليس الله وأن أعور، أنه تعلمون لقومه،
]1289[ر:
الكلممب: بعممدته. {خاسممئين} /البقممرة: اللممه: خسممأت عبد أبو قال
/: مبعدين.65

98.    : ًا -  مرحب الرجل قول باب
عليها لفاطمة وسلم عليه الله صلى النبي عائاشة: قال وقالت

ًا بابنتي). السلم: (مرحب
]3426[ر:

فقممال: وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي هانئ: جئممت أم وقالت
ًا هانئ). بأم (مرحب

]350[ر:
أبممو الوارث: حدثنا عبد ميسرة: حدثنا بن عمران  - حدثنا5822
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جمرة، أبي عن التياح،

وسلم عليه الله صلى النبي على القيس عبد وفد قدم لما 
ًا نممدامى). ول خزايمما غيممر جمماؤوا الممذين بالوفممد، قممال: (مرحبمم

مضممر، وبينممك وبيننمما ربيعة، من حي إنا الله، رسول فقالوا: يا
فصممل بممأمر فمرنمما الحممرام، الشممهر في إل إليك نصل ل وإنا

وأربممع: فقممال: (أربممع وراءنمما، مممن بممه ونممدعو الجنممة، به ندخل
خمممس وأعطمموا رمضان، وصوموا الزكاة، وآتوا الصلة، أقيموا

والمزفت). والنقير والحنتم الدباء في تشربوا غنمتم. ول ما
]53[ر:



99.     : بآبائهم -  الناس يدعى ما باب
ّدد: حدثنا : حدثنا5823/5824 عممن اللممه، عبيممد عممن يحيى، مس

عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،
لممواء له يرفع قال: (الغادر وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فلن). بن فلن غدرة يقال: هذه القيامة، يوم
الله عبد عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد ) - حدثنا5824(

عمر: ابن عن دينار، بن
الغممادر قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

فلن). بن فلن غدرة فيقال: هذه القيامة، يوم لواء له ينصب
]3016[ر:

100.     : نفسي -  خبثت يقل ل باب
هشممام، عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا5825

عنها، الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
أحممدكم يقمولن قمال: (ل وسملم عليمه اللمه صملى النبي عن 

نفسي). لقست ليقل ولكن نفسي، خبثت
عممن يممونس، عممن اللممه، عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا5826

أبيه، عن سهل، بن أمامة أبي عن الُزهري،
أحممدكم يقمولن قمال: (ل وسملم عليمه اللمه صملى النبي عن 

نفسي). ليقل: لقست ولكن نفسي، خبثت
َقيل. تابعه ُع

101.    : الدهر -  تسبوا ل باب
يممونس، عممن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا5827/5828

رضممي هريرة أبو قال: قال سلمة أبو شهاب: أخبرني ابن عن
عنه: الله
بنو الله: يسب وسلم: (قال عليه الله صلى الله رسول قال 

والنهار). الليل بيدي الدهر، وأنا الدهر، آدم
العلممى: حممدثنا عبممد الوليممد: حممدثنا بممن عيمماش ) - حدثنا5828(

هريرة، أبي عن سلمة، أبي عن الُزهري، عن معمر،
العنممب تسممموا قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

الدهر). هو الله فإن الدهر، تقولوا: خيبة ول الكرم،
]4549[ر:



102) :       : إنما -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( المؤمن   قلب الكرم

القيامة). كقوله: (إنما يوم يفلس الذي المفلس قال: (إنما وقد
الغضب). عند نفسه يملك الذي الصرعة

]5763[ر:
ذكممر ثممم الملممك، بانتهمماء اللممه). فوصممفه إل ملممك كقمموله: (ل

فقال: أيضا الملوك
/.34أفسدوها}. /النمل:  قرية دخلوا إذا الملوك {إن

الُزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5829
ّيب، بن سعيد عن قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن المس
الكممرم، وسمملم: (ويقولممون عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

المؤمن). قلب الكرم إنما
]4549[ر:

103.    :   : وأمي -  أبي فداك الرجل قول باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن الزبير فيه
]3515[ر:

ّدد: حدثنا  - حدثنا5830 سممعد حممدثني سممفيان، عممن يحيى، مس
عنه الله رضي علي عن شداد، بن الله عبد عن إبراهيم، بن

قال:
ًا يفممدي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمعت ما  أحممد

يمموم وأمممي). أظنممه أبممي فممداك يقممول: (ارم سمعته سعد، غير
أحد.
]2749[ر:

104.    :   : فداك -  الله جعلني الرجل قول باب
بآبائانمما وسمملم: فممديناك عليممه اللممه صمملى للنممبي بكممر أبو وقال

وأمهاتنا.
]3691[ر:

المفضممل: بممن بشممر اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5831
مالك: بن أنس عن إسحق، أبي بن يحيى حدثنا

وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي مع طلحة وأبو هو أقبل أنه 
راحلتممه، على مردفها صفية، وسلم عليه الله صلى النبي ومع
صمملى النممبي فصممرع الناقممة، عممثرت الطريق ببعض كانوا فلما
- - قممال: أحسممب طلحممة أبمما وإن والمممرأة، وسمملم عليممه اللممه



وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فأتى بعيره، عن اقتحم
شمميء؟ مممن أصممابك هل فداك، الله جعلني الله نبي فقال: يا
علممى ثمموبه طلحممة أبممو بممالمرأة). فممألقى عليك ولكن قال: (ل،

فشممد المرأة، فقامت عليها، ثوبه فألقى قصدها، فقصد وجهه
بظهممر كممانوا إذا حممتى فسمماروا فركبمما، راحلتهممما علممى لهممما

اللممه صمملى النممبي قال المدينة، على قال: أشرفوا أو المدينة،
يممزل حامممدون). فلممم لربنمما عابدون، تائابون وسلم: (آيبون عليه

المدينة. دخل حتى يقولها
]2919[ر:

105.       : وجل -  عز الله إلى السماء أحب باب
ابممن عيينممة: حممدثنا ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا5832

قال: عنه الله رضي جابر عن المنكدر،
أبما نكنيمك فقلنما: ل القاسمم، فسمماه غلم منما لرجمل ولمد 

فقممال: وسلم عليه الله صلى النبي فأخبر كرامة، ول القاسم
الرحمن). عبد ابنك (سم

]2947[ر:

106:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( بكنيتي(     تكنوا ول باسمي سموا

وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنس، قاله
]2014[ر:

ّدد: حدثنا  - حدثنا5833 عن سالم، عن حصين، خالد: حدثنا مس
قال: عنه الله رضي جابر
حممتى نكنيممه فقممالوا: ل القاسممم، فسماه غلم منا لرجل ولد 

ول باسمممي فقال: (سممموا وسلم، عليه الله صلى النبي نسأل
بكنيتي). تكتنوا

]2946[ر:
أيمموب، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا5834

هريرة: أبا سيرين: سمعت ابن عن
ول باسمممي وسمملم: (سممموا عليه الله صلى القاسم أبو قال 

بكنيتي). تكتنوا
]3346[ر:

قممال: سمممعت سممفيان محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5835



عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر قال: سمعت المنكدر ابن
بممأبي نكنيممك فقممالوا: ل القاسم، فسماه غلم منا لرجل ولد 

ًا، ننعمك ول القاسم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فأتى عين
الرحمن). عبد ابنك فقال: (أسم له، ذلك فذكر
]2946[ر: 

107.   : الحزن -  اسم باب
الرزاق: أخبرنا عبد نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثنا5836/5837

ّيب، ابن عن الُزهري، عن معمر، أبيه: عن المس
فقممال: (مما وسمملم عليممه اللمه صملى النبي إلى جاء أباه أن 

ًا أغيممر سممهل). قممال: ل قممال: (أنممت اسمممك). قممال: حممزن، اسممم
ّيب: فما ابن قال أبي، سمانيه بعد. فينا الحزونة زالت المس

عبممد قممال: حممدثنا ومحمود الله عبد بن علي ) - حدثنا5837( 
ّيب، ابمن عمن الُزهمري، عمن معممر، الرزاق: أخبرنا عمن المسم

بهذا. جده عن أبيه،
]5840[

108.       : منه -  أحسن اسم إلى السم تحويل باب
قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا5838
قال: سهل عن حازم، أبو حدثني

حين وسلم عليه الله صلى النبي إلى أسيد بن بالمنذر أتي 
صمملى النممبي فلها جالس، أسيد وأبو فخذه، على فوضعه ولد،
بممابنه، أسمميد أبممو فممأمر يممديه، بيممن بشمميء وسمملم عليممه اللممه

فاسممتفاق وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي فخممذ مممن فاحتمل
أبممو الصممبي). فقممال فقممال: (أيممن وسمملم عليه الله صلى النبي

قممال: اسمه). قممال: فلن، قال: (ما الله، رسول يا أسيد: قلبناه
المنذر. يومئذ المنذر). فسماه اسمه (ولكن
عممن جعفممر، بن محمد الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا5839
أبممي عممن رافممع، أبممي عممن ميمونة، أبي بن عطاء عن ُشعبة،
هريرة:

فسممماها نفسممها، فقيممل: تزكممي بممرة، اسمممها كممان زينب أن 
زينب. وسلم عليه الله صلى الله رسول

جريممج ابممن هشام: أن موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا5840
قممال: شمميبة بممن جممبير بممن الحميممد عبممد قال: أخبرني أخبرهم



ّيب، بن سعيد إلى جلست فحدثني: المس
ًا جده أن  فقال: وسلم عليه الله صلى النبي على قدم حزن

سهل). قممال: ممما أنت قال: (بل حزن، اسمك). قال: اسمي (ما
ًا بمغير أنا ّيب: فما ابن قال أبي، سمانيه اسم فينا زالت المس

بعد. الحزونة
]5836[ر:

109.     : النبياء -  بأسماء سمى من باب
يعنممي إبراهيممم، وسمملم عليممه الله صلى النبي أنس: قبل وقال
ابنه.
]1241[ر:

إسماعيل: بشر: حدثنا بن محمد نمير: حدثنا ابن  - حدثنا5841
أوفى: أبي لبن فلت
قممال: مممات وسلم؟ عليه الله صلى النبي ابن إبراهيم رأيت 

ًا، وسملم عليه الله صلى محمد بعد يكون أن قضي ولو صغير
بعده. نبي ل ولكن ابنه، عاش نبي

بممن عممدي عممن ُشعبة، حرب: أخبرنا بن سليمان  - حدثنا5842
قال: البراء قال: سمعت ثابت

ه رسمول قال السلم عليه إبراهيم مات لما  اللمه صملى الل
ًا له وسلم: (إن عليه الجنة). في مرضع
]1316[ر:

الرحمممن، عبممد بن حصين عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5843
النصمماري اللممه عبممد بممن جممابر عن الجعد، أبي بن سالم عن

قال:
ول باسمممي وسلم: (سممموا عليه الله صلى الله رسول قال 

عممن أنس، بينكم). ورواه أقسم قاسم أنا فإنما بكنيتي، تكتنوا
وسلم. عليه الله صلى النبي

]2946 ،2014[ر:
أبممو عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5844
عنه، الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

ول باسمممي قمال: (سممموا وسملم عليمه الله صلى النبي عن 
الشمميطان فإن رآني، فقد المنام في رآني ومن بكنيتي، تكنوا

ًا علي كذب ومن صورتي، يتمثل ل مممن مقعممده فليتبوأ متعمد
النار).

]110[ر:



بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا5845
قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن بردة، أبي بن الله عبد
فسماه وسلم عليه الله صلى النبي به فأتيت غلم، لي ولد 

وكممان إلممي، ودفعمه بالبركمة، لمه ودعمما بتمرة، فحنكه إبراهيم،
موسى. أبي ولد أكبر
]5150[ر:

علقممة: بممن زيمماد زائاممدة: حممدثنا الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5846
قال: ُشعبة بن المغيرة سمعت

عممن بكممرة، أبممو إبراهيممم. رواه مممات يوم الشمس انكسفت 
وسلم. عليه الله صلى النبي

]996 ،993[ر:

110.   : الوليد -  تسمية باب
عيينممة، ابممن دكيممن: حممدثنا بممن الفضممل نعيم أبو  - أخبرنا5847

قال: هريرة أبي عن سعيد، عن الُزهري، عن
قال: الركعة من رأسه وسلم عليه الله صلى النبي رفع لما 

بممن وعيمماش هشممام، بممن وسملمة الوليد، بن الوليد أنج (اللهم
علممى وطأتممك اشممدد اللهممم بمكممة، ربيعممة،والمستضممعفين أبممي

يوسف). كسني سنين عليهم اجعلها اللهم مضر،
]961[ر:

111.        : ًا -  حرف اسمه من فنقص صاحبه دعا من باب
هريرة: أبي عن حازم، أبو وقال

هر). أبا وسلم: (يا عليه الله صلى النبي لي قال 
]5060[ر:

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5848
عنها الله رضي عائاشة أن الرحمن، عبد بن سلمة أبو حدثني

قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج
هممذا عممائاش وسمملم: (يمما عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

قالت: الله، ورحمة السلم السلم). قلت: وعليه يقرئاك جبريل
نرى. ل ما يرى وهو
]3045[ر:

أيمموب، وهيب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5849
قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن
اللممه صمملى النممبي غلم وأنجشممة الثقل، في سليم أم كانت 



وسمملم: عليممه اللممه صلى النبي فقال بهن، يسوق وسلم عليه
بالقوارير). سوقك رويدك أنجش، (يا
]5797[ر:

112.       : للرجل -  يولد أن وقبل للصبي الكنية باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5850 عممن التيمماح، أبي عن الوارث، عبد مس

قال: أنس
ًا، الناس أحسن وسلم عليه الله صلى النبي كان  وكممان خلق

إذا وكممان - فطيممم، - قممال: أحسممبه عميممر أبممو له يقال أخ لي
بمه، يلعمب كمان النغيمر). نغمر فعمل ما عمير، أبا قال: (يا جاء

تحتممه الممذي بالبساط فيأمر بيتنا، في وهو الصلة حضر فربما
بنا. فيصلي خلفه ونقوم يقوم ثم وينضح، فيكنس

]5778[ر:

113       : كنية -  له كانت وإن تراب، بأبي التكني باب
أخرى.

أبممو قممال: حممدثني سممليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا5851
قال: سعد بن سهل عن حازم،

تممراب، لبو إليه عنه الله رضي علي أسماء أحب كانت إن 
النممبي إل تممراب أبو سماه وما بها، يدعى أن ليفرح كان وإن

ًا غاضب وسلم، عليه الله صلى فاضممطجع فخممرج، فاطمة يوم
وسملم عليمه الله صلى النبي فجاءه المسجد، في الجدار إلى

صمملى النممبي فجمماءه الجممدار، في مضطجع ذا فقال: هو يتبعه،
ًا، ظهره وامتل وسلم عليه الله اللممه صمملى النممبي فجعممل تراب
أبمما يمما ويقممول: (اجلممس ظهممره عن التراب يمسح وسلم عليه

تراب).
]430[ر:

114.     : الله -  إلى السماء أبغض باب
أبممو شممعيب: حممدثنا اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حممدثنا5852/5853

قال: هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
يمموم السماء وسلم: (أخنى عليه الله صلى الله رسول قال 

الملك). ملك تسمى رجل الله عند القيامة

أبممي عممن سممفيان، اللمه: حممدثنا عبممد بممن علي ) - حدثنا5853(



اسممم - قال: (أخنع - رواية هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
اللممه عنممد السممماء مممرة: (أخنممع غيممر سممفيان الله). وقال عند

غيممره: تفسمميره سفيان: يقممول الملك). قال بملك تسمى رجل
شاه. شاهان

115.   : المشرك -  كنية باب
يقممول: (إل وسمملم عليممه الله صلى النبي مسور: سمعت وقال

طالب). أبي ابن يريد أن
]4932[ر:

الُزهممري: حممدثنا عممن شممعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5854
أبممي بممن محمد عن سليمان، عن أخي، قال: حدثني إسماعيل

بممن أسممامة الزبيممر: أن بممن عروة عن شهاب، ابن عن عتيق،
أخبره: عنهما الله رضي زيد
حمممار، علممى ركممب وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

فممي عبممادة بن سعد يعود وراءه، وأسامة فدكية، قطيفة عليه
ممرا حمتى فسمارا بمدر، وقعمة قبمل الخمزرج، بمن حمارث بني

لول، ابمن أبمي بمن اللمه عبمد فيه بمجلس أن قبمل وذلمك س
المسمملمين مممن أخلط المجلممس فإذا أبي، بن الله عبد يسلم

اللممه عبممد المسمملمين وفممي واليهممود، الوثان عبدة والمشركين
أبي ابن خمر الدابة، عجاجة المجلس غشيت فلما رواحة، بن

صمملى اللممه رسممول فسمملم علينمما، تغممبروا وقال: ل بردائاه أنفه
اللممه إلممى فممدعاهم فنممزل وقممف، ثممم عليهممم وسلم عليه الله

سمملول: ابممن أبممي بممن الله عبد له فقال القرآن، عليهم وقرأ
ًا، كمان إن تقممول مممما أحسن ل المرء، أيها بمه تؤذنمما فل حقم
بممن اللممه عبممد عليممه. قممال فاقصممص جاءك فمن مجالسنا، في

نحممب فإنمما مجالسممنا، فممي فاغشممنا الله، رسول يا رواحة: بلى
كممادوا حممتى واليهممود والمشممركون المسمملمون فاسممتب ذلممك،

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يممزل فلممم يتثمماورون،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول ركب ثم سكتوا، حتى يخفضهم

فقممال عبممادة، بممن سممعد علممى دخممل حتى فسار دابته، وسلم
ممما تسمممع ألممم سعد، وسلم: (أي عليه الله صلى الله رسول

وكذا). فقال كذا - قال أبي بن الله عبد - يريد حباب أبو قال
واصفح، عنه اعف أنت، بأبي الله، رسول عبادة: أي بن سعد

أنممزل الممذي بممالحق اللممه جاء لقد الكتاب، عليك أنزل فوالذي
يتوجمموه أن علممى البحممرة هممذه أهممل اصممطلح ولقممد عليممك،



أعطمماك الممذي بممالحق ذلمك اللممه رد فلممما بالعصممابة، ويعصبوه
اللممه رسممول عنممه رأيممت. فعفمما ما به فعل فذلك بذلك، شرق
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وكممان وسمملم، عليه الله صلى

كممما الكتمماب وأهممل المشممركين عممن يعفممون وأصممحابه وسمملم
تعالى: {ولتسمعن الله قال الذى، على ويصبرون الله، أمرهم

أهممل مممن كممثير الكتمماب}. اليممة. وقممال: {ود أوتمموا الممذين مممن
فممي يتممأول وسمملم عليه الله صلى الله رسول الكتاب}. فكان

غممزا فلممما فيهممم، لممه أذن حممتى به الله أمره ما عنهم العفو
ًا، وسلم عليه الله صلى الله رسول مممن بهما اللمه فقتمل بمدر

اللممه رسممول فقفممل قريممش، وسممادة الكفممار صممناديد من قتل
معهممم غممانمين، منصممورين وأصممحابه وسمملم عليممه اللممه صمملى

ابممن أبممي ابممن قال قريش، وسادة الكفار، صناديد من أسارى
قممد أمممر الوثممان: هممذا عبممدة المشممركين من معه ومن سلول
علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فبممايعوا تمموجه،

فأسلموا. السلم،
]2825[ر:

عبد عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5855
بممن عبمماس عممن نوفممل، بممن الحارث بن الله عبد عن الملك،

قال: المطلب عبد
كممان فممإنه بشمميء، طممالب أبمما نفعممت هممل اللممه، رسممول يا 

نمار، ممن ضحضماح فمي همو قال: (نعم، لك؟ ويغضب يحوطك
النار). من السفل الدرك في لكان أنا لول
]3670[ر:

116.     : الكذب -  عن مندوحة المعاريض باب
ًا: مات إسحق: سمعت وقال فقممال: كيممف طلحة، لبي ابن أنس

قممد يكممون أن وأرجممو نفسممه، سممليم: هممدأ أم قممالت الغلم؟
صادقة. أنها استراح. وظن

]1239[ر:
عممن البنمماني، ثابت عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5856/5857

قال: مالك بن أنس
فحممدا لمه، مسممير فممي وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي كان 

أنجشممة، يمما وسلم: (ارفق عليه الله صلى النبي فقال الحادي،
بالقوارير). ويحك،

عن ثابت، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا5857(



عنه: الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن وأيوب، أنس
غلم وكممان سفر، في كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال أنجشممة، لممه يقممال بهممن يحممدو
قلبممة: أبممو بممالقوارير). قممال سمموقك أنجشممة يا وسلم: (رويدك

النساء. يعني
أنس قتادة: حدثنا هّمام: حدثنا حبان: حدثنا إسحق: أخبرنا حدثنا

لممه يقال حاد وسلم عليه الله صلى للنبي قال: كان مالك بن
عليممه اللممه صلى النبي له فقال الصوت، حسن وكان أنجشة،

قتادة: يعنممي القوارير). قال تكسر ل أنجشة، يا وسلم: (رويدك
النساء. ضعفة

]5797[ر:
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا5858 قممال: حممدثني ُشممعبة عممن يحيممى، مسمم
قال: مالك بن أنس عن قتادة،

وسلم عليه الله صلى الله رسول فركب فزع، بالمدينة كان 
ًا وجممدناه وإن شمميء، مممن رأينمما فقممال: (ممما طلحة، لبي فرس

ًا). لبحر
]2484[ر:

117   :    : وهو -  بشيء، ليس للشيء الرجل قول باب
. بحق    ليس أنه ينوي

للقممبرين: وسمملم عليممه الله صلى النبي عباس: قال ابن وقال
لكبير). وإنه كبير، بل (يعذبان

]5708[ر:
يزيممد: أخبرنمما بممن مخلممد سلم: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا5859

سمممع عروة: أنممه بن يحيى شهاب: أخبرني ابن جريج: قال ابن
عائاشة: يقول: قالت عروة

الكهممان، عممن وسلم عليه الله صلى الله رسول أناس سأل 
بشمميء). وسلم: (ليسوا عليه الله صلى الله رسول لهم فقال

ًا يحدثون فإنهم الله، رسول قالوا: يا ًا؟ يكون بالشيء أحيان حق
مممن الكلمممة وسمملم: (تلممك عليممه اللممه صلى الله رسول فقال

الدجاجممة، قممر وليممه أذن فممي فيقرهمما الجنممي، يخطفهمما الحق،
كذبة). مائاة من أكثر فيها فيخلطون

]5429[ر:



118.     : السماء -  إلى البصر رفع باب
وإلممى خلقممت، كيممف البممل إلممى ينظممرون تعممالى: {أفل وقمموله
/.18 ،17رفعت} /الغاشية:  كيف السماء

صمملى النبي عائاشة: رفع عن مليكة، أبي ابن أيوب: عن وقال
السماء. إلى رأسه وسلم عليه الله
]4186[ر:

َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا ابن  - حدثنا5860 ابممن عممن ُع
يقممول: أخممبرني الرحمن عبد بن سلمة أبا قال: سمعت شهاب

الله: عبد بن جابر
فممتر يقول: (ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

ًا سمممعت أمشممي، أنمما فبينمما المموحي، عني السممماء، مممن صمموت
بحممراء، جمماءني الممذي الملك فإذا السماء، إلى بصري فرفعت

والرض). السماء بين كرسي على قاعد
]4[ر:

قممال: جعفممر بممن محمممد مريممم: حممدثنا أبممي ابن  - حدثنا5861
عنهممما اللممه رضي عباس ابن عن كريب، عن شريك، أخبرني

قال:
عنممدها، وسمملم عليه الله صلى والنبي ميمونة، بيت في بت 

السماء، إلى فنظر قعد بعضه، أو الخر، الليل ثلث كان فلما
والنهممار الليل واختلف والرض السماوات خلق في فقرأ: {إن

اللباب}. لولي ليات
]117[ر:

119.       : والطين -  الماء في العود نكت من باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5862 غياث: حممدثنا بن عثمان عن يحيى، مس

موسى: أبي عن عثمان، أبو
مممن حممائاط فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع كان أنه 

عممود وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي يد وفي المدينة، حيطان
النممبي فقال يستفتح، رجل فجاء والطين، الماء بين به يضرب
فممإذا بالجنممة). فممذهبت وبشره له وسلم: (افتح عليه الله صلى

آخممر رجممل اسممتفتح ثممم بالجنممة، وبشممرته له ففتحت بكر، أبو
وبشممرته له ففتحت عمر، بالجنة). فإذا وبشره له فقال: (اقتح

فقال: (افتممح فجلس، متكأ وكان آخر، رجل استفتح ثم بالجنة،
فممإذا تكممون). فممذهبت أو تصمميبه، بلوى على بالجنة، وبشره له

قممال: قممال: بالممذي فأخبرته بالجنة، وبشرته له ففتحت عثمان،



المستعان. الله
]3471[ر:

120.       : الرض -  في بيده الشيء ينكت الرجل باب
عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا5863
أبممي عممن عبيممدة، بممن سعد عن ومنصور، سليمان عن ُشعبة،

قال: عنه الله رضي علي عن السلمي، الرحمن عبد
ينكت فجعل جنازة، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

مممن فممرغ وقممد إل أحممد مممن منكممم فقال: (ليس بعود، الرض
فكممل قال: (اعملوا نتكل؟ والنار). فقالوا: أفل الجنة من مقعده
واتقى}). الية. أعطى من {فأما ميسر،

]1296[ر:

121.     : التعجب -  عند والتسبيح التكبير باب
الُزهممري: حممدثتني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5864

قالت: عنها الله رضي سلمة أم الحارث: أن بنت هند
اللممه، فقممال: (سممبحان وسمملم عليه الله صلى النبي استيقظ 

يمموقظ مممن الفتممن، مممن أنمزل ومماذا الخزائامن، من أنزل ماذا
كاسممية - رب يصمملين حممتى أزواجممه بممه - يريد الحجر صواحب

الخرة). في عارية الدنيا في
]115[ر:

قممال: قلممت عمممر عممن عبمماس، ابممن عممن ثممور، أبي ابن وقال
قممال: (ل). قلممت: نساءك؟ وسلم: طلقت عليه الله صلى للنبي
أكبر. الله
]89[ر:

الُزهممري. وحممدثنا عممن شممعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5865
أبممي بممن محمد عن سليمان، عن أخي، قال: حدثني إسماعيل

بنممت صممفية الحسين: أن بن علي عن شهاب، ابن عن عتيق،
أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي زوج حيي
وهممو تممزوره، وسمملم عليه الله صلى الله رسول جاءت أنها 

رمضممان، مممن الغمموابر العشممر فممي المسممجد، فممي معتكممف
فقممام تنقلممب، قممامت ثممم العشمماء، مممن سمماعة عنده فتحدثت

بمماب بلغت إذا حتى يقلبها، وسلم عليه الله صلى النبي معها
اللمه صملى النممبي زوج سملمة أم مسممكن عند الذي المسجد،

رسممول على فسلما النصار، من رجلن بهما مر وسلم، عليه



اللممه رسممول لهممما فقممال نفذا، ثم وسلم عليه الله صلى الله
بنممت صممفية هممي إنممما رسمملكما، وسلم: (على عليه الله صلى

قممال، ممما عليهممما وكبر الله، رسول يا الله حيي). قال: سبحان
وإنممي الممدم، مبلممغ آدم ابممن مممن يجممري الشمميطان قممال: (إن

قلوبكما). في يقذف أن خشيت
]1930[ر:

122.    : الخذف -  عن النهي باب
عقبممة قال: سمممعت قتادة عن ُشعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا5866

المزنممي مغفممل بممن اللممه عبممد عممن يحدث، الزدي صهبان بن
قال:

ل وقال: (إنه الخذف، عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
السن). ويكسر العين، يفقأ وإنه العدو، ينكأ ول الصيد، يقتل
]4561[ر:

123.   : للعاطس -  الحمد باب
سمليمان، سمفيان: حممدثنا كمثير: حمدثنا بممن محمد  - حدثنا5867

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن
فشمممت وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عند رجلن عطس 

اللممه، حمممد فقممال: (هممذا لممه، فقيل الخر، يشمت ولم أحدهما
الله). يحمد لم وهذا

]5871[

124.      : الله -  حمد إذا العاطس تشميت باب
]5870 ،5869هريرة. [ر: أبو فيه

بن الشعث عن ُشعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5868
الممبراء عممن مقممرن، بممن سممويد بن معاوية قال: سمعت سليم
قال: عنه الله رضي

سممبع: عممن ونهانمما بسبع، وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا 
العمماطس، وتشممميت الجنممازة، واتبمماع المريممض، بعيممادة أمرنمما
المقسممم، وإبممرار المظلوم، ونصر السلم، ورد الداعي، وإجابة
وعممن الذهب، قال: حلقة أو الذهب، خاتم سبع: عن عن ونهانا
والمياثر. والسندس، والديباج، الحرير، لبس

]1182[ر:



125       : من -  يكره وما العطاس من يستحب ما باب
التثاؤب.

ذئاممب: حممدثنا أبممي ابممن إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا5869
عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري، سعيد

العطمماس، يحممب اللممه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي عن 
مسلم كل على فحق الله، فحمد عطس فإذا التثاؤب، ويكره

الشمميطان، مممن هممو التثمماؤب: فإنممما وأممما يشمممته، أن سمممعه
الشيطان). منه ضحك قال: ها، فإذا استطاع، ما فليرده

]3115[ر:

126.     : يشمت -  كيف عطس إذا باب
أبممي بممن العزيممز عبممد إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا5870

أبممي عممن صممالح، أبممي عممن دينممار، ابن الله عبد سلمة: أخبرنا
عنه، الله رضي هريرة

أحممدكم عطممس قممال: (إذا وسمملم عليه الله صلى النبي عن 
اللممه، صمماحبه: يرحمممك أو أخمموه لممه وليقممل لله، فليقل: الحمد

بالكم). ويصلح الله فليقل: يهديكم الله، له: يرحمك قال فإذا

127.        : الله -  يحمد لم إذا العاطس يشمت ل باب
سممليمان ُشممعبة: حممدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا5871
ًا قال: سمعت التيمي يقول: عنه الله رضي أنس

فشمممت وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عند رجلن عطس 
شمت الله، رسول الرجل: يا فقال الخر، يشمت ولم أحدهما

الله). تحمد ولم الله، حمد هذا قال: (إن تشمتني، ولم هذا
]5867[ر:

128.       : فيه -  على يده فليضع تثاوب إذا باب
سعيد عن ذئاب، أبي ابن علي: حدثنا بن عاصم  - حدثنا5872

هريرة، أبي عن أبيه، عن المقبري،
يحممب اللممه قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

كممان اللممه، وحمد أحدكم عطس فإذا التثاؤب، ويكره العطاس
ًا وأممما اللممه، لمه: يرحمممك يقول أن سمعه مسلم كل على حق

ممما فليرده أحدكم تثاءب فإذا الشيطان، من هو التثاؤب: فإنما
الشيطان). منه ضحك تثاءب إذا أحدكم فإن استطاع،

]3115[ر:



الستئذان. كتاب

1.   : السلم -  بدء باب
معمممر، عممن الرزاق، عبد جعفر: حدثنا بن يحيى  - حدثنا5873

هريرة، أبي عن هّمام، عن
علممى آدم اللممه قال: (خلق وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا، سممتون طوله صورته، فسمملم قممال: اذهممب خلقممه فلممما ذراعمم
يحيونممك، ممما فاسممتمع جلمموس، الملئاكممة، من نفر أولئك، على
فقالوا: السلم عليكم، فقال: السلم ذريتك، وتحية تحيتك فإنها
الجنة يدخل من فكل الله، فزادوه: ورحمة الله، ورحمة عليك
الن). حتى بعد ينقص الخلق يزل فلم آدم، صورة على
]3148[ر:

2: باب - 
ًا تممدخلوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما الله قول غيممر بيوتمم

لكممم خيممر ذلكممم أهلهمما علممى وتسمملموا تستأنسوا حتى بيوتكم
ًا فيهمما تجممدوا لممم تذكرون. فإن لعلكم حممتى تممدخلوها فل أحممد
واللممه لكم أزكى هو فارجعوا ارجعوا لكم قيل وإن لكم يؤذن

ًا تممدخلوا أن جنمماح عليكممم عليممم. ليممس تعملممون بما غيممر بيوتمم
تكتممون} ومما تبمدون مما يعلمم والله لكم متاع فيها مسكونة
/.29 - 27/النور: 

يكشممفن العجممم نساء للحسن: إن الحسن أبي بن سعيد وقال
اللممه يقممول عنهممن، بصممرك قال: اصممرف ورؤوسهن؟ صدورهن

ويحفظمموا أبصممارهم مممن يغضمموا للمممؤمنين وجممل: {قممل عممز
لهم. يحل ل قتادة: عما /. قال30فروجهم} /النور: 

فروجهممن} ويحفظممن أبصممارهن مممن يغضضن للمؤمنات {وقل
/.31/النور:
عنه. نهي ما إلى النظر /. من19العين} /غافر:  {خائانة

النسمماء: ل مممن تحممض لممم التي إلى النظر الُزهري: في وقال
وإن إليممه، النظممر يشممتهي ممن منهن، شيء إلى النظر يصلح
صغيرة. كانت
يريممد أن إل بمكممة يبعن التي الجواري إلى النظر عطاء وكره

يشتري. أن
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5874
رضممي عبمماس بممن الله عبد يسار: أخبرني بن سليمان أخبرني



قال: عنهما الله
عبمماس بن الفضل وسلم عليه الله صلى الله رسول أردف 

ً الفضل وكان راحلته، عجز على خلفه النحر يوم ًا، رجل وضمميئ
وأقبلممت يفممتيهم، للنمماس وسمملم عليممه الله صلى النبي فوقف
عليممه اللممه صمملى الله رسول تستفتي وضيئة خثعم من امرأة

فممالتفت حسممنها، وأعجبممه إليهمما، ينظممر الفضممل فطفق وسلم،
بيده فأخلف إليها، ينظر والفضل وسلم عليه الله صلى النبي
فقممالت: يمما إليهمما، النظممر عن وجهه فعدل الفضل، بذقن فأخذ

أدركممت عبمماده، علممى الحممج فممي الله فريضة إن الله، رسول
ًا أبي ًا، شيخ فهممل الراحلممة، علممى يسممتوي أن يستطيع ل كبير

قال: (نعم). عنه؟ أحج أن عنه يقضي
]1442[ر: 

عممامر: حمدثنا أبمو محممد: أخبرنمما بممن اللمه عبمد  - حممدثنا5875
سعيد أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن زهير،

عنه: الله رضي الخدري
والجلمموس قممال: (إيمماكم وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 

بممد مجالسممنا مممن مالنمما اللممه، رسممول بالطرقممات). فقممالوا: يمما
الطريممق فممأعطوا المجلممس، إل أبيتم فقال: (فإذا فيها، نتحدث

قممال: (غمض اللمه؟ رسممول يما الطريمق حممق حقه). قممالوا: ومما
والنهممي بممالمعروف، والمممر السمملم، ورد الذى، وكممف البصر،

المنكر). عن
]2333[ر:

3.       : تعالى -  الله أسماء من اسم السلم باب
/.86ردوها} /النساء:  أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم {وإذا

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5876
قال: الله عبد عن شقيق، حدثني

قلنمما: السمملم وسمملم عليه الله صلى النبي مع صلينا إذا كنا 
علممى السمملم جبريممل، علممى السمملم عبمماده، قبممل اللممه علممى

صمملى النممبي انصممرف فلما وفلن، فلن على السلم ميكائايل،
هممو اللممه فقممال: (إن بمموجهه، علينمما أقبممل وسمملم، عليممه اللممه

للمه، فليقمل: التحيمات الصمملة فمي أحمدكم جلس فإذا السلم،
اللممه ورحمممة النممبي أيهمما عليممك السمملم والطيبات، والصلوات،

قال إذا فإنه الصالحين، الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته،



ل أن أشمهد والرض، السمماء فمي صالح عبد كل أصاب ذلك
ًا أن وأشهد الله، إل إله بعممد يتخيممر ثممم ورسوله، عبده محمد
شاء). ما الكلم من
]797[ر:

4.     : الكثير -  على القليل تسليم باب
اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا5877
هريرة، أبي عن منبه، بن هّمام عن معمر، أخبرنا

لم وسلم عليه الله صلى النبي عن  علمى الصمغير قال: (يس
الكثير). على والقليل القاعد، على والمار الكبير،

]5878 - 5880[

الماشي. على الراكب  - يسلم5
قممال: جريممج ابممن مخلممد: أخبرنمما محمممد: أخبرنمما  - حممدثنا5878
ًا سمع زياد: أنه أخبرني زيممد: أنممه بممن الرحمممن عبممد مولى ثابت

يقول: هريرة أبا سمع
على الراكب وسلم: (يسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

الكثير). على والقليل القاعد، على والماشي الماشي،
]5877[ر:

6.     : القاعد -  على الماشي يسلم باب
عبمادة: حممدثنا بن روح إبراهيم: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا5879

ًا زياد: أن قال: أخبرني جريج ابن عبممد مممولى وهممو أخبره، ثابت
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زيد، بن الرحمن

قممال: (يسمملم أنممه وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول عن 
علممى والقليممل القاعممد، علممى والماشممي الماشي، على الراكب
الكثير).

]5877[ر:

7.     : الكبير -  على الصغير يسلم باب
بممن صفوان عن عقبة، بن موسى عن إبراهيم،  - وقال5880
قال: هريرة أبي عن يسار، بن عطاء عن سليم،

على الصغير وسلم: (يسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
الكثير). على والقليل القاعد، على والمار الكبير،

]5877[ر:



8.   : السلم -  إفشاء باب
أشممعث عممن الشمميباني، عممن جريممر، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5881

الممبراء عن مقرن، بن سويد بن معاوية عن الشعثاء، أبي بن
قال: عنهما الله رضي عازب بن
المريممض، بسممبع: (بعيممادة وسمملم عليه الله صلى النبي أمرنا 

وعممون الضممعيف، ونصممر العمماطس، وتشممميت الجنممائاز، واتبمماع
الشممرب عمن المقسم. ونهممى وإبرار السلم، وإفشاء المظلوم،

الميمماثر، ركمموب وعممن الممذهب، تختممم عممن ونهممى الفضممة، في
والستبرق). والقسي، والديباج، الحرير، لبس وعن
]1182[ر:

9.     : المعرفة -  وغير للمعرفة السلم باب
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5882
عمرو: بن الله عبد عن الخير، أبي عن يزيد،

ً أن  السمملم وسمملم: أي عليممه اللممه صمملى النممبي سممأل رجل
عرفممت، مممن علممى السمملم، وتقممرأ الطعام، قال: (تطعم خير؟
تعرف). لم من وعلى

]12[ر:
الُزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5883

عنه، الله رضي أيوب أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن
أن لمسمملم يحممل قممال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وخيرهممما هذا، ويصد هذا يلتقيان: فيصد ثلث، فوق أخاه يهجر
مرات. ثلث منه سمعه سفيان: أنه بالسلم). وذكر يبدأ الذي

]5727[ر:

10.   : الحجاب -  آية باب
وهممب: ابممن سممليمان: حممدثنا بممن يحيممى  - حممدثنا5884/5885

مالك: بن أنس قال: أخبرني شهاب ابن عن يونس، أخبرني
عليه الله صلى الله رسول مقدم سنين، عشر ابن كان أنه 

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فخممدمت المدينة وسلم
ًا أنممزل، حيممن الحجمماب بشمأن النماس أعلم وكنت حياته، عشر

فممي نممزل ممما أول وكان عنه، يسألني كعب بن أبي كان وقد
جحمش، ابنممة بزينممب وسلم عليه الله صلى الله رسول مبتنى
ًا، بهمما وسلم عليه الله صلى النبي أصبح القمموم فممدعا عروسمم

رسممول عند رهط منهم وبقي خرجوا، ثم الطعام من فأصابوا



اللممه رسول فقام المكث، فأطالوا وسلم عليه الله صلى الله
يخرجمموا، كممي معممه وخرجممت فخممرج وسمملم عليممه اللممه صمملى

حتى معه، ومشيت وسلم عليه الله صلى الله رسول فمشى
عليممه اللممه صلى الله رسول ظن ثم عائاشة، حجرة عتبة جاء

علممى دخممل حممتى معممه ورجعممت فرجممع خرجمموا، أنهممم وسمملم
صمملى اللممه رسممول فرجممع يتفرقوا، لم جلوس هم فإذا زينب،

عائاشممة، حجممرة عتبممة بلغ حتى معه، ورجعت وسلم عليه الله
خرجوا، قد هم فإذا معه، ورجعت فرجع خرجوا، قد أن فظن
ًا. وبينه بيني فضرب الحجاب، آية فأنزل ستر

أبممو أبممي: حممدثنا معتمر: قال النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا5885(
قال: عنه الله رضي أنس عن مجلز،

القمموم دخممل زينممب، وسمملم عليه الله صلى النبي تزوج لما 
فلممم للقيممام يتهيممأ كممأنه فأخممذ يتحممدثون، جلسمموا ثم فطعموا،
مممن قممام مممن قممام قممام فلممما قممام، ذلممك رأى فلممما يقوموا،

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي وإن القمموم، بقية وقعد القوم
فممانطلقوا، قمماموا إنهممم ثممم جلمموس، القمموم فممإذا ليممدخل، جاء

دخممل، حممتى فجمماء وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فممأخبرت
تعالى: الله وأنزل وبينه، بيني الحجاب فألقى أدخل فذهبت

النبي}. الية. بيوت تدخلوا ل آمنوا الذين أيها {يا
قممام حيممن يسممتأذنهم لم الفقه: أنه من الله: فيه عبد أبو قال

يقوموا. أن يريد وهو للقيام تهيأ وفيه: أنه وخرج،
].4513[ر:

أبممي، إبراهيممم: حممدثنا بممن يعقمموب إسحق: أخبرنا  - حدثنا5886
الزبيممر: أن بممن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح، عن

وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عنها، الله رضي عائاشة
قالت:

عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول يقول الخطاب بن عمر كان 
النممبي أزواج وكممان يفعممل، قممالت: فلممم نسمماءك، وسلم: احجب

ً يخرجممن وسمملم عليه الله صلى المناصممع، قبممل ليممل إلممى ليل
عمممر فرآهمما طويلممة، امرأة وكانت زمعة، بنت سودة فخرجت

سممودة، يمما فقممال: عرفنمماك المجلممس، فممي وهممو الخطمماب بممن
ًا آية وجل عز الله قالت: فأنزل الحجاب، ينزل أن على حرص

الحجاب.
]146[ر:



11.     : البصر -  أجل من الستئذان باب
الُزهممري: سممفيان: قممال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5887
قال: سعد بن سهل عن هنا، ها أنك كما حفظته

وسلم، عليه الله صلى النبي حجر في جحر من رجل اطلع 
رأسممه، بممه يحممك مممدرى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي ومع

جعممل إنممما عينممك، في به لطعنت تنتظر، أنك أعلم فقال: (لو
البصر). أجل من الستئذان

]5580[ر:
ّدد: حدثنا  - حدثنا5888 بممن اللممه عبيممد عن زيد، بن حّماد مس

مالك: بن أنس عن بكر، أبي
ً أن  وسلم، عليه الله صلى النبي حجر بعض من اطلع رجل

أو: بمشممقص، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إليممه فقممام
ليطعنه. الرجل يختل إليه أنظر فكأني بمشاقص،

]6494 - 6504[

12.     : الفرج -  دون الجوارح زنا باب
عممن طمماوس، ابن عن سفيان، الحميدي: حدثنا  - حدثني5889

ًا أر قال: لم عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، أشممبه شيئ
هريرة. أبي قول من باللمم

ابممن عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمود: أخبرنمما وحدثني
ًا رأيممت قال: ممما عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، أشممبه شمميئ

هريرة، أبو قال مما باللمم
ابممن علممى كتممب اللممه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي عن 

النظممر، العيممن فزنمما محالة، ل ذلك أدرك الزنا، من حظه آدم
يصممدق والفرج وتشتهي، تتمنى والنفس المنطق، اللسان وزنا
يكذبه). أو كله ذلك

]6238[

13.    : ًا -  ثلث والستئذان التسليم باب
بممن اللممه عبممد الصمد: حممدثنا عبد إسحق: أخبرنا  - حدثنا5890

ّنى: حدثنا عنه: الله رضي أنس عن الله، عبد بن ثمامة المث
سمملم سمملم إذا كممان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا، ًا. أعادها بكلمة تكلم وإذا ثلث ثلث
]94[ر:

بممن يزيممد سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5891



قال: الخدري سعيد أبي عن سعيد، بن بسر عن خصيفة،
موسممى أبممو جمماء إذ النصممار، مجالس من مجلس في كنت 

ًا، عمر على فقال: استأذنت مذعور، كأنه لممي يممؤذن فلممم ثلثمم
ًا قلت: استأذنت منعك؟ فقال: ما فرجعت، لممي يممؤذن فلممم ثلث
استأذن وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول وقال فرجعت،

ًا أحدكم عليمه لتقيممن فليرجع). فقممال: واللمه له يؤذن فلم ثلث
وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى النممبي مممن سمعه أحد أمنكم بينة،
القمموم، أصممغر إل معممك يقمموم ل كعممب: واللممه بممن أبممي فقال
صلى النبي أن عمر فأخبرت معه، فقمت القوم أصغر فكنت

ذلك. قال وسلم عليه الله
خصيفة، بن يزيد عيينة: حدثني ابن المبارك: أخبرني ابن وقال
سعيد: بهذا. أبا بسر: سمعت عن
]1956[ر:

14.       : يستأذن -  هل فجاء الرجل دعي إذا باب
عممن هريممرة، أبممي عممن رافع، أبي عن قتادة، عن سعيد، قال

إذنه). قال: (هو وسلم عليه الله صلى النبي
َعيم: حدثنا أبو  - حدثنا5892 بممن محمممد ذر. وحممدثنا بممن عمر ُن

عممن مجاهد، ذر: أخبرنا بن عمر الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا
قال: عنه الله رضي هريرة أبي
ًا فوجد وسلم عليه الله صلى الله رسول مع دخلت  في لبن

إلممي). قممال: فممادعهم الصممفة أهممل الحممق هر، فقال: (أبا قدح،
فدخلوا. لهم فأذن فاستأذنوا، فأقبلوا فدعوتهم، فأتيتهم

]6087[

15.    : الصبيان -  على التسليم باب
عممن سمميار، عممن ُشممعبة، الجعد: أخبرنمما بن علي  - حدثنا5893

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن البناني، ثابت
صمملى النممبي وقممال: كممان عليهم، فسلم صبيان على مر أنه 

يفعله. وسلم عليه الله

16      : على -  والنساء النساء، على الرجال تسليم باب
الرجال.

عممن حازم، أبي ابن مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا5894
قال: سهل عن أبيه،
عجمموز، لنمما قممال: كممانت قلممت: ولممم؟ الجمعة، يوم نفرح كنا 



- فتأخممذ بالمدينممة مسمملمة: نخممل ابن - قال بضاعة إلى ترسل
مممن حبممات وتكركممر قممدر، فممي فتطرحممه السمملق، أصممول من

إلينمما، فتقدمه عليها ونسلم انصرفنا، الجمعة صلينا فإذا شعير،
الجمعة. بعد إل نتغدى ول نقيل كنا وما أجله، من فنفرح

]896[ر:
عممن معممر، اللمه: أخبرنمما عبمد قاتل: أخبرنما ابن  - حدثنا5895

رضممي عائاشممة عممن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن الُزهري،
قالت: عنها الله
هممذا عائاشممة وسمملم: (يمما عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

ورحمممة السمملم السلم). قالت: قلت: وعليممه عليك يقرأ جبريل
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول تريممد نممرى، ل ممما تممرى اللممه،

وسلم.
الُزهري: وبركاته. عن والنعمان، يونس شعيب. وقال تابعه

]3045[ر:

17.  :    :   : أنا -  فقال ذا؟ من قال إذا باب
ُشممعبة، الملممك: حممدثنا عبممد بن هشام الوليد أبو  - حدثنا5896

ًا قممال: سمممعت المنكدر بن محمد عن عنممه اللممه رضممي جممابر
يقول:

أبممي، علممى كان دين في وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
أنمما). كممأنه فقال: (أنا ذا). فقلت: أنا، فقال: (من الباب، فدققت
كرهها.

18.   :    : السلم -  عليك فقال رد من باب
وبركاته. الله ورحمة السلم عائاشة: وعليه وقالت

]5895[ر:
آدم: علممى الملئاكممة وسمملم: (رد عليممه اللممه صمملى النبي وقال

الله). ورحمة عليك السلم
]5873[ر:

نميممر: بممن اللممه عبممد منصور: أخبرنمما بن إسحق  - حدثنا5897
أبممي عممن المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن الله، عبيد حدثنا

عنه: الله رضي هريرة
ً أن  وسلم عليه الله صلى الله ورسول المسجد، دخل رجل

فقممال عليممه، فسلم جاء ثم فصلى المسجد، ناحية في جالس
ارجممع السمملم، وسلم: (وعليممك عليه الله صلى الله رسول له



فقممال: فسمملم، جمماء ثممم فصمملى تصل). فرجممع لم فإنك فصل
فممي تصممل). فقممال لممم فإنممك فصممل، فممارجع السمملم، (وعليك
فقممال: (إذا اللممه، رسممول يا بعدها: علمني التي في أو الثانية،
ثمم فكبر، القبلة استقبل ثم الوضوء، فأسبغ الصلة إلى قمت
ًا، تطمئن حتى اركع ثم القرآن، من معك تيسر بما اقرأ راكعمم

ًا، تستوي حتى ارفع ثم ًا، تطمئممن حممتى اسممجد ثم قائام سمماجد
ًا، تطمئن حتى ارفع ثم ًا، تطمئممن حتى اسجد ثم جالس سمماجد
ًا، تطمئن حتى ارفع ثم كلها). صلتك في ذلك افعل ثم جالس

ًا). حممدثنا تسممتوي الخير: (حممتى في أسامة أبو وقال ابممن قائاممم
عممن سممعيد، اللممه: حممدثني عبيممد عممن يحيى، قال: حدثني بشار
قال: هريرة أبي عن أبيه،
تطمئممن حممتى ارفممع وسمملم: (ثممم عليممه اللممه صمملى النبي قال

ًا). جالس
]724[ر:

19.    :   : السلم -  يقرئك فلن قال إذا باب
َعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا5898 ًا قممال: سمممعت زكريمماء ُن عممامر

رضممي عائاشممة الرحمممن: أن عبممد بممن سمملمة أبو يقول: حدثني
حدثته: عنها الله
يقرئاممك جبريل لها: (إن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

الله. ورحمة السلم السلم). قالت: وعليه
]3045[ر:

20      : من -  أخلط فيه مجلس في التسليم باب
. والمشركين  المسلمين

معممر، عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا5899
بممن أسممامة قممال: أخممبرني الزبيممر بممن عروة عن الُزهري، عن
زيد:
ًا، ركممب وسملم عليه الله صلى النبي أن  إكمماف عليممه حمممار

يعممود وهممو زيممد، بن أسامة وراءه وأردف فدكية، قطيفة تحته
وقعة قبل وذلك الخزرج، بن الحارث بني في عبادة بن سعد
المسمملمين مممن أخلط فيممه مجلممس فممي مممر حممتى بممدر،

ابن أبي بن الله عبد وفيهم واليهود، الوثان عبدة والمشركين
غشمميت فلممما رواحممة، بممن اللممه عبممد المجلممس وفممي سمملول،

بردائاممه، أنفممه أبممي بممن الله عبد خمر الدابة، عجاجة المجلس



عليمه اللمه صملى النممبي عليهم فسلم علينا، تغبروا قال: ل ثم
القممرآن، عليهم وقرأ الله، إلى فدعاهم فنزل وقف، ثم وسلم
مممن أحسممن ل المرء، سلول: أيها ابن أبي بن الله عبد فقال

ًا، تقول ما كان إن هذا إلى وارجع مجالسنا، في تؤذنا فل حق
رواحة: اغشممنا ابن قال عليه، فاقصص منا جاءك فمن رحلك،

والمشممركون المسمملمون فاستب ذلك، نحب فإنا مجالسنا في
اللممه صمملى النممبي يممزل فلممم يتواثبمموا، أن هموا حتى واليهود،

سممعد علممى دخممل حممتى دابتممه ركب ثم يخفضهم، وسلم عليه
- حبمماب أبممو قممال ممما تسمممع سعد: ألم فقال: (أي عبادة، بن

يمما عنممه وكمذا). قمال: اعمف كمذا - قممال أبي بن الله عبد يريد
أعطمماك، الممذي اللمه أعطماك لقمد فمموالله واصفح، الله رسول

فيعصممبوه يتوجمموه، أن علممى البحممرة هممذه أهممل اصممطلح ولقد
بممذلك، شرق أعطاك الذي بالحق ذلك الله رد فلما بالعصابة،

عليممه اللممه صمملى النممبي عنممه فعفمما رأيممت، ممما به فعل فذلك
وسلم.

]2825[ر:

21        : ولم -  ًا، ذنب اقترف من على يسلم لم من باب
توبة         تتبين متى وإلى توبته، تتبين حتى سلمه، يرد

العاصي.
الخمر. شربة على تسلموا عمرو: ل بن الله عبد وقال

َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا ابن  - حدثنا5900 ابممن عممن ُع
اللمه عبممد كعب: أن بن الله عبد بن الرحمن عبد عن شهاب،

قال: كعب بن
ونهممى تبوك، عن تخلف حين مالك: يحدث بن كعب سمعت 

لم عليه الله صلى الله رسول رسمول وآتمي كلمنما، عمن وس
نفسممي: فممي فممأقول عليه، فأسلم وسلم عليه الله صلى الله
خمسممون كملممت حممتى ل؟ أم السمملم بممرد شممفتيه حممرك هل

حيمن علينما الله بتوبة وسلم عليه الله صلى النبي وآذن ليلة،
الفجر. صلى

]2606[ر:

22.       : بالسلم -  الذمة أهل على الرد كيف باب
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5901
قالت: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن أخبرني



عليمه اللمه صملى اللمه رسمول علممى اليهممود من رهط دخل 
لم السمام فقلمت: عليكمم ففهمتهما عليكمم، فقمالوا: السمام وس

ً عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال واللعنة، يمما وسمملم: (مهل
رسول كله). فقلت: يا المر في الرفق يحب الله فإن عائاشة،

عليممه الله صلى الله رسول قال قالوا؟ ما تسمع لم أو الله،
قلت: وعليكم). وسلم: (فقد

]2777[ر:
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5902

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن
عليكم سلم قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فقل: وعليك). عليك، أحدهم: السام يقول فإنما اليهود،
]6529[

عبيممد هشمميم: أخبرنمما شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا5903
اللمه رضممي مالمك بممن أنممس أنس: حدثنا بن بكر أبي بن الله
قال: عنه
أهممل عليكممم سملم وسمملم: (إذا عليممه اللمه صملى النبي قال 

فقولوا: وعليكم). الكتاب

23       : على -  يحذر من كتاب في نظر من باب
. أمره   ليستبين المسلمين

قال: حدثني إدريس ابن بهلول: حدثنا بن يوسف  - حدثنا5904
عبممد أبممي عممن عبيممدة، بن سعد عن الرحمن، عبد بن حصين

قال: عنه الله رضي علي عن السلمي، الرحمن
العمموام بن والزبير وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثني 

تممأتوا حممتى فقممال: (انطلقمموا فممارس، وكلنمما الغنمموي، مرثد وأبا
مممن صممحيفة معها المشركين، من امرأة بها فإن خاخ، روضة

تسممير المشممركين). قممال: فأدركناهمما إلممى بلتعة أبي بن حاطب
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لنمما قممال حيممث لها جمل على

معممي قممالت: ممما معممك؟ الممذي الكتمماب قال: قلنمما: أيممن وسلم،
ًا، وجممدنا فممما رحلهمما فممي فابتغينا بها، فأنخنا كتاب، قممال شمميئ

ًا، نرى صاحباي: ما رسممول كذب ما علمت قال: قلت: لقد كتاب
الكتمماب لتخرجن به، يحلف والذي وسلم، عليه الله صلى الله

إلممى بيممدها أهمموت منممي الجممد رأت لجردنممك. قممال: فلممما أو
قال: فانطلقنا الكتاب، فأخرجت بكساء، محتجزة وهي حجزتها،

حملممك فقممال: (ممما وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى به



ًا أكممون أن إل بممي صنعت). قممال: ممما ما على حاطب يا مؤمنمم
عنممد لممي تكون أن أردت بدلت، ول غيرت وما ورسوله، بالله

أصممحابك من وليس ومالي، أهلي عن بها الله يدفع يد القوم
قممال: (صممدق، وماله، أهله عن به الله يدفع من وله إل هناك

ًا). قال: فقال إل له تقولوا فل قممد الخطمماب: إنممه بن عمر خير
قممال: عنقممه، فأضممرب فممدعني والمممؤمنين، ورسمموله الله خان

بممدر أهل على اطلع قد الله لعل يدريك، وما عمر، فقال: (يا
الجنممة). قممال: فممدمعت لكم وجبت فقد شئتم، ما فقال: اعملوا

أعلم. ورسوله وقال: الله عمر عينا
]2845[ر:

24.       : الكتاب -  أهل إلى الكتاب يكتب كيف باب
اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا5905
عبممد بممن اللممه عبيممد قممال: أخممبرني الُزهري عن يونس، أخبرنا

حممرب بممن سممفيان أبا أخبره: أن عباس ابن عتبة: أن بن الله
أخبره:

ًا وكممانوا قريممش، مممن نفممر فمي إليمه أرسل هرقل أن  تجمار
اللممه رسول بكتاب دعا قال: ثم الحديث، فذكر فأتوه، بالشأم،

الرحمممن اللممه فيممه: (بسممم فممإذا فقرئ، وسلم عليه الله صلى
عظيممم هرقممل إلممى ورسمموله، اللممه عبممد محمممد مممن الرحيممم،

بعد). أما الهدى، اتبع من على السلم الروم،
]7[ر:

25.     : الكتاب -  في يبدأ بمن باب
الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال5906

عنه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن
ً ذكممر وسلم: أنممه عليه الله صلى الله رسول عن  مممن رجل

دينممار، ألممف فيهمما فأدخممل فنقرهمما، خشممبة أخممذ إسرائايل، بني
صاحبه. إلى منه وصحيفة

هريممرة: قممال أبممي أبيممه: عممن عممن سمملمة، أبممي بن عمر وقال
فممي المممال فجعممل خشممبة، وسلم: (نجر عليه الله صلى النبي

فلن). إلى فلن صحيفة: من إليه وكتب جوفها،
]1427[ر:



26) :       : قوموا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( سيدكم  إلى

إبراهيممم، بممن سممعد عن ُشعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا5907
سعيد: أبي عن حنيف، بن سهل بن أمامة أبي عن
صمملى النممبي فأرسل سعد، حكم على نزلوا قريظة أهل أن 

أو سمميدكم، إلممى فقممال: (قوممموا فجمماء، إليمه وسملم عليه الله
فقممال: وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عند قال: خيركم). فقعد

مقمماتلهم، تقتل أن أحكم حكمك). قال: فإني على نزلوا (هؤلء
الملك). به حكم بما حكمت فقال: (لقد ذراريهم، وتسبي

من الوليد، أبي عن أصحابي، بعض الله: أفهمني عبد أبو قال
حكمك). سعيد: (إلى أبي قول
]2878[ر:

27.  : المصافحة -  باب
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مسممعود: علمنممي ابممن وقممال

كفيه. بين وكفي التشهد،
]5910[ر:

صمملى الله برسول فإذا المسجد، مالك: دخلت بن كعب وقال
حممتى يهممرول الله عبيد بن طلحة إلي فقام وسلم، عليه الله

وهنأني. صافحني
]4156[ر:

قممال: قتممادة عممن هّمام، عاصم: حدثنا بن عمرو  - حدثنا5908
لنس: قلت
وسمملم؟ عليه الله صلى النبي أصحاب في المصافحة أكانت 

قال: نعم.
قممال: وهممب ابممن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا5909
َقيممل أبممو قال: حممدثني حيوة أخبرني معبممد: سمممع بممن زهممرة ُع

قال: هشام بن الله عبد جده
بممن عمر بيد آخذ وهو وسلم، عليه الله صلى النبي مع كنا 

الخطاب.
]3491[ر:

28.   : باليدين -  الخذ باب
بيديه. المبارك ابن زيد بن حّماد وصافح
َعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا5910 ًا قممال: سمممعت سمميف ُن مجاهممد



ابممن قال: سمعت معمر أبو سخبرة بن الله عبد يقول: حدثني
يقول: مسعود

كفيه، بين وكفي وسلم، عليه الله صلى الله رسول علمني 
للممه، القممرآن: (التحيممات مممن السممورة يعلمنممي كممما التشممهد،

اللممه ورحمممة النممبي أيهمما عليممك السمملم والطيبممات، والصلوات
ل أن أشممهد الصالحين، الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته،

ًا أن وأشممهد اللممه، إل إلممه بيممن ورسمموله). وهممو عبممده محمممد
لى النمبي - علمى - يعنمي قلنا: السملم قبض فلما ظهرانينا، ص

وسلم. عليه الله
]797[ر:

29.      : أصبحت -  كيف الرجل وقول المعانقة، باب
عممن أبي، شعيب: حدثني بن بشر إسحق: أخبرنا  - حدثنا5911

بممن اللممه عبممد كعممب: أن بممن اللممه عبممد قال: أخممبرني الُزهري
ًا أخبره: أن عباس عنممد من خرج طالب أبي - ابن - يعني علي
صممالح: حممدثنا بممن أحمممد وسمملم. وحممدثنا عليه الله صلى النبي

ه عبمد قمال: أخمبرني شمهاب ابن عن يونس، عنبسة: حدثنا الل
أخبره: عباس بن الله عبد مالك: أن بن كعب بن
النبي عند من خرج عنه الله رضي طالب أبي بن علي أن 

فقممال فيممه، تمموفي الممذي وجعممه فممي وسمملم عليممه اللممه صلى
عليممه اللممه صمملى الله رسول أصبح كيف حسن، أبا الناس: يا

ًا، الله بحمد قال: أصبح وسلم؟ فقممال: العبمماس بيده فأخذ بارئا
لرى إنممي واللممه العصمما، عبممد ثلث بعممد واللممه أنممت تراه، أل

وإنممي وجعممه، فممي سيتوفى وسلم عليه الله صلى الله رسول
إلممى بنمما فمماذهب الموت، المطلب عبد بني وجوه في لعرف
المممر، يكون فنسأله: فيمن وسلم عليه الله صلى الله رسول

فأوصممى أمرنمماه غيرنا في كان وإن ذلك، علمنا فينا كان فإن
عليممه اللممه صلى الله رسول سألناها لئن علي: والله قال بنا،

ًا، الناس يعطيناها ل فمنعناها وسلم رسممول أسألها ل وإني أبد
ًا. وسلم عليه الله صلى الله أبد
]4182[ر:

30.     : وسعديك -  بلبيك أجاب من باب
قتممادة، عممن هّمممام، إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا5912

قال: معاذ عن أنس، عن



معاذ). قلت: فقال: (يا وسلم عليه الله صلى النبي رديف أنا 
ًا: (هممل مثلممه قال ثم وسعديك، لبيك اللمه حممق ممما تممدري ثلثم
يعبممدوه أن العبمماد علممى اللممه قال: (حق العباد). قلت: ل، على

ًا). ثم به يشركوا ول معمماذ). قلممت: فقممال: (يمما ساعة، سار شيئ
إذا اللممه علممى العبمماد حممق ما تدري قال: (هل وسعديك، لبيك

يعذبهم). ل ذلك: أن فعلوا
معمماذ: عممن أنممس، عممن قتممادة، هّمام: حممدثنا هدبة: حدثنا حدثنا
بهذا.

]2701[ر:
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا5913

قال: بالربذة ذر أبو والله وهب: حدثنا بن زيد
حممرة فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مممع أمشي كنت 

أن أحممب ممما ذر، أبمما فقممال: (يمما أحد، استقبلنا عشاء، المدينة
ًا ًا، لي أحد إل دينممار منممه عنممدي ثلث، أو ليلممة علي يأتي ذهب

وهكممذا هكممذا اللممه عبمماد فممي بممه أقممول أن إل لممدين، أرصدة
وسمعديك ذر). قلمت: لبيمك أبما قال: (يا ثم بيده، وهكذا). وأرانا

هكممذا قال من إل القلون، هم قال: (الكثرون الله، رسول يا
أرجممع). حممتى ذر أبمما يمما تممبرح ل لي: (مكانك قال وهكذا). ثم

ًا، فسمممعت عني، غاب حتى فانطلق يكممون أن فخشمميت صمموت
أذهممب، أن فأردت وسلم، عليه الله صلى الله لرسول عرض

تممبرح). وسمملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قول ذكرت ثم
ًا، سمعت الله، رسول قلت: يا فمكثت، يكممون أن خشيت صوت

اللممه صمملى النممبي فقممال فقمممت، قولك ذكرت ثم لك، عرض
مممن مممات مممن أنممه فممأخبرني أتاني جبريل، وسلم: (ذاك عليه
ًا بالله يشرك ل أمتي اللممه، رسممول الجنة). قلت: يمما دخل شيئ
لزيممد: سرق). قلممت وإن زنى قال: (وإن سرق، وإن زنى وإن
بالربذة. ذر أبو لحدثنيه فقال: أشهد الدرداء، أبو أنه بلغني إنه

نحوه. وقممال الدرداء أبي عن صالح، أبو العمش: وحدثني قال
ثلث). فوق عندي العمش: (يمكث عن شهاب، أبو
]2258[ر:

31.       : مجلسه -  من الرجل الرجل يقيم ل باب
عممن مالممك، قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا5914
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،

الرجممل يقيممم قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 



فيه). يجلس ثم مجلسه من الرجل
]869[ر:

32     } : المجلس -  في تفسحوا لكم قيل إذا باب
انشزوا       قيل وإذا لكم الله يفسح فافسحوا

 : المجادلة}  / الية /.11فانشزوا

اللممه، عبيممد عممن سممفيان، يحيى: حممدثنا بن خلد  - حدثنا5915
عمر، ابن عن نافع، عن
الرجممل يقممام أن نهممى وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

وتوسممعوا. وكممان تفسممحوا ولكن آخر، فيه ويجلس مجلسه من
مكانه. يجلس ثم مجلسه من الرجل يقوم أن يكره عمر ابن
]869[ر:

33        : يستأذن -  ولم بيته أو مجلسه من قام من باب
. الناس      ليقوم للقيام تهيأ أو أصحابه،

يذكر أبي معتمر: سمعت عمر: حدثنا بن الحسن  - حدثنا5916
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن مجلز، أبي عن
بنممت زينممب وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول تزوج لما 

قممال: فأخممذ يتحممدثون، جلسمموا ثممم طعممموا الناس، دعا جحش
قممام فلممما قممام، ذلك رأى فلما يقوموا، فلم للقيام يتهيأ كأنه
صملى النمبي وإن ثلثمة، وبقمي النماس ممن معه قام من قام
إنهممم ثممم جلمموس، القمموم فممإذا ليممدخل جمماء وسمملم عليه الله

عليممه اللممه صمملى النممبي فممأخبرت قال: فجئت فانطلقوا، قاموا
أدخممل فممذهبت دخممل، حممتى فجمماء انطلقمموا، قممد أنهممم وسمملم
المذين أيهما تعالى: {يما الله وأنزل وبينه، بيني الحجاب فأرخى

لكم} يؤذن أن إل النبي بيوت تدخلوا ل آمنوا
ًا}. الله عند كان ذلكم - {إن قوله - إلى  عظيم

]4513[ر:

34.     : القرفصاء -  وهو باليد، الحتباء باب
المنذر بن إبراهيم غالب: أخبرنا أبي بن محمد  - حدثني5917

ابممن عممن نافع، عن أبيه، عن فليح، بن محمد الحزامي: حدثنا
قال: عنهما الله رضي عمر



ًا الكعبة، بفناء وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت  محتبي
هكذا. بيده

35.      : أصحابه -  يدي بين اتكأ من باب
متوسممد وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي خباب: أتيت قال

فقعد. الله، تدعو قلت: أل بردة،
]3416[ر:

المفضممل: بممن بشممر اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا5918
أبيممه عممن بكممرة، أبممي بممن الرحمممن عبممد عن الجريري، حدثنا
قال:

بممأكبر أخممبركم وسمملم: (أل عليممه الله صلى الله رسول قال 
بممالله، قممال: (الشممراك اللممه، رسممول يمما الكبممائار). قممالوا: بلممى

الوالدين). وعقوق
ّدد: حدثنا حدثنا ًا وكان مثله، بشر مس فقممال: (أل فجلممس، متكئ
سكت. قلنا: ليته حتى يكررها زال الزور). فما وقول

]2511[ر:

36.        : قصد -  أو لحاجة مشيه في أسرع من باب
أبممي ابممن عممن سممعيد، بن عمر عن عاصم، أبو  - حدثنا5919

قال: حدثه الحارث بن عقبة مليكة: أن
دخممل ثم فأسرع، العصر وسلم عليه الله صلى النبي صلى 

البيت.
]813[ر:

37.  : السرير -  باب
أبممي عممن العمممش، عممن جريممر، قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا5920

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مسروق، عن الضحى،
وسممط يصمملي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول كممان 

الحاجمة، لممي تكممون القبلمة، وبيممن بينه مضطجعة وأنا السرير،
انسللً. فأنسل فأستقبله، أقوم أن فأكره

]486[ر:

38.     : وسادة -  له ألقي من باب
محمممد: بن الله عبد خالد. وحدثني إسحق: حدثنا  - حدثنا5921
قلبممة أبممي عممن خالممد، عن خالد، عون: حدثنا بن عمرو حدثنا

عبممد علممى زيممد أبيممك مممع قال: دخلت المليح أبو قال: أخبرني



فحدثنا: عمرو بن الله
فممدخل صممومي، لممه ذكممر وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

علممى فجلممس ليممف، حشوها أدم من وسادة له فألقيت علي،
من يكفيك لي: (أما فقال وبينه، بيني الوسادة وصارت الرض

ًا). قلممت: الله، رسول أيام). قلت: يا ثلثة شهر كل قال: (خمس
ًا). قلت: يا الله، رسول يا ًا). الله، رسول قال: (سبع قال: (تسع

الله، رسول عشرة). قلت: يا قال: (إحدى الله، رسول قلت: يا
يمموم، الممدهر: صمميام شممطر داود، صمموم فمموق صمموم قممال: (ل

يوم). وإفطار
]1079[ر:

عممن ُشممعبة، عممن يزيممد، جعفممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5922
الشأم. قدم علقمة: أنه عن إبراهيم، عن مغيرة،
قال: إبراهيم عن مغيرة، عن ُشعبة، الوليد: حدثنا أبو وحدثنا

ركعممتين، فصمملى المسممجد فممأتى الشممأم، إلممى علقمممة ذهب 
ًا، ارزقني فقال: اللهم فقممال: الممدرداء، أبممي إلممى فقعممد جليسمم

صمماحب فيكممم قممال: أليممس الكوفممة، أهل قال: من أنت؟ ممن
أو فيكممم، أليس حذيفة، يعني غيره، يعلمه ل كان الذي السر
اللممه صمملى رسمموله لسممان علممى اللممه أجاره الذي فيكم، كان
ًا، يعني الشيطان، من وسلم عليه صاحب فيكم ليس أو عمار

يقرأ: الله عبد كان كيف مسعود، ابن يعني والوساد، السواك
زال والنممثى}. فقممال: مما يغشممى}. قمال: {والمذكر إذا {والليمل

اللممه رسممول مممن سمممعتها وقممد يشممككونني، كادوا حتى هؤلء
وسلم. عليه الله صلى

]3113[ر:

39.    : الجمعة -  بعد القائلة باب
حممازم، أبممي عممن سممفيان، كثير: حدثنا بن محمد  - حدثنا5923

الجمعة. بعد ونتغدى نقيل قال: كنا سعد بن سهل عن
]896[ر:

40.    : المسجد -  في القائلة باب
أبممي بممن العزيممز عبممد سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة  - حممدثنا5924
قال: سعد بن سهل عن حازم، أبي عن حازم،

كمان وإن تممراب، أبممي مممن إليمه أحممب اسممم لعلممي كان ما 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول جمماء بهمما، دعممي إذا بممه ليفرح



ًا يجممد فلم السلم، عليها فاطمة بيت وسلم الممبيت، فممي عليمم
فغاضبني شيء، وبينه بيني عمك). فقالت: كان ابن فقال: (أين

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال عنممدي، يقل فلم فخرج
هممو اللممه رسممول فقال: يا هو). فجاء أين لنسان: (انظر وسلم

وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول فجاء راقد، المسجد في
فجعل تراب، فأصاب شقه عن رداؤه سقط مضطجع. قد وهو

يقممول: وهممو عنممه يمسممحه وسمملم عليه الله صلى الله رسول
تراب). أبا قم تراب، أبا (قم
]430[ر:

41.      : عندهم -  فقال ًا قوم زار من باب
اللممه عبممد بممن محمممد سممعيد: حممدثنا بممن قتيبممة  - حممدثنا5925

أنس: عن ثمامة، عن أبي، قال: حدثني النصاري
وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي تبسممط كممانت سليم أم أن 

ًا، ع، ذلمك علمى عنمدها فيقيل نطع النمبي نمام قمال: فمإذا النط
فممي فجمعته وشعره، عرقه من أخذت وسلم عليه الله صلى

مالممك بممن أنس حضر قال: فلما سك، في جمعته ثم قارورة،
السممك، ذلممك مممن حنمموطه فممي يجعممل أن إلي أوصى الوفاة،

حنوطه. في قال: فجعل
بممن إسممحق عممن مالممك، قممال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5926

عنممه اللممه رضممي مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد
يقول: سمعه أنه
قبمماء، إلى ذهب إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

عبادة تحت وكانت فتطعمه، ملحان بنت حرام أم على يدخل
ًا فدخل الصامت، بن صمملى اللممه رسممول فنممام فممأطعمته، يوم

قممالت: فقلممت: ممما يضممحك، اسممتيقظ ثممم وسمملم، عليممه اللممه
علممي عرضمموا أمممتي من فقال: (ناس الله؟ رسول يا يضحكك

ًا البحمر، همذا ثبمج يركبمون اللمه، سمبيل في غزاة علمى ملوكم
إسممحق. السممرة). يشممك علممى الملمموك قممال: مثممل أو السرة،

فنام، رأسه وضع ثم فدعا، منهم، يجعلني أن الله فقلت: ادع
قممال: اللممه، رسممول يا يضحكك فقلت: ما يضحك، استيقظ ثم

يركبممون اللممه، سممبيل فممي غزاة علي عرضوا أمتي من (ناس
ًا البحممر، هذا ثبج علممى الملمموك أو: مثممل السممرة، علممى ملوكمم

مممن قممال: (أنممت منهممم، يجعلنممي أن اللممه السرة). فقلممت: ادع
دابتهمما عممن فصرعت معاوية، زمان في البحر الولين). فركبت



فهلكت. البحر، من خرجت حين
]2636[ر:

42.    : تيسر -  كيفما الجلوس باب
الُزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5927

اللممه رضي الخدري سعيد أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن
قال: عنه
بيعممتين: وعن لبستين عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

فممرج علممى ليممس واحممد ثمموب فممي والحتبمماء الصماء، اشتمال
ومحمممد معمممر والمنابذة. تممابعه والملمسة شيء، منه النسان

الُزهري. عن بديل، بن الله وعبد حفصة، أبي بن
]360[ر:

43        : يخبر -  لم ومن الناس، يدي بين ناجى من باب
. به      أخبر مات فإذا صاحبه، بسر

عممن فممراس، عوانممة: حممدثنا أبممي عممن موسممى،  - حممدثنا5928
قالت: المؤمنين أم عائاشة مسروق: حدثتني عن عامر،

ًا، عنده وسلم عليه الله صلى النبي أزواج كنا إنا  لممم جميعمم
ول تمشممي، السمملم عليهمما فاطمممة فممأقبلت واحممدة، منا تغادر
عليممه الله صلى الله رسول مشية من مشيتها تخفى ل والله

ًا رحب رآها فلما وسلم، عمن أجلسمها بابنتي). ثم وقال: (مرحب
ًا، بكاء فبكت سارها، ثم شماله، عن أو يمينه رأى فلما شديد
بيممن مممن أنا لها فقلت تضحك، هي فإذا الثانية، سارها حزنها

مممن بالسممر وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول نسائاه: خصك
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قام فلما تبكين، أنت ثم بيننا،

رسممول على لفشي كنت قالت: ما سارك؟ سألتها: عم وسلم
لهمما: قلممت تمموفي، فلممما سممره، وسمملم عليممه اللممه صمملى الله

قالت: أممما أخبرتني، لما الحق من عليك لي بما عليك عزمت
الول، المر في سارني حين قالت: أما فأخبرتني، فنعم، الن
مممرة. سممنة كممل بالقرآن يعارضه كان جبريل أخبرني: أن فإنه

قممد إل الجممل أرى ول مرتيممن، العممام بممه عارضممني قممد (وإنه
لك). قالت: أنا السلف نعم فإني واصبري، الله فاتقي اقترب،
الثانيممة، سممارني جزعممي رأى فلممما رأيممت، الذي بكائاي فبكيت

المممؤمنين، نسمماء سيدة تكوني أن ترضين أل فاطمة، قال: (يا
المة). هذه نساء سيدة أو



]3426[ر:

44.  : الستلقاء -  باب
الُزهمري سمفيان: حمدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5929

قال: عمه عن تميم، بن عباد قال: أخبرني
المسممجد فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول رأيممت 

ًا، ًا مستلقي الخرى. على رجليه إحدى واضع
]463[ر:

45.      : الثالث -  دون اثنان يتناجى ل باب
بالثم تتناجوا فل تناجيتم إذا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقوله

اللممه واتقمموا والتقمموى بالبر وتناجوا الرسول ومعصية والعدوان
الممذين ليحممزن الشمميطان من النجوى تحشرون. إنما إليه الذي
ًا بضارهم وليس آمنوا فليتوكممل اللمه وعلمى اللمه بإذن إل شيئ

/.10 ،9المؤمنون} /المجادلة: 
بيممن فقممدموا الرسممول نمماجيتم إذا آمنمموا الذين أيها وقوله: {يا

فممإن تجدوا لم فإن وأطهر لكم خير ذلك صدقة نجواكم يدي
نجممواكم يممدي بيممن تقممدموا أن رحيممم. أأشممفقتم غفممور اللممه

وآتمموا الصلة فأقيموا عليكم الله وتاب تفعلوا لم فإذ صدقات
تعملممون} بممما خممبير واللممه ورسمموله اللممه وأطيعمموا الزكمماة

/.13 ،12/المجادلة: 

مالممك. وحممدثنا يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5930
رضممي اللممه عبممد عممن نممافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل

عنه: الله
ثلثممة، كانوا قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الثالث). دون اثنان يتناجى فل

46.   : السر -  حفظ باب
سممليمان بممن معتمممر صممباح: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5931

مالك: بن أنس قال: سمعت أبي قال: سمعت
ًا، وسلم عليه الله صلى النبي إلي أسر  بممه أخبرت فما سر

ًا به. أخبرتها فما سليم أم سألتني ولقد بعده، أحد



47        : بالمسارة -  بأس فل ثلثة من أكثر كانوا إذا باب
والمناجاة.

وائال، أبي عن منصور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثنا5932
عنه: الله رضي الله عبد عن
يتناجى فل ثلثة، كنتم وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 

يحزنه). أن أجل بالناس، تختلطوا حتى الخر دون رجلن
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا5933
قال: الله عبد عن شقيق،

ًا وسلم عليه الله صلى النبي قسم  رجممل فقال قسمة، يوم
قلممت: أممما الله، وجه بها أريد ما لقسمة هذه النصار: إن من

مل فممي وهممو فأتيته وسلم، عليه الله صلى النبي لتين والله
على الله قال: (رحمة ثم وجهه، احمر حتى فغضب فساررته،

فصبر). هذا من بأكثر أوذي موسى،
]2981[ر:

48.   : النجوى -  طول باب
نمماجيت، مممن /: مصممدر47نجمموى} /السممراء:  هممم وقمموله: {وإذ

والمعنى: يتناجون. بها، فوصفهم
جعفمر: حمدثنا بمن محممد بشار: حمدثنا بن محمد  - حدثنا5934
قال: عنه الله رضي أنس عن العزيز، عبد عن ُشعبة،

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يناجي ورجل الصلة، أقيمت 
فصلى. قام ثم أصحابه، نام حتى يناجيه زال فما وسلم،

]616[ر:

49.        : النوم -  عند البيت في النار تترك ل باب
َعيم: حممدثنا أبو  - حدثنا5935 عممن الُزهممري، عممن عيينممة، ابممن ُن
أبيه، عن سالم،

فممي النممار تممتركوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
تنامون). حين بيوتكم
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا5936

عنممه اللممه رضممي موسممى أبممي عممن بممردة، أبي عن الله، عبد
قال:

بشممأنهم فحممدث الليممل، مممن أهله على بالمدينة بيت احترق 
هممي إنممما النممار هممذه قممال: (إن وسمملم، عليه الله صلى النبي
عنكم). فأطفئوها نمتم فإذا لكم، عدو



عممن عطمماء، عممن كممثير، عممن حّماد، قتيبة: حدثنا  - حدثنا5937
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
النيممة، وسمملم: (خمممروا عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 

جرت ربما الفويسقة فإن المصابيح، وأطفئوا البواب، وأجيفوا
البيت). أهل فأحرقت الفتيلة

]3106[ر:

50.    : بالليل -  البواب غلق باب
عطماء، عمن هّممام، عبماد: حمدثنا أبي بن حسان  - حدثنا5938

قال: جابر عن
المصممابيح وسمملم: (أطفئمموا عليممه الله صلى الله رسول قال 

وخمممروا السممقية، وأوكمموا البممواب، وأغلقمموا رقدتم، إذا بالليل
بعممود - ولممو قممال هّمممام: وأحسممبه - قممال والشممراب الطعممام
يعرضه).

]3106[ر:

51.      : البط -  ونتف الكبر بعد الختان باب
عممن سممعد، بممن إبراهيممم قزعة: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5939

ّيب، بن سعيد عن شهاب، ابن رضممي هريممرة أبممي عممن المسمم
عنه، الله
خمممس: قممال: (الفطممرة وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي عن 

وتقليممم الشممارب، وقممص البممط، ونتممف والسممتحداد، الختممان،
الظفار).

]5552[ر:
حمممزة: حممدثنا أبممي بن شعيب اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا5940

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد، أبو
إبراهيممم قال: (اختتممن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بالقدوم). مخففة. واختتن سنة، ثمانين بعد
الزنمماد أبممي عممن المغيرة، قتيبة: حدثنا الله: حدثنا عبد أبو قال

وقال: بالقدوم.
]3178[ر:

موسممى: بممن عباد الرحيم: أخبرنا عبد بن محمد  - حدثنا5941
عن إسحق، أبي عن إسرائايل، عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا
قال: جبير بن سعيد

اللممه صلى النبي قبض حين أنت من عباس: مثل ابن سئل 



يختنممون ل قممال: وكممانوا مختممون، يومئممذ قال: أنمما وسلم؟ عليه
يدرك. حتى الرجل
بممن سممعيد عممن إسحق، أبي عن أبيه، عن إدريس، ابن وقال
وأنمما وسمملم عليه الله صلى النبي عباس: قبض ابن عن جبير،
ختين.

52        : الله، -  طاعة عن شغله إذا باطل لهو كل باب
.   : أقامرك   تعال لصاحبه قال ومن

ليضممل الحممديث لهممو يشممتري مممن النمماس تعالى: {ومن وقوله
/.6الله} /لقمان:  سبيل عن

َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا5942 عممن ُع
هريممرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد قال: أخبرني شهاب ابن

قال:
منكممم حلممف وسمملم: (مممن عليممه الله صلى الله رسول قال 

ومممن اللممه، إل إلممه فليقممل: ل والعزى، حلفه: باللت في فقال
فليتصدق). أقامرك، لصاحبه: تعال قال
]4579[ر:

53.     : البناء -  في جاء ما باب
وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبممو قممال

البنيان). في البهم رعاة تطاول إذا الساعة أشراط
]50[ر:

َعيممم: حممدثنا أبممو  - حدثنا5943 عممن سمعيد، ابممن هممو إسممحق، ُن
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن سعيد،

ًا بيممدي بنيممت وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع رأيتني  بيتمم
أحممد عليه أعانني ما الشمس، من ويظلني المطر، من يكنني

الله. خلق من
عمرو: قال سفيان: قال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5944

عمر: ابن
قبض منذ نخلة، غرست ول لبنة، على لبنة وضعت ما والله 

أهلممه، لبعض سفيان: فذكرته وسلم. قال عليه الله صلى النبي
ًا. قال بنى لقد قال: والله أن قبممل قال سفيان: قلت: فلعله بيت

يبني.
الدعوات.  - كتاب83

يسممتكبرون الممذين إن لكم أستجب تعالى: {ادعوني الله وقول



/.60داخرين} /غافر:  جهنم سيدخلون عبادتي عن

1.     : مستجابة -  دعوة نبي لكل باب
الزنمماد، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا5945

هريرة: أبي عن العرج، عن
دعوة نبي قال: (لكل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

في لمتي شفاعة دعوتي أختبئ أن وأريد بها، يدعو مستجابة
الخرة).

]7036[
أنس، عن أبي، معتمر: سمعت خليفة: قال لي  - وقال5946

سؤلً، سأل نبي قال: (كل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
دعوتي فجعلت فاستجيب، بها دعا قد دعوة نبي قال: لكل أو

القيامة). يوم لمتي شفاعة

2.   : الستغفار -  أفضل باب
ًا. يرسممل كان إنه ربكم تعالى: {استغفروا وقوله السممماء غفممار

ًا. ويمممددكم عليكممم جنممات لكممم ويجعممل وبنيممن بممأموال مممدرار
ًا} /نوح:  لكم ويجعل /.12 - 10أنهار

اللممه ذكممروا أنفسممهم ظلممموا أو فاحشممة فعلمموا إذا {والممذين
ه إل المذنوب يغفمر وممن لمذنوبهم فاستغفروا يصمروا ولمم الل

/.135عمران:  يعلمون} /آل وهم فعلوا ما على
الحسممين: المموارث: حممدثنا عبممد معمممر: حممدثنا أبو  - حدثنا5947
قال: العدوي كعب بن بشير حدثني بريدة، بن الله عبد حدثنا

عنه، الله رضي أوس بن شداد حدثني
تقممول: أن الستغفار وسلم: (سيد عليه الله صلى النبي عن 

علممى وأنمما عبدك، وأنا خلقتني أنت، إل إله ل ربي أنت اللهم
صممنعت، ممما شممر مممن بممك أعوذ استطعت، ما ووعدك عهدك

ل فممإنه لممي، فمماغفر بممذنبي لممك وأبمموء علممي بنعمتك لك أبوء
ًا، موقنمما النهممار مممن قالهمما أنت. قال: ومن إل الذنوب يغفر بهمم

ومممن الجنممة، أهممل مممن فهو يمسي، أن قبل يومه من فمات
فهممو يصممبح، أن قبممل فمممات بهمما، موقن وهو الليل من قالها
الجنة). أهل من

]5964[



3       : في -  وسلم عليه الله صلى النبي استغفار باب
. والليلة  اليوم

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5948
هريرة: أبو قال: قال الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني

إني يقول: (والله وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
مرة). سبعين من أكثر اليوم في إليه وأتوب الله لستغفر

4.  : التوبة -  باب
ًا} /التحريممم:  توبممة اللممه إلممى قتممادة: {توبمموا وقممال /:8نصمموح

الناصحة. الصادقة
العمش، عن شهاب، أبو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5949

اللممه عبممد سويد: حممدثنا بن الحارث عن عمير، بن عمارة عن
وسمملم، عليه الله صلى النبي عن حديثين: أحدهما مسعود بن

قال: نفسه، عن والخر
يقممع أن يخاف جبل تحت قاعد كأنه ذنوبه يرى المؤمن إن 

بممه فقممال أنفه، على مر كذباب ذنوبه يرى الفاجر وإن عليه،
أفمرح قمال: (للمه ثممم أنفمه، فمموق بيممده شمهاب أبو هكذا. قال

ً نممزل رجل من العبد بتوبة راحلتمه، ومعمه مهلكمة، وبمه منمزل
وقممد فاستيقظ نومة، فنام رأسه فوضع وشرابه، طعامه عليها
شمماء ممما أو والعطممش الحممر عليممه اشممتد حممتى راحلته، ذهبت
رأسممه، رفع ثم نومة، فنام فرجع مكاني، إلى قال: أرجع الله،
عنده). راحلته فإذا

العمش. عن وجرير عوانة، أبو تابعه
الحارث. عمارة: سمعت العمش: حدثنا أسامة: حدثنا أبو وقال
الممتيمي، إبراهيممم عممن العمممش، عن مسلم، وأبو ُشعبة وقال
سويد. بن الحارث عن

عن السود، عن عمارة، عن العمش، معاوية: حدثنا أبو وقال
عممن سممويد، بممن الحممارث عممن التيمي، إبراهيم الله. وعن عبد
الله. عبد

قتممادة: هّمممام: حممدثنا حبان: حدثنا إسحق: أخبرنا  - حدثني5950
وسلم. وحدثنا عليه الله صلى النبي عن مالك، بن أنس حدثنا

قال: عنه الله رضي أنس عن قتادة، هّمام: حدثنا هدبة: حدثنا
بتوبممة أفممرح وسمملم: (اللممه عليممه الله صلى الله رسول قال 



أرض فممي أضممله وقممد بعيممره، علممى سممقط أحدكم، من عبده
فلة).

5.     : اليمن -  الشق على الضجع باب
يوسممف: بممن هشممام محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5951
اللممه رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا
عنها:

إحممدى الليممل مممن يصمملي وسمملم عليه الله صلى النبي كان 
ثممم خفيفممتين، ركعممتين صمملى الفجممر طلممع فممإذا ركعة، عشرة

فيؤذنه. المؤذن يجيء حتى اليمن، شقه على اضطجع
]949[ر:

6.    : ًا -  طاهر بات إذا باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5952 ًا، قال: سمممعت معتمر مس عممن منصممور

عنهما الله رضي عازب بن البراء قال: حدثني عبيدة بن سعد
قال:

أتيممت وسمملم: (إذا عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لممي قممال 
شممقك علممى اضممطجع ثممم للصمملة، وضمموءك فتوضممأ مضجعك،

إليممك، أمري وفوضت إليك، وجهي أسلمت وقل: اللهم اليمن،
منجممى ول ملجممأ ل إليممك، ورغبمة رهبمة إليممك، ظهري وألجأت

الممذي وبنبيممك أنزلممت، الممذي بكتابممك آمنممت إليممك، إل منممك
تقممول). ما آخر فاجعلهن الفطرة على مت مت فإن أرسلت،

وبنبيممك أرسمملت. قممال: (ل، الممذي أسممتذكرهن: وبرسممولك فقلت
أرسلت). الذي

]244[ر:

7.     : نام -  إذا يقول ما باب
عممن الملممك، عبممد عممن سممفيان، قبيصممة: حممدثنا  - حممدثنا5953
قال: اليمان بن حذيفة عن حراش، بن ربعي

قممال: فراشه إلى أوى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
أحيانمما الممذي للممه قال: (الحمد قام وأحيا). وإذا أموت (باسمك

النشور). وإليه أماتنا ما بعد
/: نخرجها.259] {ننشرها} /البقرة: 6959 ،5965 ،5955[

قال: حممدثنا عرعرة بن ومحمد الربيع، بن سعيد  - حدثنا5954
النممبي عممازب: أن بممن الممبراء إسممحق: سمممعت أبي عن ُشعبة،



رجلً. أمر وسلم عليه الله صلى
البراء عن الهمداني، إسحق أبو ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا وحدثنا

عازب: بن
ً أوصممى وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن  فقممال: (إذا رجل

وفوضممت إليممك، نفسممي أسمملمت فقممل: اللهممم مضممجعك أردت
رغبممة إليممك، ظهري وألجأت إليك، وجهي ووجهت إليك، أمري
بكتابممك آمنممت إليممك، إل منممك منجى ول ملجأ ل إليك، ورهبة
علممى مممت مممت أرسمملت. فممإن الممذي وبنبيممك أنزلممت، الممذي

الفطرة).
]244[ر:

8.       : اليمنى -  الخد تحت اليمنى اليد وضع باب
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثني5955

قال: عنه الله رضي حذيفة عن ربعي، عن الملك، عبد
الليل، من مضجعه أخذ إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

وأحيمما). أممموت باسمممك يقول: (اللهم ثم خده، تحت يده وضع
وإليممه أماتنمما ما بعد أحيانا الذي لله قال: (الحمد استيقظ وإذا

النشور).
]5953[ر: 

9.     : اليمن -  الشق على النوم باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5956 العلء زيمماد: حممدثنا بممن الواحممد عبد مس

ّيب بن قال: عازب بن البراء عن أبي، قال: حدثني المس
فراشه إلى أوى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

إليممك، نفسممي أسمملمت قال: (اللهممم ثم اليمن، شقه على نام
ظهممري وألجممأت إليممك، أمممري وفوضممت إليممك، وجهي ووجهت

إليممك، إل منممك منجممى ول ملجممأ ل إليممك، ورهبممة رغبممة إليك،
رسممول أرسلت). وقممال الذي ونبيك أنزلت، الذي بكتابك آمنت

ليلتممه تحممت مممات ثممم قالهن وسلم: (من عليه الله صلى الله
الفطرة). على مات
]244[ر:

الرهبة. {ملكمموت} /النعممام: /: من116{استرهبوهم} /العراف: 
خيممر يقممول: ترهممب رحموت، من خير مثل: رهبوت /: ملك،75
ترحم. أن من



10.     : بالليل -  انتبه إذا الدعاء باب
عممن مهممدي، ابممن اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا5957

اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن كريب، عن سلمة، عن سفيان،
قال: عنهما

فممأتى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي فقام ميمونة، عند بت 
القربممة فممأتى قممام، ثممم نممام، ثممم ويديه، وجهه فغسل حاجته،
ًا توضأ ثم شناقها، فأطلق وقمد يكمثر لمم وضموءين بين وضوء

كنممت أنممي يممرى أن كراهيممة فتمطيممت، فقمممت فصمملى، أبلممغ،
بممأذني فأخممذ يساره، عن فقمت يصلي، فقام فتوضأت، أتقيه،

ثممم ركعمة، عشممرة ثلث صمملته فتتممامت يمينممه، عممن فممأدارني
بلل فممآذنه نفممخ، نممام إذا وكممان نفممخ، حممتى فنممام اضممطجع
دعممائاه: (اللهممم فممي يقممول وكممان يتوضممأ، ولممم فصلى بالصلة،

ًا، قلبي في اجعل ًا، بصممري وفي نور ًا، سمممعي وفممي نممور نممور
ًا، يميني وعن ًا، يسمماري وعممن نممور ًا، وفمموقي نممور وتحممتي نممور
ًا، ًا، وأمامي نور ًا، وخلفي نور ًا). لي واجعل نور نور
ً فلقيت التابوت، في كريب: وسبع قال العبمماس، ولد من رجل

وبشممري، وشممعري ودمممي ولحمممي عصبي فذكر بهن، فحدثني
خصلتين. وذكر

]117[ر:
سممفيان: سمممعت محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5958

عباس: ابن عن طاوس، عن مسلم، أبي بن سليمان
يتهجممد الليممل مممن قام إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

ومممن والرض السممموات نممور أنممت الحمممد، لممك قممال: (اللهممم
فيهممن، ومممن والرض السممموات قيممم أنت الحمد، ولك فيهن،

ولقماؤك حمق، وقولمك حمق، ووعمدك الحمق، أنت الحمد، ولك
اعة حمق، والنمار حق، والجنة حق، حمق، والنمبيون حمق، والس

آمنممت، وبممك تمموكلت، وعليممك أسلمت، لك اللهم حق، ومحمد
ممما لممي فمماغفر حمماكمت، وإليممك خاصمممت، وبممك أنبممت، وإليك
المقممدم أنممت أعلنممت، وممما أسممررت وممما أخممرت، وممما قدمت
غيرك). إله أو: ل أنت، إل إله ل المؤخر، وأنت

]1069[ر:

11.     : المنام -  عند والتسبيح التكبير باب
عن الحكم، عن ُشعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5959

علي: عن ليلى، أبي ابن



مممن يممدها فمي تلقمى ممما شمكت السمملم عليهما فاطمة أن 
ًا تسأله وسلم عليه الله صلى النبي فأتت الرحى، فلممم خادممم
قممال: فجاءنمما أخممبرته، جمماء فلممما لعائاشممة، ذلك فذكرت تجده،

بيننا فقال: (مكانك). فجلس أقوم، فذهبت مضاجعنا، أخذنا وقد
علممى أدلكممما فقممال: (أل صدري، على قدميه برد وجدت حتى

أو فراشممكما، إلممى أويتممما إذا خممادم؟ مممن لكممما خيممر هممو ما
ًا فكبرا مضاجعكما، أخذتما ًا وسممبحا وثلثيممن، ثلثمم وثلثيممن، ثلثمم
ًا واحمدا خادم). من لكما خير فهذا وثلثين، ثلث

أربممع قممال: التسممبيح سمميرين ابممن عممن خالد، عن ُشعبة، وعن
وثلثون.

]2945[ر:

12.     : النوم -  عند والقراءة التعوذ باب
قممال: حممدثني الليممث يوسف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا5960
َقيل، اللممه رضممي عائاشة عن عروة، شهاب: أخبرني ابن عن ُع
عنها:

مضممجعه أخذ إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
جسده. بهما ومسح بالمعوذات، وقرأ يديه، في نفث
]4175[ر:

بن الله عبيد زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا5961
أبي عن أبيه، عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد عمر: حدثني

قال: هريرة
إلممى أحممدكم أوى وسمملم: (إذا عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 

خلفممه ممما يدري ل فإنه إزاره، بداخلة فراشه فلينفض فراشه
ك جنمبي وضمعت ربمي يقول: باسممك ثم عليه، إن أرفعمه، وب

بممه تحفظ بما فاحفظها أرسلتها وإن فارحمها، نفسي أمسكت
الصالحين). عبادك
اللممه. وقممال عبيممد عممن زكرياء، بن وإسماعيل ضمرة أبو تابعه
عممن هريممرة، أبي عن سعيد، عن الله، عبيد عن وبشر، يحيى
وسلم. عليه الله صلى النبي
عممن هريممرة، أبممي عممن سممعيد، عن عجلن، وابن مالك ورواه
وسلم. عليه الله صلى النبي

]6958[



13.    : الليل -  نصف الدعاء باب
ابممن عممن مالممك، الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد  - حدثنا5962
الرحمن، عبد بن سلمة وأبي الغر، الله عبد أبي عن شهاب،

عنه: الله رضي هريرة أبي عن
ربنمما قممال: (يتنممزل وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسول أن 

ثلممث يبقممى حيممن الممدنيا، السممماء إلممى ليلة كل وتعالى تبارك
يسممألني مممن لممه، فأسممتجيب يممدعوني يقول: مممن الخر، الليل

له). فأغفر يستغفرني من فأعطيه،
]1094[ر:

14.    : الخلء -  عند الدعاء باب
العزيممز عبد عن ُشعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا5963

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن صهيب، بن
قممال: الخلء دخممل إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كممان 

والخبائاث). الخبث من بك أعوذ إني (اللهم
]142[ر:

15.     : أصبح -  إذا يقول ما باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5964 حسممين: حممدثنا زريع: حدثنا بن يزيد مس

أوس، بن شداد عن كعب، بن بشير عن بريدة، بن الله عبد
الستغفار: اللهم قال: (سيد وسلم عليه الله صلى النبي عن 

عهدك على وأنا عبدك، وأنا خلقتني أنت، إل إله ل ربي، أنت
فاغفر بذنبي لك وأبوء بنعمتك، لك أبوء استطعت، ما ووعدك

مما شممر مممن بمك أعموذ أنممت، إل الممذنوب يغفممر ل فمإنه لي،
مممن أو: كمان الجنممة، دخممل فمات يمسي حين قال صنعت. إذا

يومه). مثله. من فمات يصبح حين قال وإذا الجنة، أهل
]5947[ر:

َعيمم: حمدثنا أبمو  - حدثنا5965 بمن الملمك عبمد عمن سمفيان، ُن
قال: حذيفة عن حراش، بن ربعي عن عمير،

قممال: ينممام أن أراد إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي كان 
قممال: منممامه مممن اسممتيقظ وأحيمما). وإذا أممموت اللهم (باسمك
النشور). وإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي الله (الحمد

]5953[ر:
ربعممي عن منصور، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا5966

عنممه الله رضي ذر أبي عن الحر، بن خرشة عن حراش، بن



قال:
الليل من مضجعه أخذ إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

قممال: (الحمممد اسممتيقظ وأحيمما). فمإذا أموت باسمك قال: (اللهم
النشور). وإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي لله

]6960[

16.    : الصلة -  في الدعاء باب
قممال: حممدثني الليممث يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا5967
بكممر أبممي عممن عمرو، بن الله عبد عن الخير، أبي عن يزيد،

عنه: الله رضي الصديق
بممه أدعو دعاء وسلم: علمني عليه الله صلى للنبي قال أنه 

ًا، ظلممما نفسممي ظلمت إني قال: (قل: اللهم صلتي، في كممثير
عنممدك، مممن مغفممرة لممي فمماغفر أنممت، إل الممذنوب يغفممر ول

الرحيم). الغفور أنت إنك وارحمني،
بممن الله عبد سمع الخير: أنه أبي عن يزيد، عن عمرو، وقال

عليممه اللممه صمملى للنممبي عنممه اللممه رضممي بكر أبو عمرو: قال
وسلم.

]799[ر:
بممن هشممام سممعير: حممدثنا بممن مالممك علي: حدثنا  - حدثنا5968
أبيه، عن عروة،

فممي بها}. أنزلممت تخافت ول بصلتك تجهر عائاشة: {ول عن 
الدعاء.

]4446[ر:
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا5969

قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي عن
فلن، علممى السمملم الله، على الصلة: السلم في نقول كنا 

هممو اللممه يوم: (إن ذات وسلم عليه الله صلى النبي لنا فقال
- إلى لله فليقل: التحيات الصلة في أحدكم قعد فإذا السلم،

السممماء فممي للممه عبد كل أصاب قالها فإذا - الصالحين، قوله
ًا أن وأشممهد اللممه، إل إلممه ل أن أشممهد صالح، والرض محمممد

شاء). ما الثناء من يتخير ثم ورسوله، عبده
]797[ر:

17.    : الصلة -  بعد الدعاء باب
سمممي، عممن ورقمماء، يزيد: أخبرنا إسحق: أخبرنا  - حدثني5970



هريرة: قالوا: أبي عن صالح، أبي عن
المقيممم. والنعيممم بالممدرجات الدثور أهل ذهب الله رسول يا 

جاهممدنا، كما وجاهدوا صلينا، كما ذاك). قالوا: صلوا قال: (كيف
أممموال. قممال: (أفل لنمما وليسممت أممموالهم، فضممول مممن وأنفقوا
جمماء مممن وتسممبقون قبلكممم، كممان مممن تممدركون بممأمر أخبركم
بمثلممه؟ جمماء مممن إل بممه جئتممم ما بمثل أحد يأتي ول بعدكم،

ًا، صلة كل دبر في تسبحون ًا، وتحمدون عشر وتكممبرون عشر
ًا). عشر

سمي. عن عمر، بن الله عبيد تابعه
حيوة. بن ورجاء سمي، عن عجلن، ابن ورواه
عممن صممالح، أبممي عممن رفيع، بن العزيز عبد عن جرير، ورواه

الدرداء. أبي
اللممه صلى النبي عن هريرة، أبي عن أبيه، عن سهيل، ورواه
وسلم. عليه
]807[ر:

عممن منصممور، عممن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5971
ّيب قممال: ُشممعبة، بممن المغيرة مولى وراد، عن رافع، بن المس

سفيان: أبي بن معاوية إلى المغيرة كتب
ان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  دبمر فمي يقمول ك

لممه لممه، شممريك ل وحممده اللممه إل إلممه سلم: (ل إذا صلة كل
مممانع ل اللهممم قممدير، شممئ كممل على وهو الحمد، وله الملك،

منممك الجممد ذا ينفممع ول منعممت، لممما معطممي ول أعطيت، لما
الجد).
ّيب. قال: سمعت منصور عن ُشعبة، وقال المس

]808[ر:

18: / {  } :    : التوبة -  عليهم وصل تعالى الله قول باب
103. نفسه/.       دون بالدعاء أخاه خص ومن
وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى النممبي موسى: قال أبو وقال
ذنبه). قيس بن الله لعبد اغفر اللهم عامر، أبي لعبيد اغفر

]4068[ر:
ّدد: حمدثنا  - حدثنا5972 عبيمد، أبمي بمن يزيمد عمن يحيمى، مس
قال: الكوع بن سلمة سلمة: حدثنا مولى

فقممال خيممبر، إلممى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع خرجنا 
يحدو فنزل هناتك، من أسمعتنا لو عامر، القوم: أي من رجل



يذكر: بهم
ًا اهتمدينا. وذكمر ما الله لول تالله لمم ولكنمي همذا، غيممر شمعر

هممذا وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال أحفظه،
رجل الله). فقال قال: (يرحمه الكوع، بن السائاق). قالوا: عامر

القمموم صمماف فلممما بممه، متعتنا لول الله، رسول القوم: يا من
فلممما فمممات، نفسممه سمميف بقائامممة عممامر فأصمميب قمماتلوهم،

ًا أوقدوا أمسوا عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال كثيرة، نار
توقمدون). قمالوا: علمى شميء أي علممى النمار، هممذه وسلم: (ما

رجممل: يمما وكسروها). قممال فيها ما فقال: (أهريقوا إنسية، حمر
ذاك). قال: (أو ونغسلها؟ فيها ما نهريق أل الله، رسول

]2345[ر:
أبي ابن عمرو: سمعت عن ُشعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا5973
عنهما: الله رضي أوفى

قال: بصدقة رجل أتاه إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
علمى صمل فقال: (اللهم أبي فلن). فأتاه آل على صل (اللهم

أوفى) أبي آل
]1426[ر:

إسممماعيل، عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5974
ًا قال: سمعت قيس عن قال: جرير
من تريحني وسلم: (أل عليه الله صلى الله رسول لي قال 

اليمانيممة، الكعبة يسمى يعبدونه، كانوا نصب الخلصة). وهو ذي
فصممك الخيمل، علممى أثبمت ل رجممل إنمي الله، رسول قلت: يا

ًا واجعلمه ثبتمه، فقمال: (اللهمم صمدري، في ًا). قمال: هاديمم مهمدي
قممال وربممما قممومي، مممن أحمممس مممن خمسممين فممي فخرجت

ثممم فأحرقتهمما، فأتيتهمما قومي من عصبة في سفيان: فانطلقت
والله الله، رسول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى النبي أتيت

لحمممس فممدعا الجممرب، الجمممل مثممل تركتهمما حممتى أتيتممك ما
وخيلها.

]2857[ر:
قممال: قتممادة عممن ُشعبة، الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا5975

ًا سمعت قال: أنس
خادمممك، وسلم: أنممس عليه الله صلى للنبي سليم أم قالت 

أعطيته). فيما له وبارك وولده، ماله، أكثر قال: (اللهم
]1881[ر:



هشممام، عممن عبممدة، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا5976
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
ً وسلم عليه الله صلى النبي سمع  المسممجد فممي يقممرأ رجل

فممي أسممقطتها آيممة، وكممذا كذا أذكرني لقد الله، فقال: (رحمه
وكذا). كذا سورة

]2512[ر:
سممليمان، ُشممعبة: أخممبرني عمر: حممدثنا بن حفص  - حدثنا5977

قال: الله عبد عن وائال، أبي عن
ًا، وسمملم عليه الله صلى النبي قسم  رجممل: إن فقممال قسممم

اللممه صمملى النبي فأخبرت الله، وجه بها أريد ما لقسمة هذه
وقممال: وجهممه، فممي الغضممب رأيممت حممتى فغضب، وسلم عليه

فصبر). هذا من بأكثر أوذي لقد موسى، الله (يرحم
]2981[ر:

19.       : الدعاء -  في السجع من يكره ما باب
بممن حبممان السممكن: حممدثنا بممن محمممد بممن يحيى  - حدثنا5978

بممن الزبيممر المقممرئ: حممدثنا هممارون حممبيب: حممدثنا أبممو هلل
قال: عباس ابن عن عكرمة، عن الخريت،

أكثرت فإن فمرتين، أبيت فإن مرة، جمعة كل الناس حدث 
تممأتي ألفينممك ول القممرآن، هممذا النمماس تمممل ول مممرار، فثلث
فتقطمع عليهمم، فتقمص حمديثهم، ممن حمديث فمي وهم القوم
فحممدثهم أمممروك فممإذا أنصممت، ولكممن فتملهممم، حممديثهم عليهم

عهدت فإني فاجتنبه، الدعاء من السجع فانظر يشتهونه، وهم
إل يفعلممون ل وأصممحابه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول

الجتناب. ذلك إل يفعلون ذلك. يعني: ل

20.       : له -  مكره ل فإنه المسألة، ليعزم باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5979 عممن العزيممز، عبممد إسماعيل: أخبرنا مس

قال: عنه الله رضي أنس
أحممدكم دعمما وسمملم: (إذا عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

ل فممإنه فممأعطني، شئت إن يقولن: اللهم ول المسألة، فليعزم
له). مستكره

]7026[
أبممي عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا5980
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،



يقممولن قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 
شممئت، إن ارحمنممي اللهممم شممئت، إن لممي اغفر أحدكم: اللهم

له). مكره ل فإنه المسألة، ليعزم
]7039[

21.      : يعجل -  لم ما للعبد يستجاب باب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا5981
هريرة: أبي عن أزهر، ابن مولى عبيد، أبي عن شهاب،

لحدكم قال: (يستجاب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لي). يستجب فلم يقول: دعوت يعجل، لم ما

22.     : الدعاء -  في اليدي رفع باب
وسمملم عليممه اللممه صلى النبي الشعري: دعا موسى أبو وقال

إبطيه. بياض ورأيت يديه، رفع ثم
]4068[ر:

وقممال: يممديه وسلم عليه الله صلى النبي عمر: رفع ابن وقال
خالد). صنع مما إليك أبرأ إني (اللهم

]4084[ر:
عن جعفر، بن محمد الويسي: حدثني الله: وقال عبد أبو قال

ًا، وشريك: سمممعا سعيد بن يحيى اللممه صمملى النممبي عممن أنسمم
إبطيه. بياض رأيت حتى يديه وسلم: رفع عليه
]984[ر:

23.     : القبلة -  مستقبل غير الدعاء باب
قتممادة، عممن عوانة، أبو محبوب: حدثنا بن محمد  - حدثنا5982

قال: عنه الله رضي أنس عن
فقممام الجمعة، يوم يخطب وسلم عليه الله صلى النبي بينا 

يسممقينا. فتغيمممت أن اللممه ادع اللممه، رسممول فقممال: يمما رجممل
فلممم منزلممه، إلممى يصممل الرجممل كاد ما حتى ومطرنا، السماء

غيممره، أو الرجمل ذلمك فقمام المقبلة، الجمعة إلى تمطر تزل
حوالينا غرقنا. فقال: (اللهم فقد عنا يصرفه أن الله فقال: ادع

أهل يمطر ول المدينة، حول يتقطع السحاب علينا). فجعل ول
المدينة.

]890[ر:



24.    : القبلة -  مستقبل الدعاء باب
عمممرو وهيممب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا5983

قال: زيد بن الله عبد عن تميم، بن عباد عن يحيى، بن
المصمملى هممذ إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي خممرج 

رداءه. وقلب القبلة استقبل ثم واستسقى، فدعا يستسقي،
]960[ر:

25       : لخادمه -  وسلم عليه الله صلى النبي دعوة باب
. ماله    وبكثرة العمر بطول

حرمممي: حممدثنا السممود: حممدثنا أبممي بن الله عبد  - حدثنا5984
قال: عنه الله رضي أنس عن قتادة، عن ُشعبة،

قممال: له، الله ادع أنس، خادمك الله، رسول أمي: يا قالت 
أعطيته). فيما له وبارك وولده، ماله، أكثر (اللهم

]1881[ر:

26.    : الكرب -  عند الدعاء باب
هشممام: حممدثنا إبراهيممم: حممدثنا بممن مسمملم  - حدثنا5985/5986

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن العالية، أبي عن قتادة،
يقول: (ل الكرب عند يدعو وسلم عليه الله صلى النبي كان 

السممموات رب اللممه إل إلممه ل الحليممم، العظيممم اللممه إل إلممه
العظيم). العرش ورب والرض،

ّدد: حدثنا ) - حدثنا5986(  عبممد أبي بن هشام عن يحيى، مس
عباس: ابن عن العالية، أبي عن قتادة، عن الله،
عنممد يقممول كممان وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

رب اللممه إل إلممه ل الحليممم، العظيممم اللممه إل إلممه الكرب: (ل
الرض، ورب السممماوات رب اللممه إل إلممه ل العظيم، العرش

الكريم). العرش ورب
قتادة: مثله. عن ُشعبة، وهب: حدثنا وقال

]6990، 6994[

27.     : البلء -  جهد من التعوذ باب
سمممي، سفيان: حممدثني الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا5987

هريرة: أبي عن صالح، أبي عن
جهممد مممن يتعمموذ وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول كان 

العداء. وشماتة القضاء، وسوء الشقاء، ودرك البلء،



أيتهممن أدري ل واحممدة، أنمما زدت ثلث، سممفيان: الحممديث قممال
هي.

]6242[

28) :       : اللهم -  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء باب
.( العلى  الرفيق

قممال: حممدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا5988
َقيل، ّيب بن سعيد شهاب: أخبرني ابن عن ُع بممن وعروة المس
ة العلم: أن أهل من رجال في الزبير ه رضمي عائاش عنهما الل
قالت:

صممحيح: وهممو يقممول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
يخيممر). ثممم الجنممة، مممن مقعده يرى حتى قط نبي يقبض (لم

أفمماق، ثم ساعة عليه غشي فخذي على ورأسه به نزل فلما
العلممى). الرفيق قال: (اللهم ثم السقف، إلى بصره فأشخص

ًا قلت وهو يحدثنا كان الذي الحديث أنه وعلمت يختارنا، ل إذ
الرفيممق بهمما: (اللهممم تكلم كلمة آخر تلك قالت: فكانت صحيح،

العلى).
]4171[ر:

29.    : والحياة -  بالموت الدعاء باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا5989 قيممس عممن إسممماعيل، عممن يحيى، مس

قال:
ًا أتيت  ًا اكتوى وقد خباب صلى الله رسول أن قال: لول سبع

به. لدعوت بالموت ندعو أن نهانا وسلم عليه الله
ّنممى: حممدثنا بممن محمممد حممدثنا قممال: إسممماعيل عممن يحيممى، المث
ًا قال: أتيت قيس حدثني ًا اكتمموى وقممد خبابمم بطنممه، فممي سممبع

أن نهانمما وسمملم عليه الله صلى النبي أن يقول: لول فسمعته
به. لدعوت بالموت ندعو

]5348[ر:
عبممد عممن عليممة، بن إسماعيل سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا5990
قال: عنه الله رضي أنس عن صهيب، بن العزيز

أحممدكم يتمنيممن وسمملم: (ل عليممه الله صلى الله رسول قال 
ًا بممد ل كممان فإن به، نزل لضر الموت فليقممل: للممموت متمنيمم
ًا الحيمماة كممانت ممما أحينممي اللهم كممانت إذا وتمموفني لممي، خيممر

ًا الوفاة لي). خير



]5347[ر:

30    : ومسح -  بالبركة، للصبيان الدعاء باب
رؤوسهم.

عليممه الله صلى النبي له ودعا ولد، لي موسى: ولد أبو وقال
بالبركة. وسلم

]5150[ر:
عبممد بن الجعد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا5991

يقول: يزيد بن السائاب قال: سمعت الرحمن
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول إلى خالتي بي ذهبت 

ودعمما رأسي فمسح وجع، أختي ابن إن الله رسول فقالت: يا
خلممف قمممت ثممم وضمموئاه، مممن فشممربت توضأ ثم بالبركة، لي

الحجلة. زر مثل كتفيه، بين خاتمه إلى فنظرت ظهره،
]187[ر:

وهممب: حممدثنا ابممن يوسممف: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا5992
َقيل: أبي عن أيوب، أبي بن سعيد ُع

أو: السمموق، من هشام بن الله عبد جده به يخرج كان أنه 
عمممر، وابممن الزبيممر ابن فيلقاه الطعام، فيشتري السوق، إلى

دعمما قممد وسمملم عليممه اللممه صلى النبي فإن فيقولن: أشركنا،
فيبعممث هممي، كما الراحلة أصاب فربما بالبركة. فيشركهم، لك
المنزل. إلى بها
]2368[ر:

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا5993
قال: شهاب ابن عن كيسان، بن صالح عن سعد،

صمملى اللممه رسول مج الذي وهو الربيع، بن محمود أخبرني 
بئرهم. من غلم وهو وجهه في وسلم عليه الله
]77[ر:

عممروة، بن هشام الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا5994
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن
لهم، فيدعو بالصبيان يؤتى وسلم عليه الله صلى النبي كان 

ولممم إيمماه، فممأتبعه بممماء فممدعا ثمموبه، علممى فبممال بصبي فأتي
يغسله.

]220[ر:
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا5995
صعير، بن ثعلبة بن الله عبد أخبرني



عنممه: أنممه مسح قد وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان 
بركعة. يوتر وقاص أبي بن سعد رأى

31.        : وسلم -  عليه الله صلى النبي على الصلة باب
عبممد قال: سمعت الحكم ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا5996

قال: ليلى أبي بن الرحمن
النممبي إن هديممة؟ لك أهدي فقال: أل عجرة بن كعب لقيني 

قممد اللممه، رسممول فقلنا: يمما علينا، خرج وسلم عليه الله صلى
قممال: (قولمموا: عليممك؟ نصمملي فكيممف عليممك، نسلم كيف علمنا
آل علممى صليت كما محمد، آل وعلى محمد، على صل اللهم

آل وعلممى محمممد، علممى بارك مجيد. اللهم حميد إنك إبراهيم،
مجيد). حميد إنك إبراهيم، آل على باركت كما محمد،

]3190[ر:
حممازم أبممي ابممن حمممزة: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثنا5997

أبمي عمن خبمماب، بمن اللمه عبممد عممن يزيمد، عمن والدراوردي،
قال: الخدري سعيد

عليممك؟ نصلي فكيف عليك، السلم هذا الله، رسول قلنا: يا 
كممما ورسممولك، عبممدك محمممد علممى صممل قممال: (قولمموا: اللهممم

محمممد، آل وعلممى محمممد، علممى وبممارك إبراهيممم، على صليت
إبراهيم). وآل إبراهيم على باركت كما
]4520[ر:

32        : عليه -  الله صلى النبي غير على يصلي هل باب
وسلم.

لهممم} سممكن صمملتك إن عليهممم تعممالى: {وصممل اللممه وقممول
/.103/التوبة: 

بممن عمممرو عممن ُشعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا5998
قال: أوفى أبي ابن عن مرة،

قال: بصدقته وسلم عليه الله صلى النبي رجل أتى إذا كان 
علممى صممل فقال: (اللهم بصدقته، أبي عليه). فأتاه صل (اللهم

أوفى). أبي آل
]1426[ر:

اللممه عبممد عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا5999
قال: الزرقي سليم بن عمرو عن أبيه، عن بكر، أبي بن
كيممف الله، رسول قالوا: يا أنهم الساعدي حميد أبو أخبرني 



وأزواجمه محمممد علممى صممل قممال: (قولمموا: اللهممم عليك؟ نصلي
محمممد علممى وبممارك إبراهيممم، آل علممى صممليت كممما وذريتممه،
حميممد إنممك إبراهيممم، آل علممى بمماركت كممما وذريتممه، وأزواجممه

مجيد).
]3189[ر:

33) :       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( ورحمة     زكاة له فاجعله آذيته

قممال: أخممبرني وهممب ابممن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6000
ّيب، بن سعيد قال: أخبرني شهاب ابن عن يونس، عممن المسمم

عنه: الله رضي هريرة أبي
فأيممما يقممول: (اللهممم وسمملم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

القيامة). يوم إليك قربة له ذلك فاجعل سببته، مؤمن

34.    : الفتن -  من التعوذ باب
عممن قتممادة، عممن هشممام، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6001

عنه: الله رضي أنس
أحفمموه حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سممألوا 

عن اليوم تسألونني فقال: (ل المنبر، فصعد فغضب بالمسألة،
ًا أنظممر لكممم). فجعلممت بينته إل شيء كممل فممإذا وشمممالً، يمينمم
لحممى إذا كممان رجممل، فممإذا يبكممي، ثوبه في رأسه لف رجل

قممال: أبممي؟ من الله رسول فقال: يا أبيه، لغير يدعى الرجال
ًا، بالله فقال: رضينا عمر أنشأ (حذافة). ثم ًا، وبالسمملم ربمم دينمم

الفتممن، مممن بالله نعوذ رسولً، وسلم عليه الله صلى وبمحمد
الخيممر في رأيت وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول فقال

رأيتهمما حمتى والنار، الجنة لي صورت إنه قط، كاليوم والشر
الحائاط). وراء
الممذين أيهمما الية: {يمما هذه الحديث هذا عند يذكر قتادة وكان
تسؤكم}. لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ل آمنوا

]4345وانظر:  ،6678[

35.     : الرجال -  غلبة من التعوذ باب
عممن جعفممر، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6002
حنطب: بن الله عبد بن المطلب مولى عمرو، أبي بن عمرو

يقول: مالك بن أنس سمع أنه
طلحة: (التمس لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 



ًا لنا يردفنممي طلحممة أبو بي يخدمني). فخرج غلمانكم من غلم
كلممما وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أخدم فكنت وراءه،

مممن بممك أعمموذ إني يقول: (اللهم أن يكثر أسمعه فكنت نزل،
الممدين، وضلع والجبن، والبخل، والكسل، والعجز والحزن، الهم

وأقبممل خيممبر، مممن أقبلنا حتى أخدمه أزل الرجال). فلم وغلبة
بعبمماءة وراءه يحمموي أراه فكنممت حازهمما، قد حيي بنت بصفية

ًا صممنع بالصهباء كنا إذا حتى وراءه، يردفها ثم كساء أو حيسمم
ً فدعوت أرسلني ثم نطع، في بنمماءه ذلممك وكان فأكلوا، رجال
ونحبممه). يحبنمما جبل قال: (هذا أحد، له بدا حتى أقبل ثم بها،

بيممن ممما أحممرم إنممي قممال: (اللهممم المدينممة علممى أشممرف فلما
فممي لهممم بممارك اللهممم مكممة، إبراهيم به حرم ما مثل جبليها،
وصاعهم). مدهم

]2732[ر:

36.     : القبر -  عذاب من التعوذ باب
عقبممة بممن موسى سليمان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا6003

ًا أسمممع قال: ولم خالد، بنت خالد أم قال: سمعت سمممع أحممد
قالت: غيرها، وسلم عليه الله صلى النبي من
القبر. عذاب من يتعوذ وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

]1310[ر:
مصعب: عن الملك، عبد ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6004

عليه الله صلى النبي عن ويذكرهن بخمس، يأمر سعد كان 
البخممل، مممن بممك أعمموذ إنممي بهن: (اللهممم يأمر كان أنه وسلم
العمممر، أرذل إلممى أرد أن بممك وأعمموذ الجبممن، مممن بك وأعوذ
من بك - وأعوذ الدجال فتنة - يعني الدنيا فتنة من بك وأعوذ
القبر). عذاب

]2667[ر:
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6005

قالت: عائاشة عن مسروق، عن وائال، أبي عن
لممي: إن فقالتمما المدينة، يهود عجز من عجوزان علي دخلت 

أن أنعممم ولممم فكممذبتهما، قبممورهم، فممي يعممذبون القبممور أهممل
وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي علي ودخل فخرجتا، أصدقهما،

لممي: فقممال له، وذكرت عجوزين إن الله، رسول له: يا فقلت
ًا يعذبون إنهم (صدقتا، رأيتممه كلهمما). فممما البهممائام تسمممعه عذاب

القبر. عذاب من تعوذ إل صلة في بعد



]997[ر:

37.      : والممات -  المحيا فتنة من التعوذ باب
ّدد: حمدثنا  - حدثنا6006 قمال: أبمي قمال: سممعت المعتممر مس

يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس سمعت
أعوذ إني يقول: (اللهم وسلم عليه الله صلى الله نبي كان 

عذاب من بك وأعوذ والهرم، والجبن والكسل، العجز من بك
والممات). المحيا فتنة من بك وأعوذ القبر،

]2668[ر:

38.     : والمغرم -  المأثم من التعوذ باب
بممن هشممام عممن وهيممب، أسممد: حممدثنا بممن معلى  - حدثنا6007
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة،

أعوذ إني يقول: (اللهم كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
القممبر، فتنممة ومممن والمغممرم، والمممأثم والهرم، الكسل من بك

فتنممة شممر ومممن النممار، وعممذاب النار فتنة ومن القبر، وعذاب
المسيح فتنة من بك وأعوذ الفقر، فتنة من بك وأعوذ الغنى،

ونمق والمبرد، الثلممج بممماء خطايماي عنمي اغسل اللهم الدجال،
وباعممد الدنس، من البيض الثوب نقيت كما الخطايا من قلبي
والمغرب). المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني

]6014 - 6016[

39.     : والكسل -  الجبن من الستعاذة باب
واحد. /: وكسالى142{كسالى} /النساء: 

عمرو قال: حدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا6008
ًا قال: سمعت عمرو أبي بن قال: أنس
بك أعوذ إني يقول: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي كان 

وضمملع والبخممل، والجبممن والكسممل، والعجممز والحممزن، الهم من
الرجال). وغلبة الدين،

]2668[ر:

40.    : البخل -  من التعوذ باب
ُبْخُل َبَخُل ال والَحَزِن. الُحْزِن مثل واحد، وال
عن ُشعبة، غندر: حدثنا المثنى: حدثني بن محمد  - حدثنا6009

سعد، بن مصعب عن عمير، بن الملك عبد



بهممؤلء يممأمر كممان عنممه الله رضي وقاص أبي بن سعد عن 
وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى النبي عن ويحدثهن الخمس،

أن بك وأعوذ الجبن، من بك وأعوذ البخل، من بك أعوذ إني
ّد بممك وأعمموذ الممدنيا، فتنممة مممن بك وأعوذ العمر، أرذل إلى أر
القبر). عذاب من
]2667[ر:

41.     : العمر -  أرذل من التعوذ باب
ّقاطنا.27{أراذلنا} /هود:  /: س

العزيممز عبممد عممن المموارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6010
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن صهيب، بن
يقممول: (اللهممم يتعوذ وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

بممك وأعمموذ الجبممن، مممن بك وأعوذ الكسل، من بك أعوذ إني
البخل). من بك وأعوذ الهرم، من
]2668[ر:

42.     : والوجع -  الوباء برفع الدعاء باب
بممن هشام عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6011
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة،

المدينممة إلينمما حبب وسلم: (اللهم عليه الله صلى النبي قال 
اللهم الجحفة، إلى ُحّماها وانقل أشد، أو مكة إلينا حببت كما

وصاعنا). مدنا في لنا بارك
]1790[ر:

سممعد: بممن إبراهيممم إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا6012
قال: أباه سعد: أن بن عامر عن شهاب، ابن أخبرنا

المموداع، حجممة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عادني 
اللمه، رسممول فقلت: يمما الموت، على منها أشفيت شكوى من
ابنممة إل يرثنممي ول مممال، ذو وأنمما الوجع، من ترى ما بي بلغ
قممال: (ل). قلممت: فبشممطره؟ مالي؟ بثلثي أفأتصدق واحدة، لي

أن مممن خيممر أغنيمماء ورثتممك تممذر أن إنممك كممثير، قال: (الثلممث
بهمما تبتغممي نفقممة تنفق لن وإنك الناس، يتكففون عالة تذرهم

امرأتممك). قلممت: فممي فممي تجعل ما حتى أجرت، إل الله وجه
ّلف، لن قال: (إنك أصحابي؟ بعد أأخلف ً فتعمل تخ تبتغي عمل

ه ة، درجمة ازددت إل اللمه، وجمه ب ّلمف ولعلمك ورفع حمتى تخ
ُيضممر أقمموام بممك ينتفممع لصممحابي أمممض اللهممم آخممرون، بممك و



بممن سممعد البممائاس لكممن أعقممابهم، علممى تردهممم ول هجرتهممم،
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول له سعد: رثى خولة). قال

بمكة. توفي أن من
]56[ر:

43      : فتنة -  ومن العمر، أرذل من الستعاذة باب
. النار   وفتنة الدنيا،

زائاممدة، عممن الحسين، إبراهيم: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا6013
قال: أبيه عن سعد، بن مصعب عن الملك، عبد عن
بهن: يتعوذ وسلم عليه الله صلى النبي كان بكلمات تعوذوا 

وأعمموذ البخل، من بك وأعوذ الجبن، من بك أعوذ إني (اللهم
ّد أن من بك الممدنيا، فتنممة مممن بك وأعوذ العمر، أرذل إلى أر

القبر). وعذاب
]2667[ر:

بممن هشممام وكيممع: حممدثنا موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6014
عائاشة: عن أبيه، عن عروة،

أعوذ إني يقول: (اللهم كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
بك أعوذ إني اللهم والمأثم، والمغرم والهرم، الكسل من بك
وشممر القممبر، وعممذاب القبر وفتنة النار، وفتنة النار عذاب من

الممدجال، المسيح فتنة شر ومن الفقر، فتنة وشر الغنى، فتنة
مممن قلممبي ونممق والممبرد، الثلممج بممماء خطايمماي اغسممل اللهممم

بينممي وباعممد الممدنس، مممن البيممض الثمموب ينقممى كما الخطايا،
والمغرب). المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين
]6007[ر:

44.     : الغنى -  فتنة من الستعاذة باب
أبممي بممن سمملم إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6015
خالته: عن أبيه، عن هشام، عن مطيع،

أعوذ إني يتعوذ: (اللهم كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
فتنممة مممن بممك وأعمموذ النممار، عممذاب ومممن النممار فتنة من بك

الغنى، فتنة من بك وأعوذ القبر، عذاب من بك وأعوذ القبر،
المسمميح فتنممة مممن بممك وأعمموذ الفقممر، فتنممة مممن بممك وأعمموذ

الدجال).
]6007[ر:



45.     : الفقر -  فتنة من التعوذ باب
بممن هشممام معاويممة: أخبرنمما أبممو محمممد: أخبرنمما  - حممدثنا6016
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن عروة،

بك أعوذ إني يقول: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي كان 
وشممر القممبر، وعممذاب القبر وفتنة النار، وعذاب النار فتنة من

شممر مممن بممك أعمموذ إنممي اللهممم الفقر، فتنة وشر الغنى فتنة
والممبرد، الثلممج بممماء قلممبي اغسممل اللهم الدجال، المسيح فتنة
ّق الممدنس، مممن البيمض الثوب نقيت كما الخطايا من قلبي ون

والمغرب، المشرق بين باعدت كما خطاياي، وبين بيني وباعد
والمغرم). والمأثم الكسل، من بك أعوذ إني اللهم

]6007[ر:

46.       : البركة -  مع والولد المال بكثرة الدعاء باب
عبة غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6017 قمال: ُش

قالت: أنها سليم أم عن أنس، عن قتادة، سمعت
أكممثر قال: (اللهم له، الله ادع خادمك، أنس الله، رسول يا 

أعطيته). فيما له وبارك وولده، ماله،
مالك: مثله. بن أنس زيد: سمعت بن هشام وعن
]1881[ر:

47.      : البركة -  مع الولد بكثرة الدعاء باب
عيد زيمد، أبمو  - حدثنا6018 عمن ُشمعبة، الربيمع: حمدثنا بمن س
ًا قال: سمعت قتادة سليم: أم قال: قالت عنه الله رضي أنس

وولممده، ممماله، أكممثر قال: (اللهممم له، الله ادع خادمك، أنس 
أعطيته). فيما له وبارك

]1881[ر:

48.    : الستخارة -  عند الدعاء باب
عبممد مصممعب: حممدثنا أبممو اللممه عبممد بممن مطرف  - حدثنا6019

جممابر عممن المنكممدر، بممن محمممد عن الموال، أبي بن الرحمن
قال: عنه الله رضي

فممي السممتخارة يعلمنمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كان 
بممالمر أحممدكم هممم القممرآن: (إذا مممن كالسممورة كلهمما، المممور

بعلمممك، أسممتخيرك إنممي يقممول: اللهممم ثممم ركعممتين، فليركممع
تقممدر فإنممك العظيممم، فضمملك من وأسألك بقدرتك، وأستقدرك



كنممت إن اللهم الغيوب، علم وأنت أعلم، ول وتعلم أقدر، ول
أمممري وعاقبممة ومعاشي ديني في لي خير المر هذا أن تعلم
كنممت وإن لممي، - فاقممدره وآجلممه أمممري عاجممل قال: فممي - أو
أمممري وعاقبممة ومعاشي ديني في لي شر المر هذا أن تعلم
واصممرفني عنممي - فاصممرفه وآجلممه أمممري عاجل قال: في - أو
ويسمممي بممه، رضممني ثممم كممان، حيممث الخيممر لممي واقممدر عنه،

حاجته).
]1109[ر:

49.    : الوضوء -  عند الدعاء باب
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا6020

قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد
رفممع ثممم بممه، فتوضممأ بماء وسلم عليه الله صلى النبي دعا 

إبطيممه، بياض عامر). ورأيت أبي لعبيد اغفر فقال: (اللهم يديه
مممن خلقممك مممن كممثير فمموق القيامممة يمموم اجعله فقال: (اللهم

الناس).
]2728[ر:

50.     : َبًة -  عَق عل إذا الدعاء باب
عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا6021
قال: عنه الله رضي موسى أبي عن عثمان، أبي عن أيوب،

إذا فكنمما سممفر، فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع كنا 
ّبرنا، علونا النمماس وسمملم: (أيهمما عليممه الله صلى النبي فقال ك
ًا، ول أصممم تممدعون ل فإنكم أنفسكم، على اربعوا ولكممن غائابمم

ًا تدعون ًا). ثم سميع نفسممي: ل فممي أقممول وأنا علي أتى بصير
قممل: ل قيممس، بممن الله عبد فقال: (يا بالله، إل قوة ول حول
قمال: الجنمة). أو كنموز ممن كنمز فإنها بالله، إل قوة ول حول
ول حممول ل الجنممة؟ كنمموز مممن كنممز هي كلمة على أدلك (أل
بالله). إل قوة
]2830[ر:

51.     : ًا -  وادي هبط إذا الدعاء باب
جابر. حديث فيه
]2831[ر:



52.       : رجع -  أو ًا سفر أراد إذا الدعاء باب
أنس. عن إسحق، أبي بن يحيى فيه
]2919[ر:

عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6022
عنهما: الله رضي عمر بن الله
مممن قفممل إذا كممان وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

ّبر عمرة أو حج أو غزو ثلث الرض مممن شممرف كل على يك
لممه لممه، شممريك ل وحممده اللممه، إل إله يقول: (ل ثم تكبيرات،

تممائابون قممدير. آيبممون شمميء كممل علممى وهو الحمد، وله الملك
وهممزم عبممده، وعممده. ونصممر الله حامدون. صدق لربنا عابدون،
وحده). الحزاب

]1703[ر:

53.   : للمتزوج -  الدعاء باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا6023 أنس عن ثابت، عن زيد، بن حّماد مس
قال: عنه الله رضي

بممن الرحمممن عبممد علممى وسمملم عليممه الله صلى النبي رأى 
مممه). قممال: قممال: تزوجممت أو فقممال: (مهيممم، صممفرة، أثر عوف
أولممم لممك، اللممه فقال: (بارك ذهب، من نواة وزن على امرأة

بشاة). ولو
]1944[ر:

عممن عمرو، عن زيد، بن حّماد نعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6024
قال: عنه الله رضي جابر
فقممال امممرأة، فممتزوجت بنات، تسع أو سبع وترك أبي هلك 

جمابر). قلمت: نعممم، يمما وسملم: (تزوجممت عليمه الله صلى النبي
ًا ًا، أم قممال: (بكممر ًا). قلممت: ثيبمم تلعبهمما جاريممة قممال: (هل ثيبمم

سممبع فممترك أبممي وتضاحكك). قلت: هلممك تضاحكها أو وتلعبك،
امممرأة فممتزوجت بمثلهممن، أجيئهممن أن فكرهممت بنممات، تسع أو

عليك). الله قال: (فبارك عليهن، تقوم
اللممه عمممرو: (بممارك عن مسلم، بن ومحمد عيينة ابن يقل لم

عليك).
]432[ر:

54.      : أهله -  أتى إذا يقول ما باب
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6025



قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن كريب، عن سالم، عن
أن أراد إذا أحدهم أن وسلم: (لو عليه الله صلى النبي قال 

وجنممب الشمميطان، جنبنمما اللهممم اللممه، قممال: باسممم أهلممه يممأتي
لمم ذلممك فممي ولممد بينهممما يقممدر إن فإنه رزقتنا، ما الشيطان

ًا). شيطان يضره أبد
]141[ر:

55) :       : ربنا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( حسنة    الدنيا في آتنا

ّدد: حدثنا  - حدثنا6026 عممن العزيز، عبد عن الوارث، عبد مس
قال: أنس

آتنمما ربنا وسلم: (اللهم عليه الله صلى النبي دعاء أكثر كان 
النار). عذاب وقنا حسنة، الخرة وفي حسنة، الدنيا في
]4250[ر:

56.     : الدنيا -  فتنة من التعوذ باب
حميممد، بممن عبيممدة المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا6027

أبممي بممن سممعد بممن مصممعب عممن عميممر، بممن الملممك عبد عن
قال: عنه الله رضي أبيه عن وقاص،

كما الكلمات، هؤلء يعلمنا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
مممن بممك وأعمموذ البخل، من بك أعوذ إني الكتابة: (اللهم تعلم

ّد أن ممن بك وأعوذ الجبن، بمك وأعموذ العممر، أرذل إلمى نمر
القبر). وعذاب الدنيا، فتنة من
]2667[ر:

57.   : الدعاء -  تكرير باب
عممن عيمماض، بممن أنممس منذر: حممدثنا بن إبراهيم  - حدثنا6028
عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

ليخيل أنه حتى ُطّب، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
قممال: ثممم ربممه، دعا وإنه صنعه، وما الشيء صنع قد أنه إليه

فيممه). فقممالت اسممتفتيته فيممما أفتمماني قممد اللممه أن (أشممعرت
فجلممس رجلن، قال: (جمماءني الله؟ رسول يا ذاك عائاشة: فما

لصمماحبه: أحدهما فقال رجلي، عند والخر رأسي، عند أحدهما
ّبممه؟ قال: من قال: مطبوب، الرجل؟ وجع ما بممن قممال: لبيممد ط

وجممف ومشمماطة مشممط قممال: فممي ممماذا؟ قممال: فممي العصممم،
بنممي فممي بئر ذروان). وذروان قال: في هو؟ قال: فأين طلعة،



ثممم وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قالت: فأتاها زريق،
الحنمماء، نقاعممة ماءهما لكممأن فقممال: (واللمه عائاشمة، إلممى رجممع

صمملى الله رسول الشياطين). قالت: فأتى رؤوس نخلها ولكأن
فهل الله رسول فقلت: يا البئر، عن فأخبرها وسلم عليه الله

على أثير أن وكرهت الله، شفاني فقد أنا قال: (أما أخرجته؟
ًا). الناس شر

أبيممه، عن هشام، عن سعد، بن والليث يونس بن عيسى زاد
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول قالت: سحر عائاشة عن

الحديث. وساق ودعا، فدعا
]3004[ر:

58.    : المشركين -  على الدعاء باب
وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى النبي مسعود: قال ابن وقال
يوسف). كسبع بسبع عليهم أعني

]962[ر:
جهل). بأبي عليك وقال: (اللهم

]237[ر:
الصمملة: في وسلم عليه الله صلى النبي عمر: دعا ابن وقال

ًا العن (اللهم ًا). حتى فلن لممك وجل: {ليس عز الله أنزل وفلن
/.128عمران:  شيء} /آل المر من
]3842[ر:

قال: خالد أبي ابن عن وكيع، سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا6029
قال: عنهما الله رضي أوفى أبي ابن سمعت

فقال: الحزاب، على وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا 
اهزمهممم الحزاب، اهزم الحساب، سريع الكتاب، منزل (اللهم

وزلزلهم).
]2775[ر:

اللممه، عبد أبي بن هشام فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا6030
هريرة: أبي عن سلمة، أبي عن يحيى، عن
اللممه قممال: (سمممع إذا كممان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

قنممت: (اللهممم العشاء صلة من الخرة الركعة حمده) في لمن
اللهممم الوليممد، بممن الوليممد أنج اللهم ربيعة، أبي بن عياش أنج
المممؤمنين، مممن المستضممعفين أنج اللهم هشام، بن سلمة أنج

سممنين عليهممم اجعلهمما اللهممم مضممر، علممى وطأتك اشدد اللهم
يوسف). كسني



]961[ر:
عممن الحمموص، أبممو الربيممع: حممدثنا بممن الحسممن  - حممدثنا6031
عنه: الله رضي أنس عن عاصم،

الُقممّراء لهممم يقممال سممرية وسلم عليه الله صلى النبي بعث 
علممى وجممد وسمملم عليممه اللممه صلى النبي رأيت فما فأصيبوا،

ًا فقنت عليهم، وجد ما شيء ويقممول: الفجممر، صلة في شهر
ّية (إن ورسوله). الله عصوا ُعَص
]957[ر:

معمممر، هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6032
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن الُزهري، عن
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي علممى يسمملمون اليهممود كان 

فقممالت: قمولهم، إلممى عائاشمة ففطنمت عليممك، يقولون: السممام
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال واللعنممة، السام عليكم
ً كله). فقممالت: المر في الرفق يحب الله إن عائاشة، يا (مهل

أنممي تسمممعي قال: (أولم يقولون؟ ما تسمع أولم الله، نبي يا
فأقول: وعليكم). عليهم، ذلك أرد
]2777[ر:

هشممام النصمماري: حممدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا6033
علمي عبيمدة: حمدثنا سميرين: حمدثنا بن محمد حسان: حدثنا بن
قال: عنه الله رضي طالب أبي بن
فقال: (مل الخندق، يوم وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

ًا، وبيوتهم قبورهم الله الوسممطى الصمملة عممن شممغلونا كما نار
العصر. صلة الشمس). وهي غابت حتى
]2773[ر:

59.   : للمشركين -  الدعاء باب
عممن الزنمماد، أبممو سممفيان: حممدثنا علممي: حممدثنا  - حممدثنا6034

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول على عمرو بن الطفيل قدم 

ًا إن الله، رسول فقال: يا وسلم فممادع وأبممت عصممت قد دوس
اهممد فقممال: (اللهممم عليهممم، يممدعو أنه الناس فظن عليها، الله

ًا بهم). وأت دوس
]2779[ر:



60) :       : اللهم -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( أّخرت      وما قدمت ما لي اغفر

بممن الملممك عبممد بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا6035/6036
موسممى، أبممي ابممن عممن إسحق، أبي عن ُشعبة، الصباح: حدثنا

أبيه، عن
الدعاء: بهذا يدعو كان وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

وما كله، أمري في وإسرافي وجهلي، خطيئتي لي اغفر (رب
وجهلممي وعمممدي خطايمماي، لممي اغفر مني. اللهم به أعلم أنت

ّدمت ممما لممي اغفممر عنممدي. اللهممم ذلممك وكممل وهزلممي، وممما قمم
المممؤخر، وأنممت المقممدم أنت أعلنت، وما أسررت وما أّخرت،

قدير). شيء كل على وأنت
أبممي عممن ُشممعبة، أبممي: حممدثنا معاذ: وحدثنا بن الله عبيد وقال

النممبي عممن أبيممه، عممن موسى، أبي بن بردة أبي عن إسحق،
وسلم. عليه الله صلى

عبممد بممن اللممه عبيد المثنى: حدثنا بن محمد ) - حدثنا6036( 
أبي بن بكر أبي عن أسحق، أبو إسرائايل: حدثنا المجيد: حدثنا

الشعري، موسى أبي - عن - أحسبه بردة وأبي موسى،
اغفر يدعو: (اللهم كان وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

بممه أعلممم أنممت وما أمري، في وإسرافي وجهلي، خطيئتي لي
وكممل وعمممدي، وخطايمماي وجممدي هزلممي لممي اغفر مني. اللهم

عندي). ذلك

61.        : الجمعة -  يوم في التي الساعة في الدعاء باب
ّدد: حدثنا  - حدثنا6037 أيوب، إبراهيم: أخبرنا بن إسماعيل مس

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن محمد، عن
الجمعممة يمموم وسمملم: (فممي عليه الله صلى القاسم أبو قال 

ًا الله يسأل يصلي قائام وهو مسلم، يوافقها ل ساعة، إل خير
يزهدها. قلنا: يقللها، بيده، أعطاه). وقال

]893[ر:

62:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( فينا(        لهم يستجاب ول اليهود، في لنا يستجاب

أيمموب، الوهاب: حدثنا عبد سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6038
عنها: الله رضي عائاشة عن مليكة، أبي ابن عن
فقممالوا: السممام وسمملم عليممه الله صلى النبي أتوا اليهود أن 



ولعنكممم عليكممم، عائاشممة: السممام قال: (وعليكم). فقممالت عليك،
وسمملم: عليه الله صلى الله رسول فقال عليكم، وغضب الله

ً الفحممش). أو والعنممف، وإيمماك بممالرفق، عليك عائاشة، يا (مهل
قلممت، ممما تسمممعي لممم قممال: (أو قالوا؟ ما تسمع قالت: أولم

في). لهم يستجاب ول فيهم، لي فيستجاب عليهم، رددت
]2777[ر:

63.  : التأمين -  باب
قممال: الُزهممري سممفيان الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6039
ّيب، بن سعيد عن حدثناه، هريرة، أبي عن المس

لى النمبي عن  ه ص القمارئ أممن قمال: (إذا وسملم عليمه الل
الملئاكممة تممأمين تأمينه وافق فمن تؤمن، الملئاكة فإن فأمنوا،

ذنبه). من تقدم ما له غفر
]747[ر:

64.   : التهليل -  فضل باب
سمممي، عممن مالممك، عممن مسمملمة، بن الله عبد  - حدثنا6040

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن
إله قال: ل قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
علممى وهممو الحمممد، وله الملك له له، شريك ل وحده الله إل

عشممر عممدل لممه كممانت مممرة، مائاممة يمموم قدير. فممي شيء كل
وكانت سيئة، مائاة عنه ومحيت حسنة، مائاة له وكتبت رقاب،

ًا له أحممد يأت ولم يمسي، حتى ذلك يومه الشيطان من حرز
منه). أكثر عمل رجل إل به جاء مما بأفضل

]6041 ،3119[ر:
عمرو: بن الملك عبد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6041
بممن عمممرو عممن إسممحق، أبممي عممن زائادة، أبي بن عمر حدثنا

ًا قال قال: (من ميمون ولممد مممن رقبممة أعتق كمن كان عشر
إسماعيل).

عممن السفر، أبي بن الله عبد زائادة: وحدثنا أبي بن عمر قال
سمممعته؟ للربيع: ممن خثيم: مثله. فقلت بن ربيع عن الشعبي،

فقلممت: ميمون، بن عمرو فأتيت ميمون، بن عمرو فقال: من
ليلممى أبممي ابن فأتيت ليلى، أبي ابن فقال: من سمعته؟ ممن

يحممدثه النصمماري، أيمموب أبممي فقال: مممن سمعته؟ فقلت: ممن
وسلم. عليه الله صلى النبي عن



إسممحق: حممدثني أبممي عممن أبيه، عن يوسف، بن إبراهيم وقال
أبممي عممن ليلممى، أبممي بن الرحمن عبد عن ميمون، بن عمرو
وسلم. عليه الله صلى النبي عن قوله، أيوب
عبممد عممن عممامر، عممن داود، عممن وهيممب، موسى: حممدثنا وقال

اللممه صمملى النممبي عممن أيوب، أبي عن ليلى، أبي بن الرحمن
قوله. الربيع عن الشعبي، عن إسماعيل، وسلم. وقال عليه
ميسمرة: سممعت بمن الملمك عبد ُشعبة: حدثنا آدم: حدثنا وقال
عن ميمون، بن وعمرو خثيم، بن الربيع عن يساف، بن هلل
قوله. مسعود ابن

اللممه عبممد عممن الربيممع، عن هلل، عن وحصين العمش وقال
قوله.
أيوب، أبي عن الحضرمي، محمد أبو ورواه

من رقبة أعتق كمن وسلم: (كان عليه الله صلى النبي عن 
إسماعيل). ولد
عمرو. قول الله: والصحيح عبد أبو قال
]6040[ر:

65.   : التسبيح -  فضل باب
عن سمي، عن مالك، مسلمة: عن بن الله عبد  - حدثنا6042

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي
قممال: قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

وإن خطايمماه حطممت مرة، مائاة يوم في وبحمده، الله سبحان
البحر). زبد مثل كانت

عمممارة، عممن فضمميل، ابن حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا6043
هريرة، أبي عن زرعة، أبي عن
على خفيفتان قال: (كلمتان وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الرحمممن: سممبحان إلممى حبيبتممان الميممزان، في ثقيلتان اللسان،
وبحمده). الله سبحان العظيم، الله

]6304، 7124[

66.      : وجل -  عز الله ذكر فضل باب
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا6044

عنممه اللممه رضممي موسممى أبممي عممن بممردة، أبي عن الله، عبد
قال:



ربممه يممذكر الممذي وسمملم: (مثممل عليممه اللممه صلى النبي قال 
والميت). الحي مثل ربه يذكر ل والذي
عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6045

قال: هريرة أبي عن صالح، أبي
ملئاكممة للممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

قوممما وجممدوا فممإذا الممذكر، أهل يلتمسون الطرق في يطوفون
حمماجتكم. قممال: فيحفممونهم إلممى تنممادوا: هلّممموا اللممه يممذكرون
أعلممم وهممو ربهممم، قال: فيسممألهم الدنيا، السماء إلى بأجنحتهم

ويكبرونممك قممال: تقممول: يسممبحونك عبممادي؟ يقممول ممما منهممم،
قال: فيقولممون: رأوني؟ قال: فيقول: هل ويمجدونك، ويحمدونك

قال: يقولون: رأوني؟ لو قال: فيقول: وكيف رأوك، ما والله ل
ًا لممك وأشممد عبادة، لك أشد كانوا رأوك لو لممك وأكممثر تمجيممد

ًا، قممال: الجنة، قال: يسألونك يسألونني؟ قال: يقول: فما تسبيح
رأوهما، مما رب يما واللمه قممال: يقولممون: ل رأوهما؟ يقول: وهل

رأوهما أنهمم قال: يقولون: لو رأوها؟ أنهم لو قال: يقول: فكيف
ًا، عليها أشد كانوا ًا، لها وأشد حرص رغبممة، فيهمما وأعظممم طلبمم

قممال: يقممول: وهممل النار، قال: يقولون: من يتعوذون؟ قال: فمم
قممال: يقممول: رأوهمما، ممما رب يمما واللممه قال: يقولون: ل رأوها؟
ًا، منها أشد كانوا رأوها قال: يقولون: لو رأوها؟ لو فكيف فرار
لهممم. غفممرت قد أني قال: فيقول: فأشهدكم مخافة، لها وأشد

جاء إنما منهم، ليس فلن الملئاكة: فيهم من ملك قال: يقول
جليسهم). بهم يشقى ل الجلساء لحاجة. قال: هم

يرفعه. ولم العمش، عن ُشعبة، رواه
اللممه صلى النبي عن هريرة، أبي عن أبيه، عن سهيل، ورواه
وسلم. عليه

67.        : بالله -  إل قوة ول حول ل قول باب
اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6046
موسممى أبممي عممن عثمممان، أبممي عممن الممتيمي، سممليمان أخبرنا

قال: الشعري
قممال: فممي أو عقبممة، فممي وسمملم عليه الله صلى النبي أخذ 

إل إلممه صمموته: ل فرفممع نممادى رجممل عليها عل قال: فلما ثنية،
على وسلم عليه الله صلى الله قال: ورسول أكبر، والله الله

ًا). ثم ول أصّم تدعون ل قال: (فإنكم بغلته، أبمما قممال: (يمما غائاب
الجنممة). كنممز من كلمة على أدلك أل الله، عبد أو: يا موسى،



بالله). إل قوة ول حول قال: (ل قلت: بلى،
]2830[ر:

68.      : واحد -  غير اسم مائة لله باب
قممال: حفظنمماه سممفيان الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6047

العرج، عن الزناد، أبي من
ًا، وتسعون تسعة قال: (لله رواية، هريرة أبي عن  مائاة اسم
ًا، إل يحممب وتممر وهممو الجنممة، دخممل إل أحممد يحفظهمما ل واحممد

الوتر).
]2585[ر:

69.     : ساعة -  بعد ساعة الموعظة باب
قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6048
قال: شقيق حدثني

فقلنمما: أل معاويممة، بممن يزيممد جمماء إذ اللممه عبممد ننتظممر كنمما 
جئممت وإل صاحبكم إليكم فأخرج أدخل ولكن قال: ل، تجلس؟

فقال: علينا فقام بيده، آخذ وهو الله عبد فخرج فجلست، أنا
إليكممم: أن الخممروج مممن يمنعنممي ولكنه بمكانكم، أخبر إني أما

فممي بالموعظة يتخولنا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
علينا. السآمة كراهية اليام،

]68[ر:
الرقاق.  - كتاب84

1        : عيش -  ل وأن والفراغ، الصحة في جاء ما باب
. الخرة   عيش إل

سممعيد، بممن اللممه عبد إبراهيم: أخبرنا بن المكي  - حدثنا6049
عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن هند، أبي ابن وهو
قال:

كثير فيهما مغبون وسلم: (نعمتان عليه الله صلى النبي قال 
والفراغ). الناس: الصحة من
اللممه عبممد عممن عيسممى، بن صفوان العنبري: حدثنا عباس قال
عمن عبماس، ابمن أبيمه: سممعت عمن هنمد، أبمي بن سعيد بن

وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي
عممن ُشممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6050



أنس، عن قرة، بن معاوية
إل عيممش ل قممال: (اللهممم وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

والمهاجرة). النصار الخرة. فأصلح عيش
]2679[ر:

سممليمان: بممن الفضيل المقدام: حدثنا بن أحمد  - حدثني6051
الساعدي: سعد بن سهل حازم: حدثنا أبو حدثنا

وهو الخندق، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا 
إل عيممش ل فقال: (اللهم بنا، وبصر التراب، ننقل ونحن يحفر
سممعد، بن سهل والمهاجرة). تابعه للنصار الخرة. فاغفر عيش

مثله. وسلم عليه الله صلى النبي عن
]3586[ر:

2.     : الخرة -  في الدنيا مثل باب
ّنممما وقوله وتفمماخر وزينممة ولهممو لعممب الممدنيا الحيمماة تعممالى: {أ
الكفممار أعجممب غيممث كمثممل والولد الممموال في وتكاثر بينكم
ًا فتراه يهيج ثم نباته ًا يكممون ثممم مصممفر الخممرة وفممي حطاممم

إل الممدنيا الحيمماة وممما ورضوان الله من ومغفرة شديد عذاب
/.20الغرور} /الحديد:  متاع

أبممي بممن العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6052
قال: سهل عن أبيه، عن حازم،

سمموط يقممول: (موضممع وسمملم عليه الله صلى النبي سمعت 
أو اللممه سبيل في ولغدوة فيها، وما الدنيا من خير الجنة في

فيها). وما الدنيا من خير روحة
]2641[ر:

3 ) :       : في -  كن وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( سبيل      عابر أو غريب كأنك الدنيا

الرحمن عبد بن محمد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6053
قممال: حممدثني العمممش سممليمان عممن الطفمماوي، المنممذر أبممو

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن مجاهد،
فقممال: (كممن بمنكممبي وسلم عليه الله صلى الله رسول أخذ 

يقممول: عمممر ابن سبيل). وكان عابر أو غريب كأنك الدنيا في
المساء، تنتظر فل أصبحت وإذا الصباح، تنتظر فل أمسيت إذا

لموتك. حياتك ومن لمرضك، صحتك من وخذ



4.    : وطوله -  المل في باب
فقممد الجنممة وأدخممل النممار عممن زحزح تعالى: {فمن الله وقول

ُغرور} /آل متاع إل الدنيا الحياة وما فاز /.185عمران:  ال
فسممموف الممممل ويلههمممم ويتمتعممموا يمممأكلوا وقممموله: {ذرهمممم
/.3يعلمون} /الحجر: 

وارتحلممت مممدبرة، الممدنيا طممالب: ارتحلممت أبممي بممن علي وقال
أبنمماء مممن فكونمموا بنممون، منهممما واحممدة ولكممل مقبلممة، الخرة

ول عمممل اليمموم فممإن الممدنيا، أبنمماء مممن تكونمموا ول الخممرة،
ًا حساب، عمل. ول حساب وغد

/: بمباعده.96{بمزحزحه} /البقرة: 

عممن سممعيد، بممن يحيى الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا6054
عممن خممثيم، بممن ربيع عن منذر، عن أبي، قال: حدثني سفيان

قال: عنه الله رضي الله عبد
ًا وسلم عليه الله صلى النبي خط  ًا، خط ًا وخممط مربعمم خطمم

ًا الوسط في ًا وخط منه، خارج ًا خطط الممذي هممذا إلممى صغار
النسان، وقال: (هذا الوسط، في الذي جانبه من الوسط في

خممارج هو الذي - وهذا به أحاط - أو: قد به محيط أجله وهذا
نهشممه هممذا أخطأه فإن العراض، الصغار الخطط وهذه أمله،
هذا). نهشه هذا أخطأه وإن هذا،

بن الله عبد بن إسحق عن هّمام، مسلم: حدثنا  - حدثنا6055
قال: أنس عن طلحة، أبي
ًا، وسلم عليه الله صلى النبي خط  المل فقال: (هذا خطوط

القرب). الخط جاءه إذ كذلك هو فبينما أجله، وهذا

5         : في -  إليه الله أعذر فقد سنة، ستين بلغ من باب
العمر.

ّكر ممما نعّمركممم لقمموله: {أولممم ّكر مممن فيممه يتممذ وجمماءكم تممذ
ّنذير} /فاطر:  الشيب. /: يعني37ال

علممي، بممن عمممر مطهر: حممدثنا بن السلم عبد  - حدثني6056
سممعيد أبممي بممن سممعيد عممن الغفمماري، محمممد بممن معممن عممن

هريرة، أبي عن المقبري،
امرئ إلى الله قال: (أعذر وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ّلغه حتى أجله أّخر سنة). ستين ب



المقبري. عن عجلن، وابن حازم أبو تابعه
اللممه عبممد صممفوان أبممو الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6057

سممعيد قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عن يونس، سعيد: حدثنا بن
ّيب: أن بن قال: عنه الله رضي هريرة أبا المس
يممزال يقممول: (ل وسمملم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا الكبير قلب المل). وطول الدنيا حب اثنتين: في في شاب
ابممن عممن يممونس، وهممب: عممن وابممن يممونس الليث: حدثني قال

سلمة. وأبو سعيد قال: أخبرني شهاب

قتمادة، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا6058
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن
ويكبر آدم ابن وسلم: (يكبر عليه الله صلى الله رسول قال 

قتادة. عن ُشعبة، العمر). رواه وطول المال اثنتان: حّب معه

6.       : الله -  وجه به يبتغي الذي العمل باب
سعد. فيه
]1233[ر:

معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد أسممد: أخبرنمما بن معاذ  - حدثنا6059
أنه محمود وزعم الربيع، بن محمود قال: أخبرني الُزهري عن

َمّجممًة وقممال: وعقممل وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول عقل
مالممك بن عتبان قال: سمعت دارهم، في كانت دلو من مّجها

قال: سالم، بني أحد ثم النصاري،
فقممال: (لممن وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول علي غدا 

وجمه بهما يبتغي الله، إل إله يقول: ل القيامة، يوم عبد يوافي
النار). عليه الله حرم إل الله،
]414[ر:

عممن الرحمممن، عبممد بممن يعقمموب قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا6060
هريرة: أبي عن المقبري، سعيد عن عمرو،

اللممه قممال: (يقممول وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن 
ّيه قبضممت إذا جممزاء، عندي المؤمن لعبدي تعالى: ما مممن صممف

الجنة). إل احتسبه، ثم الدنيا أهل

7.        : فيها -  والتنافس الدنيا زهرة من يحذر ما باب



بن إسماعيل قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا6061
شمهاب: ابمن عقبمة: قمال بمن موسمى عمن عقبمة، بن إبراهيم
أخممبره: أن مخرمممة بممن المسممور الزبيممر: أن بممن عروة حدثني
شممهد كمان لممؤي، بممن عامر لبني حليف وهو عوف، بن عمرو

ًا أخبره: وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع بدر
بممن عبيممدة أبمما بعممث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

صمملى اللممه رسممول وكممان بجزيتهمما، يممأتي البحرين إلى الجراح
بن العلء عليهم وأّمر البحرين أهل صالح هو وسلم عليه الله

فسمممعت البحريممن، مممن بمممال عبيممدة أبممو فقممدم الحضممرمي،
صمملى اللممه رسممول مممع الصبح صلة فوافقت بقدومه، النصار

الله رسول فتبسم له، تعرضوا انصرف فلما وسلم، عليه الله
سمممعتم وقممال: (أظنكممم رآهممم حيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى
الله، رسول يا بشيء). قالوا: أجل جاء وأنه عبيدة، أبي بقدوم

أخشممى الفقممر ممما فمموالله يسممركم، ممما وأّملمموا قال: (فأبشروا
كممما الممدنيا، عليكممم تبسممط أن عليكممم أخشممى ولكممن عليكممم،
تنافسمموها، كممما فتنافسمموها قبلكممم، كممان مممن علممى بسممطت
ألهتهم). كما وتلهيكم

]2988[ر:
أبممي بممن يزيد عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6062
عامر: بن عقبة عن الخير، أبي عن حبيب،

ًا، خممرج وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن  فصمملى يوممم
المنممبر، إلممى انصممرف ثممم الميممت، علممى صلته أحد أهل على

إلممى لنظر والله وإني عليكم، شهيد وأنا فرطكم، فقال: (إني
أو الرض، خزائاممن مفاتيممح أعطيممت قممد وإنممي الن، حوضممي

بعدي، تشركوا أن عليكم أخاف ما والله وإني الرض، مفاتيح
فيها). تنافسوا أن عليكم أخاف ولكني

]1279[ر:
أسلم، بن زيد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6063

قال: الخدري سعيد أبي عن يسار، بن عطاء عن
أخمماف ممما أكثر وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال 

بركات الرض). قيل: وما بركات من لكم الله يخرج ما عليكم
الخيممر يممأتي رجممل: هممل لممه الدنيا). فقممال قال: (زهرة الرض؟
أنممه ظننممت حتى وسلم عليه الله صلى النبي فصمت بالشر؟

السممائال). فقمال: (أيممن جممبينه، عن يمسح جعل ثم عليه، ينزل



ع حين حمدناه سعيد: لقد أبو قال: أنا. قال لمذلك. قمال: (ل طل
كممل وإن حلمموة، خضممرة المممال هذا إن بالخير، إل الخير يأتي

ًا يقتممل الربيع أنبت ما ِلممّم، أو حبطمم أكلممت الخضممر، آكلممة إل ُي
ّدت إذا حممتى َتّرت الشمممس، اسممتقبلت خاصممرتاها، امتمم فمماْج

مممن حلمموة، المممال هممذا فأكلت. وإن عادت ثم وبالت، وثلطت
ّقه أخذه أخممذه ومممن هممو، المعونممة فنعممم حقه في ووضعه بَح
يشبع). ول يأكل كالذي كان حقه بغير
]879[ر:

جعفممر: بممن محمد غندر بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6064
بممن زهممدم قممال: حممدثني حمممزة أبمما قال: سمممعت ُشعبة حدثنا

عنهما، الله رضي حصين بن عمران قال: سمعت مّضرب
ثممم قرنممي، قممال: (خيركممم وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

أدري: قممال عمران: فممما - قال يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين
ًا أو مرتيممن قمموله بعممد وسلم عليه الله صلى النبي - ثممم ثلثمم

ول ويخونممون يستشممهدون ول يشممهدون قمموم بعممدهم يكممون
الّسَمن). فيهم ويظهر يفون، ول وينذرون يؤتمنون،

]2508[ر:
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا6065

عنه، الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم،
ثم قرني، الناس قال: (خير وسلم عليه الله صلى النبي عن 

قمموم: بعممدهم مممن يجيممء ثممم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين
شهادتهم). وأيمانهم أيمانهم، شهادتهم تسبق

]2509[ر:
وكيممع: حممدثنا موسممى: حممدثنا بممن يحيممى  - حممدثني6066/6067

قال: قيس عن إسماعيل،
ًا، سمعت  ّباب ًا يومئذ اكتوى وقد خ وقال: لممول بطنه، في سبع

بممالموت نممدعو أن نهانا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد أصممحاب إن بالموت، لدعوت
ل ممما الممدنيا من أصبنا وإنا بشيء، الدنيا تنقصهم ولم مضوا،

ًا له نجد التراب. إل موضع
إسمماعيل عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد ) - حدثني6067(

قال: قيس قال: حدثني
ًا، أتيت  ًا يبني وهو خباب ه، حائاطم المذين أصمحابنا فقمال: إن ل



ًا، الدنيا تنقصهم لم مضوا ًا، بعممدهم من أصبنا وإنا شيئ ل شمميئ
ًا له نجد التراب. إل موضع
]5348[ر:

عممن العمممش، عن سفيان، كثير: عن بن محمد  - حدثنا6068
رسممول مممع قال: هاجرنمما عنه الله رضي خباب عن وائال، أبي
قّصه. وسلم، عليه الله صلى الله
]1217[ر:

8    } :    : وعد -  إّن الناس أيها يا تعالى الله قول باب
بالله         يغّرنكم ول الدنيا الحياة تغّرنكم فل حق الله

إنما.        ًا عدو فاتخذوه عدو لكم الشيطان إن الَغرور
 : / { فاطر      السعير أصحاب من ليكونوا حزبه  -5يدعو

6./
َغرور: الشيطان. قال سعر، جمعه مجاهد: ال

عممن يحيممى، عممن شمميبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا6069
عبممد بممن معمماذ قممال: أخممبرني القرشممي إبراهيممم بممن محمممد

قال: أخبره أبان ابن الرحمن: أن
المقاعمد، علمى جمالس وهمو بطهمور عفمان بن عثمان أتيت 

عليممه اللممه صلى النبي قال: رأيت ثم الوضوء، فأحسن فتوضأ
قال: ثم الوضوء فأحسن المجلس، هذا في وهو يتوضأ وسلم
ركعممتين، فركع المسجد، أتى ثم الوضوء، هذا مثل توضأ (من

صمملى النممبي ذنبه). قال: وقال من تقدم ما له غفر جلس، ثم
تغتّروا). وسلم: (ل عليه الله
]158[ر:

9.   : الصالحين -  ذهاب باب
المطر. ويقال: الذهاب

بيممان، عممن عوانممة، أبممو حّممماد: حممدثنا بن يحيى  - حدثني6070
قال: السلمي مرداس عن حازم، أبي بن قيس عن
الول الصممالحون، وسمملم: (يممذهب عليه الله صلى النبي قال 

الله يباليهم ل التمر، أو الشعير، كحفالة حفالة ويبقى فالول،
بالة).
وحثالة. حفالة الله: يقال عبد أبو قال



]3925[ر:

10.      : المال -  فتنة من يتقى ما باب
/.15فتنة} /التغابن:  وأولدكم أموالكم تعالى: {إنما الله وقول

أبممي عممن بكممر، أبممو يوسممف: أخبرنمما بممن يحيى  - حدثني6071
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

الممدينار، عبممد وسلم: (تعس عليه الله صلى الله رسول قال 
لممم وإن رضممي، أعطممي إن والخميصممة، والقطيفممة، والممدرهم،

يرض). لم يعط
]2730[ر:

عطمماء عممن جريممج، ابممن عممن عاصم، أبو  - حدثنا6072/6073
يقول: عنهما الله رضي عباس ابن قال: سمعت

لبممن كممان يقممول: (لممو وسمملم عليه الله صلى النبي سمعت 
ًا، لبتغى مال من واديان آدم إل آدم ابممن جمموف يمل ول ثالثمم

تاب). من على الله ويتوب التراب،
قممال: جريج ابن مخلد: أخبرنا محمد: أخبرنا ) - حدثني6073( 

يقول: عباس ابن يقول: سمعت عطاء سمعت
أن يقممول: (لممو وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمعت 

ً واد مثل آدم لبن عيممن يمل ول مثلمه، إليه له أن لحب مال
تاب). من على الله ويتوب التراب، إل آدم ابن
ل. أم هو القرآن من أدري عباس: فل ابن قال

المنبر. على ذلك يقول الزبير ابن قال: وسمعت

بممن سممليمان بممن الرحمممن عبممد نعيم: حممدثنا أبو  - حدثنا6074
قال: سعد بن سهل بن عباس عن الغسيل،

يقممول: يمما خطبتممه فممي بمكة المنبر على الزبير ابن سمعت 
يقممول: (لممو كممان وسمملم عليه الله صلى النبي إن الناس، أيها
ًا أعطي آدم ابن أن ًا، إليه أحب ذهب من ملى وادي ولممو ثاني

ًا أعطممي ًا، إليممه أحممب ثانيمم إل آدم ابممن جمموف يسممد ول ثالثمم
تاب). من على الله ويتوب التراب،
بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6075
بممن أنممس قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن صممالح، عممن سعد،
مالك:

آدم لبن أن قال: (لو وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا إل فمماه يمل ولممن واديممان، لمه يكون أن أحب ذهب من وادي



تاب). من على الله ويتوب التراب،
عممن ثممابت، عممن سمملمة، بممن حّممماد الوليد: حدثنا أبو لنا وقال
نزلممت: حممتى القممرآن، مممن هممذا نممرى قال: كنا أبي عن أنس،

التكاثر}. {ألهاكم

11) :       : هذا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( حلوة   خضرة المال

ّيممَن اللممه وقال النسمماء مممن الشممهوات ُحممّب للنمماس تعممالى: {ُز
ّذهب مممن المقنطممرة والقنمماطير والبنيممن والخيممل والفّضممة المم

ّومة الممدنيا} /آل الحيمماة متمماع ذلممك والحممرث والنعممام المسمم
/.14عمران: 

لنمما، زينتممه بممما نفممرح أن إل نسممتطيع ل إنمما عمر: اللهممم قال
حقه. في أنفقه أن أسألك إني اللهم

قممال: سمممعت سممفيان اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6076
ّيب، بن وسعيد عروة يقول: أخبرني الُزهري حكيممم عممن المسمم

قال: حزام بن
سممألته ثممم فأعطمماني، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سألت 

المممال). وربممما قممال: (هممذا ثممم فأعطمماني، سألته ثم فأعطاني،
حلمموة، خضممرة المممال هذا إن حكيم، لي: (يا سفيان: قال قال
بإشممراف أخممذه ومممن فيممه، لممه بورك نفس بطيب أخذه فمن
واليممد يشممبع، ول يأكممل كالممذي وكممان فيه، له يبارك لم نفس
السفلى). اليد من خير العليا

]1361[ر:

12.       : له -  فهو ماله من قدم ما باب
العممش أبمي: حممدثنا حفممص: حمدثني بن عمرو  - حدثني6077

عبممد سممويد: قممال بن الحارث عن التيمي، إبراهيم قال: حدثني
الله:
أحممب وارثممه مممال وسمملم: (أيكممم عليه الله صلى النبي قال 

أحب ماله إل أحد منا ما الله، رسول ماله). قالوا: يا من إليه
أخر). ما وارثه ومال قدم، ما ماله قال: (فإن إليه،

13.    : المقلون -  هم المكثرون باب
َوّف وزينتهمما الدنيا الحياة يريد كان تعالى: {من وقوله إليهممم نمم

م ليمس المذين يبخسمون. أولئمك ل فيهما وهم فيها أعمالهم له
كممانوا ممما وباطممل فيهمما صممنعوا ممما وحبط النار إل الخرة في



/.16 - 15يعملون} /هود: 
بن العزيز عبد عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6078
قال: عنه الله رضي ذر أبي عن وهب، بن زيد عن ُرفيع،

عليممه اللممه صمملى اللمه رسول فإذا الليالي، من ليلة خرجت 
أنممه قممال: فظننممت إنسممان، معممه وليممس وحممده، يمشي وسلم
ظممل فمي أمشممي قمال: فجعلمت أحممد، معمه يمشممي أن يكمره

جعلنممي ذر، هذا). قلممت: أبممو فقال: (من فرآني، فالتفت القمر،
سمماعة، معممه تعال). قال: فمشمميت ذر أبا قال: (يا فداءك، الله

أعطمماه مممن إل القيامة، يوم المقلون هم المكثرين فقال: (إن
ًا، الله وعمممل ووراءه، يممديه وبين وشماله يمينه فيه فنفح خير
ًا). قال: فمشيت فيه همما لممي: (اجلممس فقممال سمماعة، معممه خير

لممي: (اجلممس فقال حجارة، حوله قاع في هنا). قال: فأجلسني
ل حممتى الحممرة فممي إليممك). قممال: فممانطلق أرجممع حممتى هنا ها

مقبممل وهممو سمممعته إنممي ثممم اللبممث، فأطال عني فلبث أراه،
أصممبر لممم جمماء زنى). قممال: فلممما وإن سرق، يقول: (وإن وهو
فمي تكلممم مممن فممداءك، اللمه جعلنمي اللمه نمبي قلت: يا حتى

ًا سمعت ما الحرة، جانب قمال: (ذلمك شمميئا؟ إليمك يرجمع أحد
قمال: بشمر الحمرة، جمانب في لي عرض السلم، عليه جبريل
ًا بالله يشرك ل مات من أنه أمتك قلممت: يمما الجنة، دخل شيئ

قممال: نعممم). قممال: قلممت: وإن زنممى؟ وإن سممرق، وإن جبريممل،
الخمر). شرب وإن قال: (نعم، زنى؟ وإن سرق،
ثممابت، أبممي بممن حممبيب وحممدثنا ُشممعبة، النضممر: أخبرنمما قممال

وهب: بهذا. بن زيد رفيع: حدثنا بن العزيز وعبد والعمش،
مرسممل الدرداء، أبي عن صالح، أبي الله: حديث عبد أبو قال

ذر. أبي حديث والصحيح للمعرفة، أردنا إنما يصح، ل
الممدرداء؟ أبممي عن يسار، بن عطاء الله: حديث عبد لبي قيل

وقممال: ذر، أبممي حممديث والصممحيح يصممح، ل أيضمما قال: مرسل
إل إلممه قممال: ل مات هذا: إذا الدرداء أبي حديث على اضربوا

الموت. عند الله،
]2258[ر:

14) :       : ما -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( ًا       ذهب هذا أحد مثل عندي أن يسرني

عممن الحمموص، أبممو الربيممع: حممدثنا بممن الحسممن  - حممدثنا6079
ذر: أبو قال: قال وهب بن زيد عن العمش،



حممرة فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مممع أمشي كنت 
رسول يا ذر). قلت: لبيك أبا فقال: (يا أحد، فاستقبلنا المدينة،

ًا، هممذا أحممد مثل عندي أن يسرني قال: (ما الله، تمضممي ذهبمم
ًا إل دينممار، منممه وعندي ثالثة علي أن إل لممدين، أرصممده شمميئ
وعممن يمينممه، وهكذا). عممن وهكذا هكذا الله عباد في به أقول

هممم الكممثرين قممال: (إن ثممم مشممى ثممم خلفممه، ومممن شممماله،
- عممن وهكممذا وهكممذا هكممذا قممال من إل القيامة، يوم القلون

لمي: قمال همم). ثمم ما - وقليل خلفه ومن شماله وعن يمينه
حممتى الليممل سممواد في انطلق آتيك). ثم حتى تبرح ل (مكانك
ًا فسمممعت تمموارى، أحممد يكممون أن فتخمموفت ارتفممع، قممد صمموت
فممذكرت آتيممه أن فممأردت وسلم، عليه الله صلى للنبي عرض
قلممت: يمما أتاني، حتى أبرح آتيك). فلم حتى تبرح لي: (ل قوله

ًا سمممعت لقد الله رسول فقممال: لممه، فممذكرت تخمموفت، صمموت
فقممال: مممن أتمماني، جبريل سمعته). قلت: نعم. قال: (ذاك (وهل
ًا بالله يشرك ل أمتك من مات قلممت: وإن الجنممة، دخممل شمميئ
سرق). وإن زنى، قال: وإن سرق؟ وإن زنى
]2258[ر:

يممونس. وقممال عممن أبممي، شبيب: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6080
عبممد بممن الله عبيد عن شهاب، ابن عن يونس، الليث: حدثني

عنه: الله رضي هريرة أبو عتبة: قال بن الله
مثممل لممي كممان وسلم: (لممو عليه الله صلى الله رسول قال 

ًا، أحد منممه وعنممدي ليممال ثلث علممي تمممر ل أن لسممرني ذهبمم
ًا إل شيء، لدين). أرصده شيئ

]2259[ر:

15.    : النفس -  غنى الغنى باب
ّدهم ما أن تعالى: {أيحسبون الله وقال وبنيممن مال من به ُنِم
 /.63 - 55عاملون} /المؤمنون:  لها - هم تعالى قوله - إلى
يعملوها. أن من بد ل يعملوها، عيينة: لم ابن قال

أبممو بكممر: حممدثنا أبممو يممونس: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثنا6081
هريرة، أبي عن صالح، أبي عن حصين،

عممن الغنممى قممال: (ليممس وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 
النفس). غنى الغنى ولكّن العرض، كثرة



16.   : الفقر -  فضل باب
أبممي بممن العزيممز عبممد قممال: حممدثني إسممماعيل  - حممدثنا6082
قال: أنه الساعدي سعد بن سهل عن أبيه، عن حازم،

فقممال وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول على رجل مر 
مممن هممذا). فقممال: (رجممل فممي رأيممك جممالس: (ممما عنممده لرجل

ّي واللممه هممذا النمماس، أشممراف وإن ُينكممح، أن خطممب إن حممر
ّفع، أن شفع عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال: فسممكت ُيَش

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لممه فقممال رجل، مر ثم وسلم
من رجل هذا الله، رسول هذا). فقال: يا في رأيك وسلم: (ما

ّي هذا المسلمين، فقراء شممفع وإن ُينكح، ل أن خطب إن حر
ّفع، ل أن اللممه رسممول فقال لقوله، ُيسمع ل أن قال وإن ُيَش

هذا). مثل الرض ملء من خير وسلم: (هذا عليه الله صلى
]4803[ر:

قممال: العمممش سممفيان: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا6083
ًا قال: عدنا وائال أبا سمعت فقال: خباب

اللممه، وجممه نريممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي مع هاجرنا 
أجممره مممن يأخممذ لممم مضممى مممن فمنا الله، على أجرنا فوقع
ًا، فإذا نمرة، وترك أحد يوم قتل عمير، بن مصعب منهم شيئ
فأمرنمما رأسممه، بدا رجليه غطينا وإذا رجله، بدت رأسه غطينا
علممى ونجعممل رأسممه نغطممي أن وسمملم عليممه الله صلى النبي
يهدبها. فهو ثمرته له أينعت من ومنا الذخر، من رجليه

]1217[ر:
رجمماء، أبو زرير: حدثنا بن سلم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6084

عنهما، الله رضي حصين بن عمران عن
ّطلعممت وسلم عليه الله صلى النبي عن  الجنممة فممي قممال: (ا

ّطلعممت الفقممراء، أهلهمما أكثر فرأيت أكممثر فرأيممت النممار فممي وا
النساء). أهلها
أبمي عمن نجيمح، بمن وحّمماد صمخر وعموف. وقمال أيوب تابعه
عباس. ابن عن رجاء،

]3069[ر:
بممن سممعيد المموارث: حممدثنا عبممد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6085

قال: عنه الله رضي أنس عن قتادة، عن عروبة، أبي
مات، حتى خوان على وسلم عليه الله صلى النبي يأكل لم 

ًا أكل وما ًا خبز مات. حتى مرقق



أسممامة: حممدثنا أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا6086
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

ّفممي فممي وما وسلم عليه الله صلى النبي توفي لقد  مممن ر
فممأكلت لممي، رّف فممي شممعير شممطر إل كبممد، ذو يأكله شيء
ففني. فكلته علي، طال حتى منه،
]2930[ر:

17       : عليه -  الله صلى النبي عيش كان كيف باب
. الدنيا     من وتخليهم وأصحابه، وسلم

الحممديث: حممدثنا هممذا نصممف من بنحو نعيم أبو  - حدثني6087
يقول: كان هريرة أبا مجاهد: أن ذر: حدثنا بن عمر
الرض على بكبدي لعتمد كنت إن هو، إل إله ل الذي آلله 

الجمموع، مممن بطنممي علممى الحجممر لشممد كنت وإن الجوع، من
ًا قعدت ولقد أبممو فمممر منه، يخرجون الذي طريقهم على يوم
ليشممبعني، إل سممألته ممما الله، كتاب من آية عن فسألته بكر،
كتمماب مممن آيممة عن فسألته عمر، بي مر ثم يفعل، ولم فمر
أبممو بممي مممر ثم يفعل، ولم فمر ليشبعني، إل سألته ما الله،

ممما وعرف رآني، حين فتبسم وسلم، عليه الله صلى القاسم
يمما هر). قلت: لبيك أبا قال: (يا ثم وجهي، في وما نفسي في

ّتبعته، قال: (الحممق). ومضممى الله، رسول فأسممتأذن، فممدخل، فمما
ًا فوجد فدخل، لي، فأذن هممذا أيمن فقمال: (ممن قممدح، في لبن

هممر). قلممت: قممال: (أبمما فلنممة، أو فلن لممك اللبن). قالوا: أهداه
فممادعهم الصممفة أهممل إلممى قممال: (الحممق اللممه، رسول يا لبيك

أهممل علممى يممأوون ل السمملم، أضممياف الصفة لي). قال: وأهل
ولممم إليهممم بهمما بعممث صممدقة أتتممه إذا أحد، على ول مال ول

ًا، منها يتناول منهمما وأصمماب إليهممم أرسممل هديممة أتته وإذا شيئ
أهممل فممي اللبن هذا فقلت: وما ذلك، فساءني فيها، وأشركهم

أتقمموى شممربة اللبممن هذا من أصيب أن أنا أحق كنت الصفة،
أن عسممى وممما أعطيهممم، أنمما فكنممت أمرنممي، جمماء فممإذا بهمما،

وطاعممة اللممه طاعممة مممن يكممن ولممم اللبممن، هممذا مممن يبلغنممي
فممأقبلوا، فممدعوتهم فممأتيتهم بممد، وسلم عليه الله صلى رسوله

أبا قال: (يا البيت، من مجالسهم وأخذوا لهم، فأذن فاستأذنوا
فمأعطهم). قمال: قمال: (خمذ اللمه، رسمول يما هر). قلمت: لبيمك

ثم يروى، حتى فيشرب الرجل أعطيه فجعلت القدح، فأخذت



يممرد ثممم يروى، حتى فيشرب الرجل فأعطيه القدح، علي يرد
حممتى القممدح، علممي يممرد ثممم يروى، حتى فيشرب القدح علي

القمموم روي وقممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلى انتهيت
فتبسممم، إلممّي فنظممر يممده، علممى فوضممعه القممدح فأخممذ كلهممم،

أنمما قممال: (بقيممت اللممه، رسممول يمما هر). قلت: لبيممك فقال: ( أبا
فاشممرب). قمال: (اقعممد اللمه، رسممول يما وأنت). قلمت: صممدقت

يقممول: زال فممما فقممال: (اشممرب). فشممربت، فشممربت، فقعدت
ًا، له أجد ما بالحق، بعثك والذي قلت: ل (اشرب). حتى مسلك

وشممرب وسمممى اللممه فحمممد القممدح، قممال: (فممأرني). فممأعطيته
الفضلة.

]5892[ر:

ّدد: حدثنا  - حدثنا6088 قيممس إسممماعيل: حممدثنا عن يحيى، مس
ًا قال: سمعت يقول: سعد

نغممزو ورأيتنمما اللممه، سبيل في بسهم رمى العرب لول إني 
ليضممع أحممدنا وإن الّسُمُر، وهذا الحبلة، ورق إل طعام لنا وما
تعّزرنممي أسممد بنممو أصممبحت ثممم خلط، له ما الشاة، تضع كما

ًا خبت السلم، على سعيي. وضل إذ
]3522[ر:

إبراهيممم، عممن منصممور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثنا6089
قالت: عائاشة عن السود، عن
المدينممة، قدم منذ وسلم عليه الله صلى محمد آل شبع ما 

ًا، ليال ثلث بر طعام من قبض. حتى تباع
]5100[ر:

الرحمممن: حممدثنا عبممد بممن إبراهيممم بممن إسممحق  - حدثني6090
عممن هلل، عممن كممدام، بممن مسممعر عممن الزرق، هممو إسممحق،

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة،
إل يوم في أكلتين وسلم عليه الله صلى محمد آل أكل ما 

تمر. إحداهما
قممال: هشممام عن النضر، رجاء: حدثنا بن أحمد  - حدثني6091
قالت: عائاشة عن أبي، أخبرني

أدم، مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فراش كان 
ليف. من وحشوه



يحيممى: حممدثنا بممن هّمممام خالممد: حممدثنا بممن هدبممة  - حدثنا6092
قال: قتادة

ّبازه مالك بن أنس نأتي كنا  أعلم فما وقال: كلوا، قائام، وخ
ًا رأى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي لحممق حممتى مرققمما رغيفمم
ًا شاة رأى ول بالله، قط. بعينه سميط

]5070[ر:
يحيممى: حممدثنا المثنممى: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6093/6094

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبي، هشام: أخبرني
ًا، فيممه نوقممد ممما الشهر علينا يأتي كان  التمممر هممو إنممما نممار

ّلَحيم. نؤتى أن إل والماء، بال
الويسممي: حممدثني اللممه عبممد بممن العزيز عبد ) - حدثنا6094( 

عممروة، عممن رومممان، بممن يزيممد عممن أبيه، عن حازم، أبي ابن
أختي، لعروة: ابن قالت عائاشة: أنها عن
أوقدت وما شهرين، في أهلة ثلثة الهلل إلى لننظر كنا إن 

فقلممت: ممما نممار، وسمملم عليه الله صلى الله رسول أبيات في
كممان قممد أنممه إل والماء، التمر قالت: السودان يعيشكم؟ كان

كممان النصممار، مممن جيران وسلم عليه الله صلى الله لرسول
وسملم عليممه الله صلى الله رسول يمنحون وكانوا منائاح، لهم
فيسقيناه. أبياتهم من
]2428[ر:

فضيل: عممن بن محمد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6095
اللممه رضممي هريممرة أبي عن زرعة، أبي عن عمارة، عن أبيه،
قال: عنه
آل ارزق وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

ًا). محمد قوت

18.     : العمل -  على والمداومة القصد باب
عممن ُشممعبة، عممن أبممي، عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6096/6097

ًا قمال: سممعت أبمي قال: سمعت أشعث قمال: سمألت مسمروق
عنها: الله رضي عائاشة

وسمملم؟ عليممه اللمه صملى النممبي إلممى أحممب كان العمل أي 
قممالت: كممان يقمموم؟ كممان حيممن قال: قلممت: فممأي قالت: الدائام،

الصارخ. سمع إذا يقوم



عممن عممروة، بممن هشام عن مالك، عن قتيبة، ) - حدثنا6097(
قالت: أنها عائاشة عن أبيه،
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى العمل أحب كان 

صاحبه. عليه يدوم الذي
]1080[ر:

المقممبري، سممعيد عممن ذئاب، أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا6098
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن
ًا ينجممي وسمملم: (لممن عليممه اللممه صلى الله رسول قال  أحممد

إل أنمما، قممال: (ول اللممه؟ رسول يا أنت عمله). قالوا: ول منكم
وروحمموا، واغممدوا وقمماربوا، سممددوا برحمممة، اللممه يتغمممدني أن

تبلغوا). القصد والقصد الدلجة، من وشئ
]5349[ر:

ليمان، اللمه: حمدثنا عبمد بمن العزيز عبد  - حدثنا6099 عمن س
عممن الرحمممن، عبممد بممن سمملمة أبممي عممن عقبممة، بممن موسممى
عائاشة:

وقاربوا، قال: (سددوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
العمممال أحب وأن الجنة، عمله أحدكم ُيدخل لن أنه واعلموا
قل). وإن الله إلى أدومها

]6102[
بممن سممعد عممن ُشعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثني6100

أنهمما عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن سمملمة، أبي عن إبراهيم،
قالت:

إلممى أحممب العمممال وسمملم: أي عليممه الله صلى النبي سئل 
ممما العمممال مممن قل). وقممال: (اكلفمموا وإن قال: (أدومها الله؟

تطيقون).
منصور، عن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثني6101

قال: علقمة عن إبراهيم، عن
كممان كيف المؤمنين، أم قلت: يا عائاشة المؤمنين أم سألت 

ًا يخص كان هل وسلم، عليه الله صلى النبي عمل مممن شمميئ
كممان ممما يسممتطيع وأيكممم ديمممة، عملممه كممان قالت: ل، اليام؟
يستطيع. وسلم عليه الله صلى النبي

]1886[ر:
الزبرقممان: بممن محمممد اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6102



عممن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن عقبة، بن موسى حدثنا
عائاشة،

وقمماربوا قممال: (سممددوا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 
ًا ُيدخل ل فإنه وأبشروا، ُلممه). قممالوا: ول الجنَة أحد يمما أنممت عم
بمغفممرة اللممه يتغمممدني أن إل أنمما، قممال: (ول اللممه؟ رسممول

ورحمة).
عائاشة. عن سلمة، أبي عن النضر، أبي قال: أظنه: عن

قممال: سمممعت عقبممة بن موسى عن وهيب، عفان: حدثنا وقال
عائاشة، عن سلمة، أبا
وأبشروا). وسلم: (سددوا عليه الله صلى النبي عن 

]6099[ر:
ًا} /النساء:  وقال ًا.9مجاهد: {سديد ًا: صدق /: سداد

قممال: فليح بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني6103
رضمي مالممك بمن أنمس عمن علممي، بن هلل عن أبي، حدثني

يقول: قال: سمعته عنه الله
ًا لنا صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول إن  الصلة، يوم

فقممال: (قممد المسممجد، قبلممة قبممل بيده فأشار المنبر، رقي ثم
فممي ممثلتين والنار، الجنة الصلة، لكم صليت منذ الن أريت
أر فلممم والشممر، الخيممر فممي كمماليوم أر فلممم الجدار، هذا قبل

والشر). الخير في كاليوم
]409[ر:

19.    : الخوف -  مع الرجاء باب
علممى من: {لسممتم علي أشد آية القرآن في سفيان: ما وقال

مممن إليكممم أنممزل وممما والنجيممل التمموراة تقيممموا حممتى شمميء
/.68ربكم} /المائادة: 

الرحمممن، عبممد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6104
المقممبري، سعيد أبي بن سعيد عن عمرو، أبي بن عمرو عن
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن
اللممه يقممول: (إن وسمملم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا عنممده فأمسممك رحمممة، مائاممة خلقهمما يمموم الرحمممة خلق تسممع
فلممو واحممدة، رحمممة كلهممم خلقممه فممي وأرسل رحمة، وتسعين

مممن ييممأس لممم الرحمممة مممن الله عند الذي بكل الكافر يعلم
لممم العممذاب مممن الله عند الذي بكل المؤمن يعلم ولو الجنة،
النار). من يأمن



]5654[ر:

20.     : الله -  محارم عن الصبر باب
ّفى وجل: {إنما عز وقوله حسمماب} بغيممر أجرهممم الصابرون يو

/.10/الزمر:
بالصبر. عيشنا خير عمر: وجدنا وقال

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6105
أخبره: الخدري سعيد أبا الليثي: أن يزيد بن عطاء أخبرني

ًا أن  ه رسمول سمألوا النصمار من ناس عليمه اللمه صملى الل
عنممده، ممما نفممد حممتى أعطاه إل منهم أحد يسأله فلم وسلم،
عنممدي يكممون بيممديه: (ممما أنفممق شيء كل نفد حين لهم فقال

ّدخره ل خير من ّفممه يسممتعّف من وإنه عنكم، أ ومممن اللممه، يع
ّبر ّبره يتص عطمماء تعطمموا ولن الله، يغنه يستغن ومن الله، يص
ًا الصبر). من وأوسع خير
]1400[ر:

بممن زيمماد مسممعر: حممدثنا يحيممى: حممدثنا بممن خلد  - حممدثنا6106
يقول: شعبة بن المغيرة قال: سمعت علقة

تنتفخ، أو ترم، حتى يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 
ًا أكون فيقول: (أفل له، فيقال قدماه، ًا). عبد شكور

]1078[ر:

21(      ) : حسبه -  فهو الله على يتوكل ومن باب
 : /.3الطلق/

الناس. على ضاق ما كل خثيم: من بن الربيع وقال
قال: شعبة عبادة: حدثنا بن روح إسحق: حدثنا  - حدثني6107

ًا قال: كنممت الرحمن عبد بن حصين سمعت سمعيد عنممد قاعممد
عباس: ابن فقال: عن جبير بن
من الجنة قال: (يدخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا سبعون أمتي ول يسممترقون، ل الممذين هممم حسمماب، بغير ألف
يتوكلون). ربهم وعلى يتطيرون،

]3229[ر:

22:      : وقال -  قيل من يكره ما باب
واحممد، غيممر هشيم: أخبرنا مسلم: حدثنا بن علي  - حدثنا6108
ًا، ثالث ورجل وفلن مغيرة منهم وّراد، عممن الشعبي، عن أيض
المغيممرة: أن إلممى كتممب معاويممة شممعبة: أن بممن المغيممرة كاتب



عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مممن سمعته بحديث إلي اكتب
المغيرة: إليه قال: فكتب وسلم،

اللممه إل إلممه الصلة: (ل من انصرافه عند يقول سمعته إني 
شممئ كل على وهو الحمد، وله الملك له له، شريك ل وحده

وكممثرة وقممال، قيممل عممن ينهممى قال: وكان مرات، قدير). ثلث
ووأد المهممات، وعقمموق وهممات، ومنممع المال، وإضاعة السؤال،
البنات.

ًا قممال: سمممعت عميممر بممن الملك عبد هشيم: أخبرنا وعن وّراد
عليممه اللممه صمملى النبي عن المغيرة، عن الحديث، هذا يحدث
وسلم.

]808[ر:

23.   : اللسان -  حفظ باب
بممالله يممؤمن كممان وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النبي وقول
ًا فليقل الخر واليوم ليصمت). أو خير
عتيممد} /ق: رقيممب لممديه إل قممول من يلفظ تعالى: {ما وقوله

18./
بممن عمممر المقممدمي: حممدثنا بكممر أبممي بن محمد  - حدثنا6109

سعد، بن سهل عن حازم، أبا علي: سمع
لي يضمن قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 
الجنة). له أضمن رجليه بين وما لحييه بين ما
]6422[

بممن إبراهيممم اللمه: حمدثنا عبممد بمن العزيممز عبد  - حدثني6110
رضممي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن شهاب، ابن عن سعد،

قال: عنه الله
لى الله رسول قال  ه ص يمؤمن كمان وسملم: (ممن عليمه الل

ًا فليقل الخر واليوم بالله يممؤمن كممان ومممن ليصمممت، أو خير
واليوم بالله يؤمن كان ومن جاره، يؤذ فل الخر واليوم بالله
ضيفه). فليكرم الخر

]3153[ر:
عن المقبري، سعيد ليث: حدثنا الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6111

قلبي: ووعاه أذناي قال: سمع الخزاعي شريح أبي
أيممام، ثلثممة يقممول: (الضمميافة وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي 

يممؤمن كممان ومممن وليلمة، قممال: (يمموم جائازته؟ جائازته). قيل: ما
واليوم بالله يؤمن كان ومن ضيفه، فليكرم الخر واليوم بالله



ًا فليقل الخر ليسكت). أو خير
]5673[ر:

أبممي ابممن حمممزة: حممدثني بممن إبراهيممم  - حممدثني6112/6113
بممن عيسممى عممن إبراهيممم، بممن محمممد عممن يزيممد، عممن حازم،
هريرة: أبي عن التيمي، طلحة

العبممد يقممول: (إن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمع 
مممما أبعممد النممار فممي بهمما يممزل فيها، يتبين ما بالكلمة، ليتكلم

المشرق). بين
النضممر: حممدثنا أبمما منير: سمممع بن الله عبد ) - حدثني6113( 

أبي عن أبيه، عن دينار، ابن يعني الله، عبد بن الرحمن عبد
هريرة، أبي عن صالح،

ليتكلممم العبممد قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
بهمما اللممه يرفممع بممالً، لهمما يلقممي ل اللممه، رضمموان من بالكلمة
يلقممي ل اللمه، سممخط مممن بالكلمممة ليتكلم العبد وإن درجات،

جهنم). في بها يهوي بالً، لها

24.     : الله -  خشية من البكاء باب
اللممه عبيممد عممن يحيممى، بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثنا6114

عاصممم، بممن حفممص عممن الرحمممن، عبد بن خبيب قال: حدثني
عنه، الله رضي هريرة أبي عن
اللممه: يظلهممم قال: (سممبعة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

عيناه). ففاضت الله ذكر رجل
]629[ر:

25.    : الله -  من الخوف باب
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6115

حذيفة، عن ربعي، عن
كان ممن رجل قال: (كان وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فخممذوني مممت أنمما لهلممه: إذا فقال بعمله، الظن يسيء قبلكم
اللمه فجمعمه بمه، ففعلمموا صمائاف، يوم في البحر في فذّروني

إل حملنممي قممال: ممما صممنعت؟ الممذي علممى حملممك قال: ما ثم
له). فغفر مخافتك،

]3292[ر:

قتممادة، أبممي: حممدثنا معتمر: سمعت موسى: حدثنا  - حدثنا6116



اللممه رضممي الخدري سعيد أبي عن الغافر، عبد بن عقبة عن
عنه،
كممان رجلً: (فيمممن ذكممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

ً الله آتاه قبلكم، أو سلف، ًا مال - قممال: أعطمماه - يعنممي وولممد
قال: أب، قالوا: خير لكم؟ كنت أب لبنيه: أي قال حضر فلما
ًا الله عند يبتئر لم فإنه - وإن يممدخر قتممادة: لممم - فسرها خير

إذا حممتى فأحرقوني، مت فإذا فانظروا يعذبه، الله على يقدم
ًا صرت ريممح كان إذا ثم قال: فاسهكوني، أو فاسحقوني، فحم

- - وربمي ذلمك علمى ممواثيقهم فأخمذ فيهما، فمأذروني عاصف
ما عبدي قال: أي ثم قائام، رجل فإذا الله: كن، فقال ففعلوا،
ك فمما منمك، فمرق أو قمال: مخافتمك، فعلمت؟ مما علمى حمل
الله). رحمه أن تلفاه

زاد: أنممه غيممر سمملمان، فقممال: سمممعت عثمممان أبمما فحممدثت
حدث. كما البحر). أو في (فأذروني

أبمما عقبممة: سمممعت قتادة: سمعت عن شعبة، معاذ: حدثنا وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن الخدري، سعيد

]3291[ر:

26.    : المعاصي -  عن النتهاء باب
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا6117

قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن بردة، أبي بن الله عبد
ممما ومثممل وسمملم: (مثلممي عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

ًا أتى رجل كمثل الله، بعثني بعينممي، الجيممش فقال: رأيت قوم
ُعريممان، النممذير أنمما وإنممي طائافممة فأطمماعه النجمماء، فالنجمماء ال

ّبحهم طائافممة وكممذبته فنجمموا، مهلهم على فأدلجوا الجيممش فصمم
فاجتاحهم).

]6854[
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6118

عنه: الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه أنه الرحمن عبد
يقممول: (إنممما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سمع أنه 

ًا، استوقد رجل كمثل الناس ومثل مثلي ممما أضمماءت فلممما نار
يقعمن النممار فمي تقممع المتي الدواب وهذه الفراش جعل حوله
بحجزكممم آخذ فأنا فيها، فيقتحمن ويغلبنه ينزعهن فجعل فيها،
فيها). تقّحمون وأنتم النار، عن
]3244[ر:



قممال: سمممعت عامر عن زكرياء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6119
يقول: عمرو بن الله عبد
سمملم مممن وسمملم: (المسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 

اللممه نهممى ممما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون
عنه).

]10[ر:

27) :       : لو -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( ًا       كثير ولبكيتم قليلً لضحكتم أعلم ما تعلمون

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6120
ّيب: أن بن سعيد عن شهاب، ابن اللممه رضممي هريرة أبا المس
يقول: كان عنه
أعلم ما تعلمون وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال 

ً لضحكتم ًا). ولبكيتم قليل كثير
]6261[

بممن موسى عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6121
قال: عنه الله رضي أنس عن أنس،

أعلممم ممما تعلمممون وسمملم: (لممو عليممه اللممه صمملى النبي قال 
ً لضحكتم ًا). ولبكيتم قليل كثير

]4345[ر:

28.    : بالشهوات -  النار حجبت باب
الزنمماد، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا6122

هريرة: أبي عن العرج، عن
النممار قممال: (حجبممت وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

بالمكاره). الجنة وحجبت بالشهوات،

29      ) : نعله، -  شراك من أحدكم إلى أقرب الجنة باب
.( ذلك   مثل والنار

منصممور عممن سفيان، مسعود: حدثنا بن موسى  - حدثني6123
قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي عن والعمش،

أحممدكم إلممى أقرب وسلم: (الجنة عليه الله صلى النبي قال 
ذلك). مثل والنار نعله، شراك من

عن شعبة، غندر: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني6124
هريرة، أبي عن سلمة، أبي عن عمير، بن الملك عبد



قمماله بيممت قممال: (أصممدق وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 
باطل). الله خل ما شيء كل الشاعر: أل

]3628[ر: 

30        : ينظر -  ول منه، أسفل هو من إلى لينظر باب
. فوقه    هو من إلى

الزنمماد، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا6125
هريرة، أبي عن العرج، عن
أحدكم نظر قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

هممو مممن إلممى فلينظممر والخلق المال في عليه فضل من إلى
منه). أسفل

31.      : بسيئة -  أو بحسنة هّم من باب
أبمو جعمد المموارث: حمدثنا عبممد معمممر: حممدثنا أبو  - حدثنا6126

اللمه رضمي عبماس ابن عن العطاردي، رجاء أبو عثمان: حدثنا
عنهما،

عممز ربممه عممن يروي فيما وسلم، عليه الله صلى النبي عن 
ّيممن ثممم والسمميئات الحسممنات كتممب اللممه وجل. قال: قال: (إن ب

حسممنة عنممده له الله كتبها يعملها فلم بحسنة هّم فمن ذلك،
عشممر عنممده لممه اللممه كتبهمما وعملهمما بهمما هممّم هو فإن كاملة،

هممّم ومممن كممثيرة، أضممعاف إلممى ضممعف سبعمائاة إلى حسنات
هممو فممإن كاملممة، حسنة عنده له الله كتبها يعملها فلم بسيئة

واحدة). سيئة له الله كتبها فعملها بها هّم
]7062[ر:

32.      : الذنوب -  محّقَرات من ّتقى ُي ما باب
أنممس عممن غيلن، عممن مهممدي، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6127
قال: عنه الله رضي

إن الشممعر، مممن أعينكم في أدق هي أعمالً، لتعملون إنكم 
مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عهممد علممى لنعممدها كنمما

المهلكات. بذلك الله: يعني عبد أبو الموبقات. قال

33.      : منها -  يخاف وما بالخواتيم، العمال باب
ّيمماش بمن علممي  - حدثنا6128 أبممو الحمصممي: حمدثنا اللهماني ع
السمماعدي سممعد بممن سممهل عن حازم، أبو قال: حدثني غسان
قال:



يقاتممل رجممل إلممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نظممر 
فقال: (من عنهم، غناء المسلمين أعظم من وكان المشركين،

هممذا). إلممى فلينظممر النممار أهممل مممن رجل إلى ينظر أن أحب
الموت، فاستعجل جرح، حتى ذلك على يزل فلم رجل، فتبعه
خرج حتى عليه فتحامل ثدييه، بين فوضعه سيفه بذبابة فقال

العبممد وسمملم: (إن عليه الله صلى النبي فقال كتفيه، بين من
أهممل لمممن وإنممه الجنممة أهممل عمممل النمماس، يرى فيما ليعمل،

أهممل من وهو النار أهل عمل الناس، يرى فيما ويعمل، النار،
بخواتيمها). العمال وإنما الجنة،

]2742[ر:

34.      : السوء -  خلط من راحة العزلة باب
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6129
رسممول يا قال: قيل حدثه سعيد أبا يزيد: أن بن عطاء حدثني

الله.
عممن الُزهممري، الوزاعممي: حممدثنا يوسف: حممدثنا بن محمد وقال
قال: الخدري سعيد أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء

فقممال: يمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى أعرابي جاء 
وممماله، بنفسممه جاهممد قال: (رجل خير؟ الناس أي الله رسول
ممن النماس ويمدع ربمه، الشمعاب: يعبمد ممن شعب في ورجل
شره).

الُزهري. عن والنعمان، كثير، بن وسليمان الزبيدي تابعه
أبممي عممن الله، عبيد أو عطاء، عن الُزهري، عن معمر، وقال

وسلم. عليه الله صلى النبي عن سعيد،
شممهاب، ابممن عن سعيد، بن ويحيى مسافر وابن يونس وقال
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي أصحاب بعض عن عطاء، عن
وسلم عليه الله صلى النبي عن
]2634[ر:

بن الرحمن عبد عن الماجشون، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6130
سمممعه أنممه الخممدري سممعيد أبممي عممن أبيه، عن صعصعة، أبي

يقول:
علممى يقممول: (يمأتي وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي سمممعت 

شممعف بهمما يتبع الغنم، المسلم الرجل مال خير زمان، الناس
الفتن). من بدينه يفّر القطر، ومواقع الجبال

]19[ر:



35.   : المانة -  رفع باب
سممليمان: حممدثنا بن فليح سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا6131

رضممي هريممرة أبممي عممن يسممار، بن عطاء عن علي، بن هلل
قال: عنه الله
المانممة ضمميعت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

قممال: (إذا اللممه؟ رسول يا إضاعتها الساعة). قال: كيف فانتظر
الساعة). فانتظر أهله غير إلى المر أسند

]59[ر:
العمممش، سممفيان: حممدثنا كثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا6132

قال: حذيفة وهب: حدثنا بن زيد عن
ه رسمول حدثنا  لم عليمه اللمه صملى الل رأيمت حمديثين، وس

قلمموب جممذر فممي نزلممت المانممة الخر: (أن أنتظر وأنا أحدهما
السنة). من علموا ثم القرآن، من علموا ثم الرجال،
المانممة فتقبممض النومممة، الرجممل قممال: (ينممام رفعها عن وحدثنا

النومممة ينممام ثممم المموكت، أثممر مثممل أثرهمما فيظممل قلبممه، مممن
رجلممك علممى دحرجتممه كجمر المجل، مثل أثرها فيبقى فتقبض
ًا فتراه فنفط، يتبايعون، الناس فيصبح شيء، فيه وليس منتبر

ً فلن بنممي فممي فيقال: إن المانة، يؤدي أحدهم يكاد فل رجل
ًا، في وما أجلده، وما أظرفه وما أعقله للرجل: ما ويقال أمين
إيمان). من خردل حبة مثقال قلبه
ًا كان لئن بايعت، أيكم أبالي وما زمان علي أتى ولقد مسمملم
ًا كان وإن السلم، علي رده فأممما سمماعيه، علممي رده نصممراني

ًا إل أبايع كنت اليوم: فما ًا. فلن وفلن
ِفَربري: قال قال فقال: سمعت الله عبد أبا جعفر: حدثت أبو ال
يقممول: قممال عبيممد أبمما يقممول: سمممعت عاصممم بممن أحمممد أبمما

الرجممال: الجممذر قلمموب وغيرهممما: جممذر عمممرو وأبممو الصمممعي
منممه، اليسممير الشمميء أثممر والمموكت شمميء، كممل مممن الصممل
غلظ. إذا الكف في العمل أثر والمجل

]6675 - 6848[
قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6133
اللممه رضممي عمممر بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرني
قال: عنهما

الناس يقول: (إنما وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
راحلة). فيها تجد تكاد ل المائاة، كالبل



36.   : والسمعة -  الرياء باب
سملمة سممفيان: حممدثني عممن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6134

قممال: سمملمة عممن سممفيان، نعيممم: حممدثنا أبممو كهيل. وحممدثنا بن
ًا سمعت يقول: جندب

ًا أسمممع ولممم وسلم، عليه الله صلى النبي قال  يقممول: أحممد
فسمممعته منه، فدنوت غيره، وسلم عليه الله صلى النبي قال

اللممه َسّمع َسّمع وسلم: (من عليه الله صلى النبي يقول: قال
به). الله يرائاي يرائاي ومن به،

]6733[

37.       : الله -  طاعة في نفسه جاهد من باب
قتممادة: حممدثنا همممام: حممدثنا خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا6135

قال: عنه الله رضي جبل بن معاذ عن مالك، بن أنس
وبينه بيني ليس وسلم، عليه الله صلى النبي رديف أنا بينا 
اللممه رسممول يمما معاذ). قلممت: لبيممك فقال: (يا الرحل، آخرة إل

رسممول معاذ). قلت: لبيك قال: (يا ثم ساعة سار ثم وسعديك،
جبممل). بممن معمماذ قممال: (يمما ثم ساعة، سار ثم وسعديك، الله

اللممه حق ما تدري قال: (هل وسعديك، الله رسول قلت: لبيك
علممى اللممه قممال: (حممق أعلممم، ورسوله عباده). قلت: الله على

ًا). ثممم بممه يشممركوا ول يعبدوه أن عباده ثممم سمماعة سممار شمميئ
قال: وسعديك، الله رسول جبل). قلت: لبيك بن معاذ قال: (يا

فعلمموه). قلممت: اللممه إذا اللممه علممى العبمماد حممق ما تدري (هل
يعذبهم). ل أن الله على العباد قال: (حق أعلم، ورسوله

]2701[ر:

38.  : التواضع -  باب
حميممد، زهيممر: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن مالك  - حدثنا6136

وسمملم عليممه اللممه صمملى للنبي عنه: كان الله رضي أنس عن
ناقة.

عممن الحمممر، خالممد وأبممو الفممزاري محمد: أخبرنمما قال: وحدثني
قال: أنس عن الطويل، حميد

تسمممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول ناقممة كممانت 
َبق، ل وكممانت العضممباء، لممه قعممود علممى أعرابممي فجمماء ُتسمم
َقت المسلمين، على ذلك فاشتد فسبقها، ِب العضممباء، وقالوا: ُسمم

ًا وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول فقال اللممه علممى حقمم



ًا َيرفع ل أن وضعه). إل الدنيا من شيئ
]2716[ر:

بممن خالممد كرامممة: حممدثنا بممن عثمان بن محمد  - حدثني6137
بممن اللممه عبد بن شريك بلل: حدثني بن سليمان مخلد: حدثنا

قال: هريرة أبي عن عطاء، عن نمر، أبي
قممال: مممن اللممه وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال 

ًا لممي عادى عبمدي إلممي تقمرب وممما بمالحرب، آذنتممه فقممد وليم
يتقممرب عبممدي يزال وما عليه، افترضت مما إلي أحب بشيء

يسمممع الممذي سمعه أحببته: كنت فإذا أحبه، حتى بالنوافل إلي
التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به،

ّنه، سألني وإن بها، يمشي ّنه، استعاذني ولئن لعطي وممما لعيذ
يكممره المممؤمن، نفممس عن ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت
مساءته). أكره وأنا الموت

39) :       : بعثت -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( كهاتين   والساعة أنا

علممى الله إن أقرب هو أو البصر كلمح إل الساعة أمر {وما
/.77قدير} /النحل:  شئ كل

أبممو غسان: حدثنا أبو مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا6138
قال: سهل عن حازم،

والسمماعة أنمما وسلم: (بعثت عليه الله صلى الله رسول قال 
فيمدهما. بإصبعيه كهاتين). يشير

]4652[ر:
وهممب الجعفممي: حممدثنا هممو محمممد بن الله عبد  - حدثني6139

ّياح، وأبي قتادة عن شعبة، جرير: حدثنا بن ّت أنس، عن ال
والسمماعة أنمما قممال: (بعثممت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

كهاتين).

أبممي عممن بكممر، أبممو يوسممف: أخبرنمما بممن يحيى  - حدثني6140
هريرة، أبي عن صالح، أبي عن حصين،

والسمماعة أنمما قممال: (بعثممت وسلم عليه الله صلى النبي عن 
إصبعين. كهاتين). يعني

حصين. أبي عن إسرائايل، تابعه



40.     : مغربها -  من الشمس طلوع باب
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6141

عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد
الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

النمماس فرآهمما طلعممت فممإذا مغربهمما، مممن الشمس تطلع حتى
ًا ينفمع حيمن: {ل فممذلك أجمعون، آمنوا تكممن لمم إيمانهما نفسم
ًا}. ولتقوَمّن إيمانها في كسبت أو قبل من آمنت السمماعة خير
يطويممانه، ول يتبايعممانه، فل بينهممما ثوبهممما الممرجلن نشممر وقممد

يطعمممه، فل ِلقحته بلبن الرجل انصرف وقد الساعة ولتقوَمّن
ولتقمموَمّن فيممه، يسممقي فل حوضه يليط وهو الساعة ولتقوَمّن
يطعمها). فل فيه إلى أكلته رفع وقد الساعة

]4359[ر:

41.        : لقاءه -  الله أحب الله لقاء أحب من باب
عممن أنممس، عن قتادة، هّمام: حدثنا حّجاج: حدثنا  - حدثنا6142
الصامت، بن عبادة

اللممه لقمماء أحب قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
لقاءه). الله كره الله لقاء كره ومن لقاءه، الله أحب
قممال: (ليممس الممموت، لنكممره أزواجه: إنا بعض أو عائاشة قالت
اللممه برضمموان ُبّشممر الممموت حضممره إذا المممؤمن ولكممّن ذاك،

اللممه لقمماء فأحب أمامه، مما إليه أحب شيء فليس وكرامته،
اللممه بعممذاب ُبّشممر حضممر إذا الكممافر وإن لقمماءه، اللممه وأحممب

اللممه لقمماء فكممره أمامه، مما إليه أكره شيء فليس وعقوبته،
لقاءه). الله وكره

شعبة. عن وعمرو داود أبو اختصره
عائاشممة، عممن سممعد، عممن زرارة، عممن قتادة، سعيد: عن وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن

بريممد، عممن أسممامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني6143
موسى، أبي عن بردة، أبي عن
اللممه لقمماء أحب قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لقاءه). الله كره الله لقاء كره ومن لقاءه، الله أحب
]7065[ر:

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني6144
ّيب، بن سعيد شهاب: أخبرني ابن فممي الزبير بن وعروة المس

لى النمبي زوج عائاشة العلم: أن أهل من رجال ه ص عليمه الل



قالت: وسلم
صممحيح: وهممو يقممول وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

ثممم الجنممة، مممن مقعممده يممرى حممتى قممط نممبي يقبض لم (إنه
ّير). فلما ثم ساعة، عليه غشي فخذي على ورأسه به نزل ُيخ

الرفيممق قممال: (اللهممم ثممم السممقف، إلممى بصره فأشخص أفاق
ًا كممان الممذي الحممديث أنممه وعرفت يختارنا، ل العلى). قلت: إذ

صمملى النممبي بها تكلم كلمة آخر تلك قالت: فكانت به، يحدثنا
العلى). الرفيق قوله: (اللهم وسلم عليه الله
]4171[ر:

42.   : الموت -  سكرات باب
بممن عيسممى ميمممون: حممدثنا بن عبيد بن محمد  - حدثني6145
مليكممة: أن أبممي ابممن قال: أخممبرني سعيد بن عمر عن يونس،

اللممه رضممي عائاشة أخبره: أن عائاشة مولى ذكوان، عمرو، أبا
تقول: كانت عنها
ركمموة، يديه بين كان وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 

الممماء، فممي يده يدخل - فجعل عمر - يشك ماء فيها أو: علبة
للممموت إن اللممه، إل إلممه ويقممول: (ل وجهممه، بهمما فيمسممح

العلمى). الرفيمق يقمول: (فمي فجعمل يمده نصب سكرات). ثم
يده. ومالت قبض حتى
الدم. من والركوة الخشب، من الله: العلبة عبد أبو قال
]850[ر:

عممن أبيه، عن هشام، عن عبدة، صدقة: أخبرنا  - حدثني6146
قالت: عائاشة

عليممه اللممه صلى النبي يأتون جفاة، العراب من رجال كان 
أصممغرهم إلممى ينظممر فكممان السمماعة، فيسممألونه: مممتى وسمملم

عليكممم تقمموم حممتى الهممرم يممدركه ل هممذا يعممش فيقممول: (إن
موتهم. هشام: يعني ساعتكم). قال

محمممد عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6147/6148
أبممي عممن مالك، بن كعب بن معبد عن حلحلة، بن عمرو بن

يحدث: كان أنه النصاري ربعي بن قتادة
بجنممازة، عليممه ُمممّر وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن 

ممما اللممه، رسممول منممه). قممالوا: يمما ومسممتراح فقممال: (مسممتريح
مممن يسممتريح المممؤمن قال: (العبممد منه؟ والمستراح المستريح



منه يستريح الفاجر والعبد الله، رحمة إلى وأذاها الدنيا نصب
والدواب). والشجر والبلد، العباد

سعيد، بن ربه عبد عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا6148( 
أبممي عممن كعممب، ابممن حلحلة: حدثني بن عمرو بن محمد عن

قتادة،
ومسممتراح قممال: (مسممتريح وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

يستريح). المؤمن منه،
أبممي بممن الله عبد سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا6149

يقول: مالك بن أنس حزم: سمع بن عمرو بن بكر
ثلثممة، الميممت وسلم: (يتبممع عليه الله صلى الله رسول قال 

فيرجع وعمله، وماله أهله واحد: يتبعه معه ويبقى اثنان فيرجع
عمله). ويبقى وماله أهله

عن أيوب، عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6150
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

أحممدكم مممات وسمملم: (إذا عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
الجنممة، وإممما النممار إممما وعشممية، غممدوة مقعممده، عليممه عممرض

إليه). تبعث حتى مقعدك فيقال: هذا
]1313[ر:

عن العمش، عن شعبة، الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا6151
قالت: عائاشة عن مجاهد،

ّبوا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال  فممإنهم الموات، تس
ّدموا). ما إلى أفضوا قد ق
]1329[ر:

43.   : الصور -  نفخ باب
/:19البمموق. {زجممرة} /الصممافات:  كهيئممة مجاهممد: الصممور قممال

صيحة.
/: الصممور. {الراجفممة}8عبمماس: {النمماقور} /المممدثر:  ابممن وقممال

/: النفخممة7و{الرادفة} النازعممات:  الولى، /: النفخة6/النازعات: 
الثانية.
إبراهيممم قممال: حممدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثني6152

الرحمممن عبممد بممن سمملمة أبي عن شهاب، ابن عن سعد، بن
قال: هريرة أبا حدثاه: أن أنهما العرج الرحمن وعبد

فقممال اليهممود، من ورجل المسلمين من رجلن: رجل استب 
ًا اصطفى المسلم: والذي اليهمودي: فقال العالمين، على محمد



المسمملم قممال: فغضممب العممالمين، على موسى اصطفى والذي
رسممول إلممى اليهممودي فممذهب اليهممودي، وجممه فلطم ذلك عند
وأمممر أمممره مممن كان بما فأخبره وسلم، عليه الله صلى الله

ّيروني وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول فقال المسلم، ُتَخ
فممي فممأكون القيامممة، يمموم يصممعقون الناس فإن موسى، على
أدري فل العممرش، بجممانب باطش موسى فإذا يفيق، من أول
اسممتثنى ممممن كممان أو قبلي، فأفاق صعق فيمن موسى أكان

الله).
]2280[ر:

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6153
هريرة: أبي عن العرج،

حيممن النمماس وسمملم: (يصممعق عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 
فما بالعرش، آخذ موسى فإذا قام، من أول فأكون يصعقون،

صعق). فيمن أكان أدري
وسلم. عليه الله صلى النبي عن سعيد، أبو رواه
]2281 - 2280[ر:

44.      : القيامة -  يوم الرض الله يقبض باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، رواه
]6977[ر:

يممونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا6154
ّيب، بن سعيد الُزهري: حدثني عن رضي هريرة أبي عن المس
عنه، الله
الرض، اللممه قممال: (يقبممض وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ملمموك أيممن الملممك، يقممول: أنمما ثممم بيمينممه، السممماء ويطمموي
الرض).

]4534[ر:
عممن خالممد، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بممن يحيى  - حدثنا6155
يسممار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن هلل، أبي بن سعيد

الخدري: سعيد أبي عن
القيامة يوم الرض وسلم: (تكون عليه الله صلى النبي قال 

ُؤها واحدة، خبزة ّف َك َت ّبار ي فممي خبزته أحدكم يكفأ كما بيده الج
ً السفر، فقممال: بممارك اليهممود مممن رجل الجنة). فأتى لهل نزل
يمموم الجنممة أهل بنزل أخبرك أل القاسم، أبا يا عليك الرحمن
قممال كما واحدة، خبزة الرض قال: (بلى). قال: تكون القيامة؟



عليمه اللمه صملى النممبي فنظممر وسملم، عليمه الله صلى النبي
أخمبرك قمال: أل ثممم نواجممذه، بدت حتى ضحك ثم إلينا وسلم

قممال: ثممور هممذا؟ قممالوا: وممما ونون، بالم قال: إدامهم بإدامهم؟
ألفا. سبعون كبدهما زائادة من يأكل ونون،
جعفممر بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبممي بن سعيد  - حدثنا6156

قال: سعد بن سهل قال: سمعت حازم أبو قال: حدثني
النمماس يقممول: (يحشممر وسمملم عليه الله صلى النبي سمعت 

نقممي). قممال كقرصممة عفممراء، بيضمماء أرض علممى القيامممة يمموم
لحد). معلم فيها غيره: (ليس أو سهل

45.   : الحشر -  كيف باب
طمماوس، ابممن عممن وهيب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا6157

عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن
علممى النمماس قال: (يحشممر وسلم عليه الله صلى النبي عن 

علممى وثلثممة بعيممر، علممى واثنممان راهبين، طرائاق: راغبين ثلث
بقيتهممم بعيممر. وتحشممر علممى وعشممرة بعيممر، على وأربعة بعير،
وتصممبح باتوا، حيث معهم وتبيت قالوا، حيث معهم تقيل النار،
أمسوا). حيث معهم وتمسي أصبحوا، حيث معهم

محمممد بممن يممونس محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حدثنا6158
رضممي مالك بن أنس قتادة: حدثنا عن شيبان، البغدادي: حدثنا

عنه: الله
ً أن  وجهممه؟ علممى الكافر يحشر كيف الله، نبي قال: يا رجل

ًا الدنيا في الرجلين على أمشاه الذي قال: (أليس علممى قممادر
وعممزة قتممادة: بلممى القيامممة). قمال يمموم وجهمه على يمشيه أن

ربنا.
]4482[ر:

عمممرو: سمممعت سممفيان: قمال علي: حمدثنا  - حدثنا6159/6161
عباس: ابن جبير: سمعت بن سعيد

الله ملقوا يقول: (إنكم وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
غرلً). مشاة عراة حفاة
ّد مما سفيان: هذا قال النممبي مممن سمممعه عبمماس ابممن أن نعمم

وسلم. عليه الله صلى
عمممرو، عممن سممفيان، سعيد: حممدثنا بن قتيبة ) - حدثنا6160( 

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن



علممى يخطممب وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول سمعت 
غرلً). عراة حفاة الله ملقوا يقول: (إنكم المنبر

شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشممار: حممدثنا بممن محمد ) - حدثني6161(
عبمماس ابن عن جبير، بن سعيد عن النعمان، بن المغيرة عن

قال:
فقممال: (إنكممم يخطممب وسلم عليه الله صلى النبي فينا قام 

نعيده}. اليممة، خلق أول بدأنا غرلً: {كما عراة حفاة تحشرون
سمميجاء وإنممه إبراهيممم، القيامممة يمموم يكسممى الخلئاق أول وإن

رّب فممأقول: يمما الشمممال، ذات بهممم فيؤخممذ أمممتي مممن برجال
كممما فممأقول بعممدك، أحممدثوا ممما تدري ل فيقول: إنك أصحابي،

ًا عليهم الصالح: (وكنُت العبد قال - إلممى فيهممم دمممُت ما شهيد
علممى مرتممدين يزالمموا لممم - الحكيممم). قممال: فيقممال: إنهممم قمموله

أعقابهم).
]3171[ر:

الحممارث: حممدثنا بممن خالد حفص: حدثنا بن قيس  - حدثنا6162
قممال: مليكممة أبمي بممن اللمه عبمد عمن صمغيرة، أبمي بن حاتم

اللمه رضممي عائاشمة بكر: أن أبي بن محمد بن القاسم حدثني
قالت: عنها
حفمماة وسمملم: (تحشممرون عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

الرجممال اللممه، رسممول عائاشممة: فقلممت: يمما غممرلً). قممالت عممراة
أن مممن أشممد فقممال: (المممر بعض؟ إلى بعضهم ينظر والنساء
ذاك). يهمهم
عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6163

قال: الله عبد عن ميمون، بن عمرو عن إسحق، أبي
ّبة، في النبي مع كنا  أهممل ربممع تكونوا أن فقال: (أترضون ق

الجنممة). أهممل ثلممث تكونوا أن قال: (أترضون الجنة). قلنا: نعم،
الجنممة). قلنمما: أهممل شممطر تكونمموا أن قال: (أترضون قلنا: نعم،

تكونمموا أن لرجممو إنممي بيممده، محمممد نفممس قال: (والذي نعم،
مسملمة، نفس إل يدخلها ل الجنة أن وذلك الجنة، أهل نصف

الثممور جلد في البيضاء كالشعرة إل الشرك أهل في أنتم وما
الحمر). الثور جلد في السوداء كالشعرة أو السود،

]6266[

ثممور، عممن سممليمان، عن أخي، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6164



هريرة: أبي عن الغيث، أبي عن
يمموم يممدعى مممن قال: (أول وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فيقممول: آدم، أبمموكم فيقممال: هممذا ذريتممه، فممتراءى آدم، القيامة
فيقول: يا ذريتك، من جهنم بعث فيقول: أخرج وسعديك، لبيك
وتسممعين). تسممعة مائاممة كممل من فيقول: أخرج أخرج، كم رب

تسممعة مائاممة كممل مممن منمما أخممذ إذا اللممه، رسممول فقممالوا: يمما
كالشعرة المم في أمتي قال: (إن منا؟ يبقى فماذا وتسعون،

السود). الثور في البيضاء

46   } :    : شيء -  الساعة زلزلة إن وجل عز قوله باب
 : الحج} / /.1عظيم

/.1الساعة} /القمر:  /. {اقتربت57الزفة} /النجم:  {أزفت
العمممش، عممن جرير، موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثني6165

قال: سعيد أبي عن صالح، أبي عن
آدم، الله: يمما وسلم: (يقول عليه الله صلى الله رسول قال 

قممال: يقممول: أخممرج يممديك، فممي والخيممر وسممعديك فيقول: لبيك
تسممعمائاة ألممف كممل قال: من النار؟ بعث قال: وما النار، بعث

ذات كممل وتضممع الصممغير، يشمميب حين فذاك وتسعين، وتسعة
ولكممّن بسممكرى، هممم وممما سممكرى النمماس وتممرى حملها، حمل

اللممه، رسممول فقممالوا: يمما عليهم ذلك شديد). فاشتد الله عذاب
ًا ومممأجوج يأجوج من فإن قال: (أبشروا، الرجل؟ ذلك أينا ألفمم

أن لطمممع إنممي بيممده، نفسممي قممال: والممذي ثممم رجلً، ومنكممم
ّبرنمما، اللممه الجنة). قممال: فحمممدنا أهل ثلث تكونوا قممال: ثممم وك

الجنممة، أهممل شطر تكونوا أن لطمع إني بيده، نفسي (والذي
الثممور جلممد فممي البيضمماء الشممعرة كمثممل المم في مثلكم إن

الحمار). ذراع في كالرقمة أو السود،
]3170[ر:

47   } :    : أنهم -  أولئك يظن أل تعالى الله قول باب
    . لرب.   الناس يقوم يوم عظيم ليوم مبعوثون

 : المطففين} / /.6 - 4العالمين
ّطعممت ابممن وقممال /:166السممباب} /البقممرة:  بهممم عبمماس: {وتق

ُوُصلت الدنيا. في قال: ال
يممونس: بممن عيسممى أبممان: حممدثنا بممن إسممماعيل  - حدثنا6166
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عون، ابن حدثنا



لممرب النمماس يقمموم وسمملم: (يمموم عليه الله صلى النبي عن 
أذنيه). أنصاف إلى رشحه في أحدهم العالمين). قال: يقوم

]4654[ر:
سممليمان، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثني6167

اللممه رضممي هريرة أبي عن الغيث، أبي عن زيد، بن ثور عن
عنه:
النمماس قممال: (يعممرق وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا، سممبعين الرض فممي عرقهممم يممذهب حممتى القيامة يوم ذراعمم
آذانهم). يبلغ حتى ويلجمهم

48.    : القيامة -  يوم القصاص باب
ّقة، وهي ّق الثواب فيها لن الحا ّقممة وحمموا ّقممة المممور. الح والحا

ّتغابن: غبممن والّصاّخة، والغاشية والقارعة واحد، الجنممة أهممل وال
النار. أهَل

العمممش: أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثنا بممن عمممر  - حممدثنا6168
عنه: الله رضي الله عبد شقيق: سمعت حدثني

الناس بين يقضى ما وسلم: (أول عليه الله صلى النبي قال 
بالدماء).

]6471[
سممعيد عممن مالممك، قممال: حممدثني إسممماعيل  - حممدثنا6169

هريرة: أبي عن المقبري،
عنده كانت قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

درهممم، ول دينممار َثممّم ليممس فممإنه منها، فليتحلله لخيه مظلمة
لممه يكممن لممم فممإن حسممناته، مممن لخيممه يؤخممذ أن قبممل مممن

عليه). فطرحت أخيه سيئات من أخذ حسنات
]2317[ر:

زريع: {ونزعنا بن يزيد محمد: حدثنا بن الصلت  - حدثني6170
عممن قتممادة، عن سعيد، غل}. قال: حدثنا من صدورهم في ما

عنممه اللممه رضممي الخممدري سممعيد أبمما الناجي: أن المتوكل أبي
قال:

المؤمنممون وسمملم: (يخلممص عليممه الله صلى الله رسول قال 
فيقتممص والنممار، الجنممة بيممن قنطممرة على فيحبسون النار، من

إذا حممتى الممدنيا، فممي بينهممم كممانت مظممالم بعض من لبعضهم
ّذبوا ّقوا ُه ُن محمممد نفممس فوالممذي الجنة، دخول في لهم أذن و
فممي كممان بمنزلممه منممه الجنممة في بمنزله أهدى لحدهم بيده،



الدنيا).
]2308[ر:

49.     : ّذب -  ُع الحساب نوقش من باب
بممن عثمممان عممن موسممى، بممن اللممه عبيد  - حدثنا6171/6172

عائاشة، عن مليكة، أبي ابن عن السود،
الحسمماب نوقش قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ّذب). قالت: قلت: أليس يحاسممب تعممالى: {فسمموف الله يقول ُع
ًا ًا}. قال: (ذلك حساب العرض). يسير
السممود: بممن عثمممان عممن يحيى، علي: حدثنا بن عمرو حدثني

عنهما اللمه رضمي عائاشمة قال: سمعت مليكة أبي ابن سمعت
وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي قالت: سمعت

بممن وصممالح وأيمموب، سممليم، بممن ومحمممد جريممج، ابممن وتممابعه
اللممه صلى النبي عن عائاشة، عن مليكة، أبي ابن عن رستم،

وسلم. عليه
]103[ر:

عبممادة: بممن روح منصممور: حممدثنا بممن إسممحق ) - حممدثني6172(
مليكممة: أبممي بممن اللممه عبممد صغيرة: حدثنا أبي بن حاتم حدثنا

عائاشة: محمد: حدثتني بن القاسم حدثني
ه رسمول أن  لم عليمه اللمه صملى الل أحمد قمال: (ليمس وس

قد أليس الله، رسول هلك). فقلت: يا إل القيامة يوم ُيحاَسب
يحاسممب فسوف بيمينه كتابه أوتي من تعالى: {فأما الله قال

ًا ًا}. فقال حساب وسلم: (إنممما عليه الله صلى الله رسول يسير
َقُش أحممد وليممس العممرض، ذلمك َنمما إل القيامممة يمموم الحسمماب ُي

ّذب}. ُع
]103[ر:

قممال: هشممام بممن معاذ الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6173
عليممه اللممه صلى النبي عن أنس، عن قتادة، عن أبي، حدثني
عبممادة: بممن روح معمممر: حممدثنا بممن محمممد (ح). وحدثني وسلم
عنه: الله رضي مالك بن أنس قتادة: حدثنا عن سعيد، حدثنا

بالكافر يقول: (يجاء كان وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 
ًا، الرض ملممء لممك كممان لو له: أرأيت فيقال القيامة يوم ذهبمم

ِئلت كنممت له: قممد فيقال فيقول: نعم، به؟ تفتدي أكنت ممما ُسمم
ذلك). من أيسر هو
]3156[ر:



العمممش قال: حدثني أبي حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6174
قال: حاتم بن عدي عن خيثمة، قال: حدثني

إل أحممد مممن منكممم وسمملم: (ممما عليممه الله صلى النبي قال 
ثمم ترجمممان، وبينمه الله بين ليس القيامة، يوم الله وسيكلمه

ًا يرى فل ينظر ّداَمُه، شيئ النار، فتستقبله يديه بين ينظر ثم ُق
تمرة). بشق ولو النار يتقي أن منكم استطاع فمن
حمماتم بممن عممدي عممن خيثمة، عن عمرو، العمش: حدثني قال

أعرض النار). ثم وسلم: (اتقوا عليه الله صلى النبي قال: قال
ًا، وأشمماح أعممرض النممار). ثممم قال: (اتقوا ثم وأشاح، حممتى ثلثمم

تمممرة، بشممق ولممو النممار قممال: (اتقمموا ثم إليها، ينظر أنه ظننا
طيبة). فبكلمة يجد لم فمن
]1347[ر:

50.       : حساب -  بغير ًا ألف سبعون الجنة يدخل باب
فضمميل: حممدثنا ابممن ميسممرة: حممدثنا بممن عمممران  - حممدثنا6175

هشمميم، زيد: حدثنا بن أسيد الله: وحدثني عبد أبو حصين. قال
ابممن فقممال: حممدثني جممبير بن سعيد عند قال: كنت حصين عن

قال: عباس
فأجد المم، علي وسلم: (عرضت عليه الله صلى النبي قال 

معممه يمممر والنبي النفر، معه يمر النبي المة، معه يمر النبي
فنظرت وحده، يمر والنبي الخمسة، معه يمر والنبي العشرة،

ولكممن قممال: ل، أمتي؟ هؤلء جبريل، قلت: يا كثير، سواد فإذا
أمتممك، قممال: هممؤلء كثير، سواد فإذا فنظرت الفق، إلى انظر

ّدامهم ألفا سبعون وهؤلء قلت: عذاب، ول عليهم حساب ل ُق
يتطيممرون، ول يسممترقون، ول يكتمموون، ل قممال: كممانوا ولممم؟
ّكاشة إليه يتوكلون). فقام ربهم وعلى فقال: ادع محصن بن ُع

إليممه قممام منهم). ثم اجعله قال: (اللهم منهم، يجعلني أن الله
بهما قمال: (سمبقك منهمم، يجعلنمي أن الله قال: ادع آخر رجل

ّكاشة). ُع
]3229[ر:

يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد أسد: أخبرنمما بن معاذ  - حدثنا6176
ّيب: أن بممن سممعيد قال: حممدثني الُزهري عن هريممرة أبمما المسمم

قال: حدثه
يقممول: (يممدخل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سمعت 

ًا، سبعون هم زمرة أمتي من الجنة إضاءة وجوههم تضيء ألف



ّكاشممة هريرة: فقممام أبو البدر). وقال ليلة القمر محصممن بممن ع
أن اللممه ادع اللممه، رسممول فقال: يا عليه، نمرة يرفع السدي
مممن رجممل قممام منهممم). ثممم اجعله فقال: (اللهم منهم، يجعلني
منهممم، يجعلنممي أن اللممه ادع اللممه، رسممول فقممال: يمما النصار،

ّكاشة). فقال: (سبقك ع
]5474[ر:

قممال: غسممان أبممو مريممم: حممدثنا أبممي بممن سعيد  - حدثنا6177
قال: سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

أمممتي مممن الجنة وسلم: (ليدخلّن عليه الله صلى النبي قال 
ًا، سبعون - متماسكين، أحدهما في - شك ألف سبعمائاة أو ألف

الجنممة، وآخرهممم أولهممم يممدخل حممتى ببعممض، بعضممهم آخممذ
البدر). ليلة القمر ضوء على ووجوههم

]3075[ر:
إبراهيممم: بممن يعقمموب اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6178
اللممه رضممي عمممر ابممن عممن نافع، صالح: حدثنا عن أبي، حدثنا

عنهما،
الجنمة أهمل قمال: (يممدخل وسملم عليمه الله صلى النبي عن 

ل النممار أهممل بينهم: يا مؤذن يقوم ثم النار، النار وأهل الجنة
خلود). موت، ل الجنة أهل ويا موت،

]6182[
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6179

قال: هريرة أبي عن العرج،
أهممل الجنة: يا لهل وسلم: (يقال عليه الله صلى النبي قال 

موت). ل خلود النار أهل النار: يا ولهل موت، ل خلود الجنة

51.    : والنار -  الجنة صفة باب
طعممام وسلم: (أول عليه الله صلى النبي سعيد: قال أبو وقال
حوت). كبد زيادة الجنة أهل يأكله

]6155[ر:
المعممدن. ومنممه بأرض: أقمت، عدنت /: خلد،72{عدن} /التوبة: 

صدق. منبت /: في55صدق} /القمر:  مقعد {في
رجمماء، أبممي عممن عوف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - حدثنا6180

عمران، عن
الجنممة فممي قممال: (اطلعممت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أكممثر فرأيممت النممار فممي واطلعممت الفقممراء، أهلهمما أكثر فرأيت



النساء). أهلها
]3069[ر: 

الممتيمي، سممليمان إسماعيل: أخبرنمما مسدد: حدثنا  - حدثنا6181
أسامة، عن عثمان، أبي عن
بمماب علممى قممال: (قمممت وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 

ّد وأصممحاب المسمماكين، دخلهمما مممن عامممة فكممان الجنممة، الجمم
النمار، إلممى بهمم أمممر قممد النمار أصمحاب أن غيممر محبوسمون،

النساء). دخلها من عامة فإذا النار باب على وقمت
]4900[ر:

بممن عمممر الله: أخبرنمما عبد أسد: أخبرنا بن معاذ  - حدثنا6182
قال: عمر ابن عن حدثه، أنه أبيه عن زيد، بن محمد

الجنة أهل صار وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
يجعممل حممتى بممالموت جيممء النممار، إلى النار وأهل الجنة، إلى
ل الجنممة أهممل منمماد: يمما ينممادي ثممم يذبح، ثم والنار، الجنة بين

ًا الجنممة أهممل فيممزداد موت، ل النار أهل ويا موت، إلممى فرحمم
ًا النار أهل ويزداد فرحهم، حزنهم). إلى حزن

]6178[ر:
بممن مالممك الله: أخبرنا عبد أسد: أخبرنا بن معاذ  - حدثنا6183
سعيد أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن أنس،

قال: الخدري
تبممارك اللممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

ربنمما فيقولممون: لبيممك الجنممة؟ أهل الجنة: يا لهل يقول وتعالى
وقممد نرضى ل لنا فيقولون: وما رضيتم؟ فيقول: هل وسعديك،

ًا تعممط لممم ما أعطيتنا أعطيكممم فيقممول: أنمما خلقممك، مممن أحممد
ذلممك؟ مممن أفضممل شمميء وأي رب، قالوا: يا ذلك، من أفضل

ًا). بعده عليكم أسخط فل رضواني، عليكم فيقول: أحل أبد
]7080[

عمممرو: بممن معاويممة محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني6184
ًا قال: سمعت حميد عن إسحق، أبو حدثنا يقول: أنس

النممبي إلممى أمممه فجمماءت غلم، وهممو بممدر يوم حارثة أصيب 
ه صلى عرفمت قمد اللمه، رسمول فقمالت: يما وسملم عليمه الل
وإن وأحتسممب، أصممبر الجنممة فممي يممك فإن مني، حارثة منزلة
ْلممِت، فقممال: (ويحممك، أصممنع؟ ممما تممر الخممرى تكممن ِب َه َو ّنممة أ َوَج أ

الفردوس). جنة لفي وإنه كثيرة، جنان إنها هي؟ واحدة



]2654[ر:
موسممى: أخبرنمما بن الفضل أسد: أخبرنا بن معاذ  - حدثنا6185

هريرة، أبي عن حازم، أبي عن الفضيل،
الكافر منكبي بين قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

المسرع). للراكب أيام ثلثة مسيرة
سمملمة: بممن المغيممرة إبراهيم: أخبرنمما بن إسحق  - وقال6186
سعد، بن سهل عن حازم، أبي عن وهيب، حدثنا

الجنممة فممي قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 
يقطعها). ل عام مائاة ظلها في الراكب يسير لشجرة،

فقممال: عيمماش أبممي بممن النعمممان بممه حممازم: فحممدثت أبممو قال
قممال: (إن وسمملم عليه الله صلى النبي عن سعيد، أبو حدثني

مائاممة السريع المَضّمر الجواد الراكب يسير لشجرة، الجنة في
يقطعها). ما عام

عممن حممازم، أبممي عممن العزيممز، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا6187
سعد: بن سهل

الجنممة قممال: (ليممدخلّن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا، سبعون أمتي من حممازم أبممو يدري - ل ألف سبعمائاة أو ألف

ًا، بعضممهم آخممذ - متماسممكون، قال أيهما أولهممم يممدخل ل بعضمم
البدر). ليلة القمر صورة على وجوههم آخرهم، يدخل حتى
]3075[ر:

عممن العزيممز، عبممد مسمملمة: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثنا6188
سهل، عن أبيه،
الجنممة أهممل قممال: (إن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

فممي الكمموكب تممتراءون كممما الجنممة، فممي الغممرف ليممتراءون
السماء).

فقمال: أشمهد عيماش أبممي بمن النعمممان بمه أبممي: فحمدثت قال
الكمموكب تممراءون فيممه: (كممما ويزيممد يحممدثه سممعيد أبا لسمعت
والغربي). الفق: الشرقي في الغارب
عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6189

عنه، الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت عمران أبي
تعممالى اللممه قممال: (يقممول وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 

ًا النار أهل لهون الرض فممي ما لك أن القيامة: لو يوم عذاب
منممك فيقممول: أردت فيقممول: نعممم، به؟ تفتدي أكنت شيء من

ًا، بممي تشممرك ل آدم: أن صلب في وأنت هذا، من أهون شمميئ



بي). تشرك أن إل فأبيت
]3156[ر:

جممابر عممن عمممرو، عن حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6190
عنه: الله رضي

النممار مممن قممال: (يخممرج وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 
قممال: الضممغابيس، الثعارير؟ الثعارير). قلت: وما كأنهم بالشفاعة

محمممد، أبمما دينممار: يمما بممن لعمممرو فقلت فمه، سقط قد وكان
عليه الله صلى النبي يقول: سمعت الله عبد بن جابر سمعت
النار). قال: نعم. من بالشفاعة يقول: (يخرج وسلم
قتممادة: حممدثنا عممن همممام، خالممد: حممدثنا بن هدبة  - حدثنا6191

مالك، بن أنس
النمار من قوم قال: (يخرج وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أهممل فيسممميهم الجنممة، فيممدخلون سممفع، منهمما مسممهم ما بعد
الجنة: الجهنميين).

]7012[
عن يحيى، بن عمرو وهيب: حدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا6192

عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي عن أبيه،
الجنمة أهمل دخممل قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

مثقممال قلبممه فممي كان الله: من يقول النار، النار وأهل الجنة،
امتحشموا قمد فيخرجمون فمأخرجوه، إيمان من خردل من حبة

ًا، وعادوا الحبة تنبت كما فينبتون الحياة، نهر في فيلقون حمم
صمملى النممبي - وقممال السمميل قال: حمية أو السيل، حميل في
ملتوية). صفراء تخرج أنها تروا - ألم وسلم عليه الله
]22[ر:

شعبة غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6193/6194
النعمان: قال: سمعت إسحق أبا قال: سمعت

أهممل أهممون يقممول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
ًا النممار قممدميه أخمممص فممي توضممع لرجممل، القيامممة يمموم عممذاب

دماغه). منها يغلي جمرة،
أبممي عن إسرائايل، رجاء: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا6194( 

قال: بشير بن النعمان عن إسحق،
أهممل أهممون يقممول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ًا النار جمرتممان، قممدميه أخمممص علممى رجممل، القيامة يوم عذاب
بالقمقم). المرجل يغلي كما دماغه منهما يغلي



عممن عمرو، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6195
حاتم: بن عدي عن خيثمة،

لم عليمه الله صلى النبي أن  اح النمار ذكمر وس بموجهه فأش
قممال: ثممم منها، فتعوذ بوجهه فأشاح النار ذكر ثم منها، فتعوذ
طيبة). فبكلمة يجد لم فمن تمرة، بشق ولو النار (اتقوا

]1347[ر:
حممازم، أبممي ابممن حمممزة: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثنا6196

ّبمماب، بمن اللمه عبممد عممن يزيمد، عمن والدراوردي، أبمي عمن خ
عنه: الله رضي الخدري سعيد

عنممده وذكممر وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول سمع أنه 
القياممة، يموم شمفاعتي تنفعممه فقمال: (لعلمه طممالب، أبمو عمه

أم منممه يغلممي كعممبيه، يبلممغ النممار مممن ضحضمماح فممي فيجعممل
دماغه).

]3672[ر:
أنممس عممن قتممادة، عممن عوانة، أبو مسدد: حدثنا  - حدثنا6197
قال: عنه الله رضي

النمماس اللممه وسلم: (يجمممع عليه الله صلى الله رسول قال 
من يريحنا حتى ربنا على استشفعنا فيقولون: لو القيامة، يوم

ونفممخ بيده، الله خلقك الذي فيقولون: أنت آدم فيأتون مكاننا،
عنممد لنمما فاشممفع لممك، فسجدوا الملئاكة وأمر روحه، من فيك

ًا، ويقممول: ائاتمموا خطيئتممه، ويذكر هناكم، ربنا. فيقول: لست نوحمم
ويممذكر هنمماكم، فيقممول: لسممت فيممأتونه اللممه، بعثممه رسول أول

فيقممول: فيممأتونه خليلً، اللممه اتخذه الذي إبراهيم ائاتوا خطيئته،
اللممه، كلمممه الممذي موسممى ائاتمموا خطيئته، ويذكر هناكم، لست

عيسممى ائاتمموا خطيئتممه، فيممذكر هنمماكم، فيقممول: لسممت فيممأتونه
ًا ائاتموا هنماكم، فيقمول: لسمت فيأتونه عليمه اللمه صملى محممد
فيممأتوني، تممأخر، وممما ذنبممه مممن تقممدم ما له غفر فقد وسلم،

ًا، وقعت رأيته فإذا ربي، على فأستأذن شاء ما فيدعني ساجد
ُيسمممع، وقممل ُتعطممه، رأسمك: سممل لممي: ارفممع يقممال ثممم اللممه،

ّفع، واشفع ثممم يعلمنممي، بتحميممد ربي فأحمد رأسي، فأرفع ُتَش
ًا، لي فيحد أشفع الجنممة، وأدخلهممم النممار، مممن أخرجهم ثم حد

ًا فأقع أعود ثم ممما حممتى الرابعممة، أو الثالثممة، في مثله ساجد
عنممد يقممول قتادة القرآن). وكان حبسه من إل النار في يبقى

الخلود. عليه وجب هذا: أي



]4206[ر:
ذكمموان: بمن الحسممن عمن يحيمى، مسممدد: حممدثنا  - حدثنا6198
عنهما، الله رضي حصين بن عمران رجاء: حدثنا أبو حدثنا

النمار من قوم قال: (يخرج وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الجنممة، - فيمدخلون وسملم عليمه اللمه - صملى محممد بشممفاعة
الحهنميين). يسمون
عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا6199
أنس:

وقممد وسمملم، عليه الله صلى الله رسول أتت حارثة أم أن 
رسممول فقممالت: يمما سممهم، غممرب أصممابه بممدر، يوم حارثة هلك
الجنممة فممي كممان فممإن قلبي، من حارثة موقع علمت قد الله،

لهمما: (هبلممت، فقممال أصممنع؟ ممما ترى سوف وإل عليه، أبك لم
الفممردوس لفممي وإنممه كممثيرة، جنممان إنهمما هممي؟ واحممدة أجنممة

العلى).
ه سمبيل فمي وقال: (غدوة ومما المدنيا ممن خيمر روحمة أو الل

خيممر الجنممة، مممن قممدم موضممع أو أحممدكم، قوس ولقاب فيها،
الجنممة أهممل نسمماء مممن امممرأة أن ولممو فيهمما، وممما الممدنيا من

ًا، بينهما ما ولملت بينهما، ما لضاءت الرض إلى اطلعت ريح
فيها). وما الدنيا من - خير الخمار - يعني ولنصيفها

]2639 - 2654[
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6200

هريرة: أبي عن العرج،
إل الجنممة أحممد يممدخل وسمملم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

ًا، ليزداد أساء، لو النار من مقعده أري النممار يممدخل ول شكر
عليممه ليكممون أحسممن، لممو الجنممة مممن مقعممده أري إل أحممد

حسرة).
عممن جعفممر، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6201
هريممرة أبممي عممن المقممبري، سممعيد أبي ابن سعيد عن عمرو،
قال: أنه عنه الله رضي

يمموم بشممفاعتك النمماس أسممعد مممن اللممه، رسممول قلممت: يمما 
عممن يسممألني ل أن هريممرة، أبا يا ظننت، فقال: (لقد القيامة؟

علممى حرصممك مممن رأيممت لممما منممك، أول أحممد الحممديث هممذا
إلممه قممال: ل مممن القيامة يوم بشفاعتي الناس أسعد الحديث،

ًا الله، إل نفسه). قبل من خالص



]99[ر:
منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6202

عنه: الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن
النار أهل آخر لعلم وسلم: (إني عليه الله صلى النبي قال 

ًا النمار ممن يخمرج رجمل دخمولً، الجنمة أهل وآخر منها، خروج
ًا، أنها إليه فيخيل فيأتيها، الجنة، فادخل الله: اذهب فيقول حبو
فيقممول: اذهممب ملى، وجممدتها رب فيقممول: يمما فيرجممع ملى،

فيقممول: يمما فيرجع ملى، أنها إليه فيخيل فيأتيها الجنة، فادخل
مثممل لممك فإن الجنة، فادخل فيقول: اذهب ملى، وجدتها ربي

الممدنيا، أمثممال عشممرة مثممل لممك أو: إن أمثالهمما، وعشرة الدنيا
رأيممت الملك). فلقد وأنت مني أو: تضحك مني، فيقول: أتسخر

نواجممذه، بممدت حممتى ضحك وسلم عليه الله صلى الله رسول
منزلة. الجنة أهل أدنى يقال: ذلك وكان

]7073[
عممن الملممك، عبممد عممن عوانممة، أبو مسدد: حدثنا  - حدثنا6203

عنه: الله رضي العباس عن نوفل، ابن الحارث بن الله عبد
طممالب أبمما نفعت وسلم: هل عليه الله صلى للنبي قال أنه 

بشيء.
]3670[ر:

52.    : جهنم -  جسر الصراط باب
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6204
صمملى النبي أخبرهما: عن هريرة أبا يزيد: أن بن وعطاء سعيد

وسلم. عليه الله
الُزهممري، عن معمر، الرزاق: أخبرنا عبد محمود: حدثنا وحدثني

قال: هريرة أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن
فقال: القيامة؟ يوم ربنا نرى هل الله، رسول أناس: يا قال 

يمما سممحاب). قممالوا: ل دونهمما ليممس الشمممس في تضارون (هل
ليممس البممدر ليلممة القمممر فممي تضممارون قال: (هل الله، رسول

يمموم ترونممه قال: (فإنكم الله، رسول يا سحاب). قالوا: ل دونه
ًا يعبممد كممان فيقول: من الناس، الله يجمع كذلك، القيامة شمميئ
ّتبعه، يعبممد كممان مممن ويتبممع الشمممس، يعبممد كان من فيتبع فلي
ّتبع القمر، فيهمما المممة هذه وتبقى الطواغيت، يعبد كان من وي

فيقممول: يعرفممون، الممتي غيرالصورة في الله فيأتيهم منافقوها،
يأتينمما حممتى مكاننمما هممذا منممك، بممالله فيقولون: نعمموذ ربكم، أنا



الممتي الصممورة فممي اللممه فيممأتيهم عرفنمماه، ربنا أتانا فإذا ربنا،
فيتبعممونه، ربنمما فيقولممون: أنممت ربكممم، فيقممول: أنمما يعرفممون،

وسمملم: عليه الله صلى الله رسول قال جهنم، جسر ويضرب
سمملم. سمملم يومئذ: اللهم الرسل ودعاء يجيز، من أول فأكون

السممعدان). شمموك رأيتممم أما السعدان، شوك مثل كلليب وبه
السممعدان، شمموك مثممل قممال: (فإنهمما الله، رسول يا قالوا: بلى

النمماس فتخطممف اللممه، إل عظمهمما قممدر يعلممم ل أنهمما غيممر
حتى ينجو، ثم المخردل، ومنهم بعمله الموبق منهم بأعمالهم،

النار من يخرج أن وأراد عباده، بين القضاء من الله فرغ إذا
أمممر اللممه، إل إلممه ل أن يشهد كان ممن يخرج، أن أراد من

وحممرم السممجود، آثار بعلمة فيعرفونهم يخرجوهم، أن الملئاكة
فيخرجونهم السجود، أثر آدم ابن من تأكل أن النار على الله
فينبتممون الحيمماة، ماء له يقال ماء عليهم فيصب امتحشوا، قد

علممى بوجهه مقبل رجل ويبقى السيل، حميل في الحبة نبات
ذكاؤهمما، وأحرقنممي ريحهمما، قشممبني قممد رب، فيقممول: يمما النار،

فيقممول: لعلممك اللممه، يممدعو يزال فل النار، عن وجهي فاصرف
أسممألك ل وعزتممك فيقممول: ل غيممره، تسممألني أن أعطيتممك إن

رب ذلممك: يمما بعممد يقممول ثممم النممار، عن وجهه فيصرف غيره،
تسألني ل أن زعمت قد فيقول: أليس الجنة، باب إلى قربني
فيقول: لعلممي يدعو، يزال فل أغدرك، ما آدم ابن ويلك غيره،

أسممألك ل وعزتممك فيقممول: ل غيممره، تسألني ذلك أعطيتك إن
غيممره، يسممأله ل أن ومواثيممق عهممود مممن اللمه فيعطممي غيره،

اللممه شاء ما سكت فيها ما رأى فإذا الجنة، باب إلى فيقربه
قممد يقول: أوليس ثم الجنة، أدخلني يقول: رب ثم يسكت، أن

أغممدرك، ممما آدم ابممن يمما ويلممك غيممره، تسممألني ل أن زعمممت
حممتى يممدعو يممزال فل خلقك، أشقى تجعلني ل رب فيقول: يا

فيها دخل فإذا فيها، بالدخول له أذن منه ضحك فإذا يضحك،
كممذا، مممن لممه: تمممن يقممال ثممم فيتمنممى، كممذا، مممن قيممل: تمممن

ومثلممه لممك لممه: هممذا فيقممول الممماني، به تنقطع حتى فيتمنى،
معه).

دخولً. الجنة أهل آخر الرجل هريرة: وذلك أبو قال
ّيممر ل هريممرة أبي مع جالس الخدري سعيد قال: وأبو عليممه يغ

ًا معممه). ومثله لك قوله: (هذا إلى انتهى حتى حديثه، من شيئ
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سعيد: سمممعت أبو قال



حفظمت: (مثلمه هريرة أبو أمثاله). قال وعشرة لك يقول: (هذا
معه).

]773[ر:

53.   : الحوض -  في باب
/.1الكوثر} /الكوثر:  أعطيناك تعالى: {إنا الله وقول
وسمملم: عليممه اللمه صملى النممبي زيممد: قممال بن الله عبد وقال

الحوض). على تلقوني حتى (اصبروا
]4075[ر:

سممليمان، عن عوانة، أبو حماد: حدثنا بن يحيى  - حدثني6205
الله، عبد عن شقيق، عن
الحوض). على فرطكم وسلم: (أنا عليه الله صلى النبي عن 

شمعبة، جعفممر: حممدثنا بمن محمد علي: حدثنا بن عمرو وحدثني
اللممه رضممي اللممه عبد عن وائال، أبا قال: سمعت المغيرة عن

عنه،
علممى فرطكممم قممال: (أنمما وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 

فممأقول: يمما دونممي، ليختلجممّن ثم منكم رجال وليرفعّن الحوض،
بعدك). أحدثوا ما تدري ل فيقال: إنك أصحابي؟ رب

وائال. أبي عن عاصم، تابعه
الله صلى النبي عن حذيفة، عن وائال، أبي عن حصين، وقال
وسلم. عليه

]6642[
نممافع، الله: حدثني عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6206

عنهما، الله رضي عمر ابن عن
كممما حمموض قال: (أمممامكم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وأذرح). جرباء بين

بشممر أبممو هشيم: أخبرنا محمد: حدثنا بن عمرو  - حدثني6207
عبمماس ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن السممائاب، بن وعطاء
قال: عنه الله رضي

بشممر: أبممو إيمماه. قممال اللممه أعطاه الذي الكثير الكوثر: الخير 
ًا لسعيد: إن قلت فقممال الجنممة؟ فممي نهممر أنممه يزعمممون أناسمم

إياه. الله أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي سعيد: النهر
]4682[ر:

عممن عمممر، بممن نافع مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا6208



عمرو: بن الله عبد قال: قال مليكة أبي ابن
شممهر، مسمميرة وسمملم: (حوضممي عليممه الله صلى النبي قال 

وكيزانممه المسممك، مممن أطيممب وريحممه اللبممن، مممن أبيض ماؤه
ًا). يظمأ فل منها شرب من السماء، كنجوم أبد
عممن وهممب، ابممن قممال: حممدثني عفيممر بممن سعيد  - حدثنا6209

عنه: الله رضي مالك بن أنس شهاب: حدثني ابن يونس: قال
حوضي قدر قال: (إّن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كعممدد البمماريق من فيه وإن اليمن، من وصنعاء أيلة بين كما
السماء). نجوم

أنممس، عممن قتممادة، عممن هّمام، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6210
خالد: حممدثنا بن هدبة وسلم. وحدثنا عليه الله صلى النبي عن

مالك، بن أنس قتادة: حدثنا هّمام: حدثنا
فممي أسممير أنمما قال: (بينما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

هممذا قلت: ممما المجوف، الدر قباب حافتاه بنهر، أنا إذا الجنة،
أو طينه، فإذا ربك، أعطاك الذي الكوثر، قال: هذا جبريل؟ يا

هدبة. أذفر). شك مسك طيبه،
]4680[ر:

عبممد وهيممب: حممدثنا إبراهيممم: حممدثنا بممن مسمملم  - حممدثنا6211
أنس، عن العزيز،

من ناس علي قال: (ليردن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فممأقول: دونممي، اختلجمموا عرفتهممم حممتى الحمموض، أصممحابي
بعدك). أحدثوا ما تدري فيقول: ل أصيحابي؟

ّطممرف: بممن محمممد مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا6212 م
قال: سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

علممى فرطكممم وسمملم: (إنممي عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 
أبممدا، يظمممأ لممم شممرب ومممن شممرب، علممي مممر من الحوض،

وبينهم). بيني يحال ثم ويعرفونني، أعرفهم أقوام علي ليردّن
فقممال: هكممذا عيمماش أبممي بن النعمان حازم: فسمعني أبو قال

سممعيد أبممي علممى فقال: أشهد فقلت: نعم، سهل؟ من سمعت
فيقمال: منممي، فيهمما: (فممأقول: إنهممم يزيد وهو لسمعته الخدري،

ًا بعدك، أحدثوا ما تدري ل إنك ًا فأقول: سحق ّيممر لمن سحق غ
بعدي).

]6643[
ًا} /الملمممك:  ابمممن وقمممال ًا،11عبممماس: {سمممحق يقمممال: /: بعمممد



أبعده. وأسحقه سحقه /: بعيد،31{سحيق} /الحج: 
الحبطي: حدثنا سعيد بن شبيب بن أحمد  - وقال6213/6214

ّيب، بممن سممعيد عممن شممهاب، ابممن عن يونس، عن أبي، المسمم
يحدث: كان هريرة: أنه أبي عن
يموم علممي قال: (يممرد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فممأقول: يمما الحمموض، عممن فيجلممون أصحابي، من رهط القيامة
إنهممم بعدك، أحدثوا بما لك علم ل فيقول: إنك أصحابي؟ رب

القهقرى). أدبارهم على ارتدوا
قال: أخبرني وهب ابن صالح: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا6214( 

ّيب ابممن عممن شهاب، ابن عن يونس، يحممدث، كممان أنممه المسمم
وسلم: عليه الله صلى النبي أصحاب عن
الحمموض علممي قممال: (يممرد وسمملم عليممه الله صلى النبي أن 

ّلممؤون أصحابي، من رجال أصمحابي؟ رب فممأقول: يمما عنممه، فيح
علممى ارتممدوا إنهممم بعممدك، أحممدثوا بما لك علم ل فيقول: إنك

القهقرى). أدبارهم
النممبي عممن يحممدث هريممرة أبممو الُزهري: كان شعيب: عن وقال
ّلؤون). وسلم: (فيجلون). وقال عليه الله صلى عقيل: (فيح
عبيممد عممن علممي، بممن محمممد عن الُزهري، عن الزبيدي، وقال
عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن رافع، أبي بن الله

وسلم.
بممن محمممد الحزامممي: حممدثنا المنذر بن إبراهيم  - حدثني6215

عممن يسممار، بممن عطاء عن هلل، قال: حدثني أبي فليح: حدثنا
هريرة، أبي
إذا نممائام أنمما قممال: (بينمما وسمملم عليممه اللمه صملى النبي عن 

فقممال: وبينهممم، بينممي مممن رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة،
شممأنهم؟ قلممت: وممما واللممه، النممار قممال: إلممى فقلت: أين؟ هلم،

زمممرة، إذا القهقممرى. ثممم أدبارهم على بعدك ارتدوا قال: إنهم
قلت فقال: هلم، وينهم، بيني من رجل خرج عرفتهم إذا حتى
ارتممدوا قال: إنهممم شأنهم؟ قلت: ما والله، النار قال: إلى أين؟
مثممل إل منهممم يخلممص أراه فل القهقممرى، أدبارهم على بعدك
النعم). همل

عممن عياض، بن أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني6216
هريممرة أبممي عن عاصم، بن حفص عن خبيب، عن الله، عبيد

عنه: الله رضي



بيممتي بيممن قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
حوضي). على ومنبري الجنة، رياض من روضة ومنبري

]1138[ر:
الملممك عبد عن شعبة، عن أبي، عبدان: أخبرني  - حدثنا6217

ًا قال: سمعت قال: جندب
على فرطكم يقول: (أنا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

الحوض).
أبي عن يزيد، عن الليث، خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6218
عنه: الله رضي عقبة عن الخير،

ًا، خممرج وسمملم عليممه الله صلى النبي أن  علممى فصمملى يوممم
فقممال: المنمبر، علممى انصرف ثم الميت، على صلته أحد أهل
إلممى لنظممر واللمه وإنممي عليكممم، شممهيد وأنمما لكم، فرط (إني

مفاتيممح أو الرض، خزائاممن مفاتيممح أعطيت وإني الن، حوضي
ولكممن بعممدي، تشركوا أن عليكم أخاف ما والله وإني الرض،
فيها). تنافسوا أن عليكم أخاف

]1279[ر:
عمارة: حممدثنا بن حرمي عبدالله: حدثنا بن علي  - حدثنا6219
يقول: وهب بن حارثة سمع خالد: أنه بن معبد عن شعبة،

فقممال: الحمموض وذكممر وسمملم عليه الله صلى النبي سمعت 
وصنعاء). المدينة بين (كما
عممن خالممد، بممن معبممد عممن شممعبة، عممن عممدي، أبي ابن وزاد

ممما قمموله: (حوضممه وسمملم عليممه اللممه صلى النبي حارثة: سمع
والمدينة). صنعاء بين

قممال قممال: ل، قممال: الوانممي؟ تسمعه؟ المستورد: ألم له فقال
الكواكب). مثل النية فيه المستورد: (ترى

قممال: عمممر بممن نممافع عن مريم، أبي بن سعيد  - حدثنا6220
اللممه رضممي بكممر أبي بنت أسماء عن مليكة، أبي ابن حدثني
قالت: عنهما

حممتى الحمموض علممى وسلم: (إني عليه الله صلى النبي قال 
رب فأقول: يا دوني، ناس وسيؤخذ منكم، علي يرد من أنظر
ما والله بعدك، عملوا ما شعرت فيقال: هل أمتي، ومن مني

يقممول: مليكممة أبممي ابممن أعقممابهم). فكممان على يرجعون برحوا
ديننا. عن نفتن أو أعقابنا، على نرجع أن بك نعوذ إنا اللهم

]6641[



العقب. على /: ترجعون66تنكصون} /المؤمنون:  {أعقابكم
القدر.  - كتاب85

شممعبة: الملممك: حممدثنا عبممد بن هشام الوليد أبو  - حدثنا6221
عبممد عممن وهب، بن زيد قال: سمعت العمش سليمان أنبأني

قال: الله
شممعبة: الملممك: حممدثنا عبممد بن هشام الوليد أبو  - حدثنا1226
عبممد عممن وهب، بن زيد قال: سمعت العمش سليمان أنبأني

قال: الله
ه رسمول حمدثنا  لم، عليمه اللمه صملى الل الصمادق وهمو وس

ًا، أربعيممن أمه بطن في يجمع أحدكم قال: (إن المصدوق، يوممم
اللممه يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة ثم

ًا إن فمموالله سعيد، أو وشقي وأجله، بأربعة: برزقه فيؤمر ملك
يكممون ممما حممتى النممار، أهممل بعمل - يعمل - أو: الرجل أحدكم

فيعمممل الكتمماب عليممه فيسممبق ذراع، أو بمماع غيممر وبينهمما بينممه
أهممل بعمممل ليعمممل الرجممل وإن فيممدخلها، الجنممة أهممل بعمممل
فيسبق ذراعين، أو ذراع غير وبينها بينه يكون ما حتى الجنة،
فيدخلها). النار أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه
ذراع). آدم: (إل قال
]3036[ر:

اللممه عبيممد عممن حممماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6222
عنه، الله رضي مالك بن أنس عن أنس، بن بكر أبي بن
ّكممل وسمملم عليه الله صلى النبي عن  بممالرحم اللممه قممال: (و

ًا، ة، رب فيقمول: أي ملك ة، رب أي نطف مضمغة، رب أي علق
أنممثى، أم ذكممر رب، قممال: أي خلقها، يقضي أن الله أراد فإذا

فمي كمذلك فيكتممب الجمل، فمما الرزق، فما سعيد، أم أشقي
أمه). بطن

]312[ر:

1.      : الله -  علم على القلم جف باب
ّله /.23علم} /الجاثية:  على الله {وأض

وسمملم: (جممّف عليممه الله صلى النبي لي هريرة: قال أبو وقال
لق). أنت بما القلم

]4788[ر:
لهممم /: سممبقت61سممابقون} /المؤمنممون:  عباس: {لهمما ابن قال

السعادة.



قممال: الّرشممك يزيممد شممعبة: حممدثنا آدم: حممدثنا  - حممدثنا6223
ّدث، الّشّخير بن الله عبد بن مطّرف سمعت عمممران عممن يح

قال: حصين بن
النار؟ أهل من الجنة أهل أيعرف الله، رسول رجل: يا قال 

لممما يعمممل قممال: (كممل العمماملون؟ يعمممل قال: (نعم). قال: فلم
له). ييّسر أو: لما له، خلق

]7112[

2.      : عاملين -  كانوا بما أعلم الله باب
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6224

اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن جممبير، بن سعيد عن بشر، أبي
قال: عنهما

المشممركين، أولد عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي سئل 
عاملين). كانوا بما أعلم فقال: (الله

]1317[ر:
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6225

هريممرة أبمما سمع يزيد: أنه بن عطاء قال: وأخبرني شهاب ابن
يقول:

ذراري عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سممئل 
عاملين). كانوا بما أعلم فقال: (الله المشركين،

]1318[ر:
الممرزاق: أخبرنمما عبممد إبراهيممم: أخبرنمما بن إسحق  - حدثنا6226
قال: هريرة أبي عن هّمام، عن معمر،

إل مولممود مممن وسلم: (ممما عليه الله صلى الله رسول قال 
ّودانه، فممأبواه الفطممرة، علممى يولد تنتجممون كممما وينّصممرانه، يهمم

أنتممم تكونمموا حممتى جممدعاء، مممن فيهمما تجممدون هممل البهيمممة،
صغير؟ وهو يموت من الله: أفرأيت رسول تجدعونها). قالوا: يا

عاملين). كانوا بما أعلم قال: (الله
]1292[ر:

3: / {     } : الحزاب -  ًا مقدور ًا قدر الله أمر وكان باب
38./

أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا6227
قال: هريرة أبي عن العرج، عن الّزناد،



المممرأة تسممأل وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
ّدر ما لها فإن ولتنكح، صحفتها، لتستفرغ أختها طلق لها). ُق

]4857[ر:
عاصممم، عن إسرائايل، إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا6228

قال: أسامة عن عثمان، أبي عن
إحدى رسول جاءه إذ وسلم عليه الله صلى النبي عند كنت 

يجممود ابنهمما أن ومعمماذ، كعممب بممن وأبممي سممعد وعنممده بنمماته،
بأجممل، كممل أعطممى، ممما ولله أخذ ما إليها: (لله فبعث بنفسه،
ولتحتسب). فلتصبر

]1224[ر:
ّبان  - حدثنا6229 يممونس، الله: أخبرنا عبد موسى: أخبرنا بن ح

أبا الجمحي: أن محيريز بن الله عبد قال: أخبرني الُزهري عن
أخبره: الخدري سعيد

جمماء وسمملم عليممه الله صلى النبي عند جالس هو بينما أنه 
ًا نصيب إنا الله، رسول فقال: يا النصار من رجل ونحممب سبي

اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال العزل؟ في ترى كيف المال،
َوإنكم عليه فإنه تفعلوا، ل أن عليكم ل ذلك، تفعلون وسلم: (أ

كائانة). هي إل تخرج أن الله كتب نسمة ليست
]2116[ر:

العمممش، عن سفيان، مسعود: حدثنا بن موسى  - حدثنا6230
قال: عنه الله رضي حذيفة عن وائال، أبي عن
فيها ترك ما خطبة، وسلم عليه الله صلى النبي خطبنا لقد 

ًا مممن وجهلممه علمه من علمه ذكره، إل الساعة قيام إلى شيئ
يعممرف كممما فممأعرفه نسمميت، قد الشيء لرى كنت إن جهله،
فعرفه. فرآه عنه غاب إذا الرجل الرجل
سعد عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا6231

رضممي علممي عممن السمملمي، الرحمممن عبد أبي عن عبيدة، بن
قال: عنه الله
ًا كنا  ينكت عود ومعه وسلم عليه الله صلى النبي مع جلوس

مممن مقعده كتب قد إل أحد من منكم وقال: (ما الرض، في
رسممول يمما نتكل القوم: أل من رجل الجنة). فقال من أو النار
أعطممى مممن قرأ: {فأما ميّسر. ثم فكل اعملوا قال: (ل، الله؟

واتقى}. الية).
]1296[ر:



4.   : بالخواتيم -  العمل باب
ّبان  - حدثنا6232 معمممر، الله: أخبرنا عبد موسى: أخبرنا بن ح

ّيب، بن سعيد عن الُزهري، عن رضممي هريممرة أبممي عن المس
قال: عنه الله
فقممال خيممبر، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول مع شهدنا 

ّدعي معممه ممممن لرجممل وسمملم عليممه الله صلى الله رسول يمم
الرجممل قاتممل القتممال حضممر النار). فلما أهل من السلم: (هذا

مممن رجممل فجمماء فممأثبتته، الجممراح به وكثرت القتال، أشد من
اللمه، رسممول فقممال: يمما وسمملم عليممه الله صلى النبي أصحاب

سممبيل فممي قاتممل قممد النممار، أهل من أنه تحدثت الذي أرأيت
صمملى النممبي فقممال الجممراح، بممه فكثرت القتال، أشد من الله

بعممض النممار). فكمماد أهممل مممن إنممه وسمملم: (أممما عليممه اللممه
ألممم الرجممل وجممد إذ ذلممك علممى هممو فبينما يرتاب، المسلمين

بها، فانتحر سهما منها فانتزع كنانته إلى بيده فأهوى الجراح،
عليممه اللممه صلى الله رسول إلى المسلمين من رجال فاشتد
ّدق الله رسول فقالوا: يا وسلم فلن انتحر قد حديثك، الله ص
وسمملم: (يمما عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال نفسه، فقتل
ّذن: ل قم بلل، ّيد الله وإن مؤمن، إل الجنة يدخل فأ هممذا ليؤ
الفاجر). بالرجل الدين
]2897[ر: 

غسممان: حممدثني أبممو مريممم: حممدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا6233
سهل: عن حازم، أبو
ً أن  فممي المسمملمين، عممن غنمماء المسمملمين أعظممم من رجل

النممبي فنظممر وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي مع غزاها غزوة
رجممل إلممى ينظممر أن أحممّب فقال: (من وسلم عليه الله صلى

ّتبعه إلى فلينظر النار أهل من وهممو القمموم، من رجل هذا). فا
جممرح، حتى المشركين، على الناس أشد من الحال تلك على

من خرج حتى ثدييه بين سيفه ذبابة فجعل الموت، فاستعجل
لم عليمه اللمه صملى النمبي إلمى الرجل فأقبل كتفيه، بين وس

ًا، ذاك). قممال: فقال: (وممما الله، رسول أنك فقال: أشهد مسرع
النممار أهممل مممن رجممل إلممى ينظممر أن أحممب لفلن: (مممن قلَت

فعرفمت المسملمين، عمن غناء أعظمنا من إليه). وكان فلينظر
فقتممل الممموت اسممتعجل جممرح فلممما ذلممك، علممى يموت ل أنه

العبد ذلك: (إن عند وسلم عليه الله صلى النبي فقال نفسه،



أهل عمل ويعمل الجنة، أهل من وإنه النار أهل عمل ليعمل
بالخواتيم). العمال النار، أهل من وإنه الجنة

]2742[ر:

5.      : القدر -  إلى ّنذر ال العبد إلقاء باب

عبممد عممن منصممور، عممن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6234
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن ُمّرة، بن الله
ل قممال: (إنممه النممذر، عممن وسمملم عليه الله صلى النبي نهى 

ًا، يرد البخيل). من به يستخرج وإنما شيئ
]6314 - 6315[

معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا6235
هريرة، أبي عن منبه، بن همام عن
لى النبي عن  ه ص آدم ابمن يمأتي قمال: (ل وسملم عليمه الل

ّنذر ُته، قد يكن لم بشيء ال ّدْر ُته وقد القدر يلقيه ولكن َق ّدْر َق
البخيل). من به أستخرج له،

]6316[

6.       : بالله -  إل قوة ول حول ل باب
اللممه: عبممد الحسن: أخبرنا أبو مقاتل بن محمد  - حدثني6236
ّذاء، خالد أخبرنا موسممى أبممي عن النهدي، عثمان أبي عن الح
قال:

فجعلنا غزاة، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا 
ًا، نصعد ل ًا، نعلو ول شرف رفعنمما إل واد فممي نهبممط ول شممرف

عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول منمما قال: فدنا بالتكبير، أصواتنا
ل فممإنكم أنفسممكم، علممى اربعمموا النمماس، أيها فقال: (يا وسلم

ًا، ول أصّم تدعون ًا تدعون إنما غائاب ًا). ثم سميع قال: (يمما بصير
ل الجنممة، كنمموز مممن هي كلمة أعلمك أل قيس، بن الله عبد

بالله). إل قوة ول حول
]2830[ر:

7.     : الله -  عصم من المعصوم باب
ًا} /يممس:  /: مانع. قممال43{عاصم} /هود:  /: عممن9مجاهممد: {سممد

/: أغواها.10الضللة. {دّساها} /الشمس:  في يترددون الحق،
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6237

الخدري، سعيد أبي عن سلمة، أبو قال: حدثني الُزهري



خليفممة اسممتخلف قال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
تأمره وبطانة عليه، وتحّضه بالخير تأمره بطانتان: بطانة له إل

الله). عصم من والمعصوم عليه، وتحّضه بالشر
]6773[

8     } : ل -  أنهم أهلكناها قرية على وحرام باب
 : النبياء} / /.95يرجعون

/. {ول36آمممن} /هممود:  قممد مممن إل قومك من يؤمن لن {أنه
ًا إل يلدوا ًا} /نوح:  فاجر /.27كفار
ِوحممْرُُم ابن عن عكرمة، عن النعمان، بن منصور وقال عباس: 

وجب. بالحبشية
الممرزاق: أخبرنمما عبممد غيلن: حممدثنا بممن محمممود  - حدثني6238
قال: عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، ابن عن معمر،

النممبي عممن هريرة أبو قال مما باللمم، أشبه شيئا رأيت ما 
من حظه آدم ابن على كتب الله وسلم: (إن عليه الله صلى
اللسمان وزنما النظمر، العيمن فزنما محالمة، ل ذلك أدرك الزنا،

ّنممى والنفممس المنطممق، ّدق والفممرج وتشممتهي، تم أو ذلممك يصمم
ّذبه). وقال أبيممه، عممن طمماوس، ابن عن ورقاء، شبابة: حدثنا يك

وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن
]5889[ر:

9      } : فتنة -  إل أريناك التي الرؤيا جعلنا وما باب
 : السراء} / /.60للناس

عكرمة، عمرو: عن سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا6239
عنهما: الله رضي عباس ابن عن
للنمماس}. قممال: هممي فتنممة إل أرينمماك التي الرؤيا جعلنا {وما 

ليلمة وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول أريهمما عيممن، رؤيمما
فممي الملعونمة قممال: {والشممجرة المقممدس، بيت إلى به أسري

ّقوم. شجرة القرآن}. قال: هي الز
]3675[ر:

10.      : الله -  عند وموسى آدم تحاج باب
قممال: حفظنمماه سممفيان الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6240

هريرة، أبا طاوس: سمعت عن عمرو، من



وموسمى، آدم قمال: (احتمّج وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ّيبتنا أبونا أنت آدم موسى: يا له فقال الجنممة، مممن وأخرجتنا خ
بيممده، لممك وخّط بكلمه، الله اصطفاك موسى آدم: يا له قال

ّدره أمر على أتلومني بممأربعين يخلقنممي أن قبممل علممّي اللممه ق
ًا. آدم فحّج موسى، آدم فحّج سنة؟ موسى). ثلث
هريممرة، أبممي عممن العممرج، عن الزناد، أبو سفيان: حدثنا وقال
مثله. وسلم عليه الله صلى النبي عن
]3228[ر:

11.      : الله -  أعطى لما مانع ل باب
أبي بن عبدة فليح: حدثنا سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا6241
معاويممة قممال: كتممب شممعبة، بن المغيرة مولى وّراد، عن لبابة،
عليممه اللممه صمملى النممبي سمممعت ممما إلممي المغيرة: اكتممب إلى

قال: المغيرة علي فأملى الصلة، خلف يقول وسلم
الصمملة: (ل خلف يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

أعطيممت، لممما مممانع ل اللهممم لممه، شريك ل وحده الله إل إله
الجد). منك الجد ذا ينفع ول منعت، لما معطي ول

ًا عبدة: أن جريج: أخبرني ابن وقال وفدت بهذا. ثم أخبره وّراد
القول. بذلك الناس يأمر فسمعته معاوية، إلى بعد
]808[ر:

12       : وسوء -  الشقاء، درك من بالله تعوذ من باب
القضاء.

خلممق} ممما شممّر الفلممق. مممن بممرب أعمموذ تعممالى: {قممل وقمموله
/.2 - 1/الفلق: 

أبممي عممن سمممّي، عممن سممفيان، مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا6242
هريرة، أبي عن صالح،

جهد من بالله قال: (تعوذوا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
العداء). وشماتة القضاء، وسوء الشقاء، ودرك البلء،

]5987[ر:

13 : / {    } : النفال -  وقلبه المرء بين يحول /.24باب

اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6243
قال: الله عبد عن سالم، عن عقبة، بن موسى أخبرنا



ًا  ان ممما كمثير لى النمبي ك ه ص يحلمف: (ل وسملم عليمه الل
ّلب القلوب). ومق

]6253 - 6956[
قممال: أخبرنمما محمممد بممن وبشممر حفممص بن علي  - حدثنا6244

عمر ابن عن سالم، عن الُزهري، عن معمر، الله: أخبرنا عبد
قال: عنهما الله رضي

لممك صممياد: (خبممأت لبممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قال 
ّدّخ، ًا). قال: ال عمممر: قممدرك). قممال تعممدو فلن قال: (اخسأ، خبيئ

وإن تطيقممه، فل يكنه إن قال: (دعه، عنقه، فأضرب لي ائاذن
قتله). في لك خير فل يكنه لم
]1289[ر:

14{        } : لنا -  الله كتب ما إل يصيبنا لن قل باب
 : .51التوبة/ قضى/: 

ّلين162مجاهد: {بفاتنين} /الصممافات:  قال كتممب ممما إل /: بمضمم
ّدر يصلى أنه الله ّدر3فهدى} /العلى:  الجحيم. {ق الشممقاء /: قمم

لمراتعها. النعام وهدى والسعادة،
النضممر: الحنظلممي: أخبرنمما إبراهيممم بممن إسممحق  - حدثني6245
ه عبمد عمن الفمرات، أبمي بن داود حدثنا عمن بريمدة، بمن الل
أخبرته: عنها الله رضي عائاشة يعمر: أن بن يحيى

الطاعون، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت أنها 
ًا فقال: (كمان اللمه فجعلمه يشمماء، مممن علممى اللمه يبعثممه عممذاب

فيممه، يكممون بلممد فممي يكممون عبممد مممن ممما للمممؤمنين، رحمممة
ًا البلد، من يخرج ل فيه ويمكث ًا، صممابر ل أنممه يعلممم محتسممب
شهيد). أجر مثل له كان إل له، الله كتب ما إل يصيبه

]3287[ر:

15{       } : الله -  هدانا أن لول لنهتدي كنا وما باب
 : /.43العراف/

/.57المتقين} /الزمر:  من لكنت هداني الله أن {لو
عممن حممازم، ابممن هممو جريممر، النعمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6246

قال: عازب ابن البراء عن إسحق، أبي
معنما ينقمل الخنمدق يموم وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

يقول: وهو التراب،



صلينا ول صمنا  ول*** اهتدينا ما الله لول (والله

ّبت*** علينا سكينة فأنزلن لقينا إن القدام  وث

أبينا). فتنة أرادوا  إذا*** علينا بغوا قد والمشركون
]2681[ر:

والنذور. اليمان  - كتاب86
ولكممن أيمممانكم فممي بمماللغو الله يؤاخذكم تعالى: {ل الله قول

ّقدتم بما يؤاخذكم مسمماكين عشممرة إطعممام فكفممارته اليمان ع
رقبممة تحريممر أو كسمموتهم أو أهليكممم تطعمممون ما أوسط من

حلفتممم إذا أيمانكم كفارة ذلك أيام ثلثة فصيام يجد لم فمن
 يبين كذلك أيمانكم واحفظوا

اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6247
عائاشة: عن أبيه، عن عروة، بن هشام أخبرنا

قممط، يميممن فممي يحنممث يكن لم عنه الله رضي بكر أبا أن 
يميممن، علممى أحلممف وقممال: ل اليميممن، كفممارة اللممه أنزل حتى

ًا غيرها فرأيت عممن وكفرت خير، هو الذي أتيت إل منها، خير
يميني.

]4338[ر:
بممن جريمر الفضممل: حممدثنا بن محمد النعمان أبو  - حدثنا6248

قال: سمرة بن الرحمن عبد الحسن: حدثنا حازم: حدثنا
بممن الرحمممن عبممد وسلم: (يا عليه الله صلى النبي لي قال 

وكلممت مسممألة عممن أوتيتهمما إن فإنك المارة، تسأل ل سمرة،
حلفممت وإذا عليهمما، أعنممت مسممألة غيممر مممن أوتيتها وإن إليها،
ًا غيرها فرأيت يمين، على ّفممر منهمما، خير وأت يمينممك عممن فك
خير). هو الذي

]6343 - 6727 - 6728[
بممن غيلن عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6249
قال: أبيه عن بردة، أبي عن جرير،

الشممعريين من رهط في وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
أحملكممم ممما عنممدي وممما أحملكممم، ل فقممال: (واللممه أسممتحمله،

ذود بثلث أتممي ثم نلبث، أن الله شاء ما لبثنا عليه). قال: ثم
بعضممنا: قممال أو قلنمما، انطلقنمما فلممما عليها، فحملنا الذرى، غّر

نستحمله وسلم عليه الله صلى النبي أتينا لنا، يباَرك ل والله



صمملى النممبي إلممى بنا فارجعوا حملنا، ثم يحملنا، ل أن فحلف
بممل حملتكممم، أنمما فقممال: (ممما فأتيناه فنذكره، وسلم عليه الله
يمين، على أحلف - ل الله شاء - إن والله وإني حملكم، الله

ًا غيرها فأرى ّفرت وإل منها، خير هو الذي وأتيت يميني عن ك
ّفرت خير هو الذي أو: أتيت خير، يميني). عن وك
]2964[ر:

الممرزاق: عبممد إبراهيم: أخبرنا بن إسحق  - حدثني6250/6251
ّبه بن همام عن معمر، أخبرنا أبممو بممه حممدثنا ممما قال: هممذا من

هريرة،
الخممرون قممال: (نحممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول القيامممة). وقممال يوم السابقون
عنممد لممه آثممم أهلممه فممي بيمينممه أحدكم يلّج لن وسلم: (والله،

ّفارته يعطي أن من الله عليه). الله افترض التي ك
بممن يحيممى إبراهيم: حممدثنا ابن يعني إسحق، ) - حدثنا6251( 

هريممرة أبممي عن عكرمة، عن يحيى، عن معاوية، صالح: حدثنا
قال:

فممي اسممتلّج وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
ًا، أعظم فهو بيمين أهله ّفارة. ليبّر). يعني إثم الك
]236[ر:

1) :       : وايم -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
الله).
عممن جعفممر، بممن إسماعيل عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا6252

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن دينار، بن الله عبد
ًا، وسمملم عليه الله صلى الله رسول بعث  عليهممم وأّمممر بعثمم

رسممول فقممام إمرتممه، في الناس بعض فطعن زيد، بن أسامة
فممي تطعنممون كنتممم فقممال: (إن وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه

اللممه وايممم قبممل، من أبيه إمرة في تطعنون كنتم فقد إمرته،
ًا كان إن وإن إلممي، الناس أحب لمن كان وإن للمارة، لخليق
بعده). إلي الناس أحب لمن هذا
]3524[ر:

2       : عليه -  الله صلى النبي يمين كانت كيف باب
وسلم.

نقص ؟؟



اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6243
قال: الله عبد عن سالم، عن عقبة، بن موسى أخبرنا

ًا  ان ممما كمثير لى النمبي ك ه ص يحلمف: (ل وسملم عليمه الل
ّلب القلوب). ومق

نفسممي وسمملم: (والممذي عليه الله صلى النبي سعد: قال وقال
بيده).

]3480[ر:
عليمه اللمه صملى النمبي عنمد بكمر أبمو قتمادة: قمال أبمو وقال

ًا. الله وسلم: لها إذ
]2973[ر:

وتالله. وبالله يقال: والله
بممن موسممى عن سفيان، عن يوسف، بن محمد  - حدثنا6253
قال: عمر ابن عن سالم، عن عقبة،

ّلممب وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النممبي يميممن كممانت  ومق
القلوب).

]6243[ر:
عممن الملمك، عبممد عممن عوانة، أبو موسى: حدثنا  - حدثنا6254

سمرة، بن جابر
فل قيصممر هلممك قممال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

نفسممي والذي بعده، كسرى فل كسرى هلك وإذا بعده، قيصر
َقّن بيده، َف ْن ُت الله). سبيل في كنوزهما ل

]2953[ر:
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6255
ّيب: أن بن سعيد قال: هريرة أبا المس

فل كسرى هلك وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
نفممس والممذي بعممده، قيصممر فل قيصر هلك وإذا بعده، كسرى
َقّن بيده، محمد َف ْن ُت الله). سبيل في كنوزهما ل

]2864[ر:
عممن عروة، بن هشام عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثني6256

عنها، الله رضي عائاشة عن أبيه،
محمممد، أّمممة قممال: (يمما أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا لبكيتم أعلم ما تعلمون لو والله قليلً). ولضحكتم كثير
قممال: وهممب ابممن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا6257
سمع معبد: أنه بن زهرة عقيل، أبو قال: حدثني حيوة أخبرني



قال: هشام بن الله عبد جده
بممن عمر بيد آخذ وهو وسلم، عليه الله صلى النبي مع كنا 

ممن إلمي أحمب لنمت الله، رسول عمر: يا له فقال الخطاب،
وسمملم: عليه الله صلى النبي فقال نفسي، من إل شيء كل
نفسك). من إليك أحب أكون حتى بيده، نفسي والذي (ل،

نفسممي، مممن إلممي أحب لنت والله، الن، عمر: فإنه له فقال
عمر). يا وسلم: (الن عليه الله صلى النبي فقال

]3491[ر:
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6258

أبممي عممن مسممعود، بممن عتبممة بممن الله عبد بن الله عبيد عن
أخبراه: أنهما خالد بن وزيد هريرة

وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول إلى اختصما رجلين أن 
وهممو الخممر، وقممال اللممه، بكتمماب بيننمما أحممدهما: اقممض فقممال

لي وأذن الله بكتاب بيننا فاقض الله، رسول يا أفقههما: أجل
ًا كان ابني قال: (تكلم). قال: إن أتكلم، أن - هممذا على عسيف

علممى أن فأخبروني بامرأته، - زنى الجير مالك: والعسيف قال
أنمي ثممم لمي، وجاريمة شماة بمائامة منممه فافتديت الرجم، ابني

مائاممة جلممد ابنممي علممى ممما أن فممأخبروني العلممم، أهممل سمألت
اللممه رسممول فقممال امرأتممه، علممى الرجممم وإنممما عام، وتغريب

بينكممما لقضيّن بيده نفسي والذي وسلم: (أما عليه الله صلى
ُّد وجاريتك غنمك أما الله، بكتاب مائاممة ابنممه عليممك). وجلممد فممر
ًا، وغربه فممإن الخممر، امرأة يأتي أن السلمي أنيس وأمر عام

فرجمها. فاعترفت رجمها، اعترفت
]2190[ر:

شممعبة، وهممب: حممدثنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني6259
بكممرة، أبممي بممن الرحمن عبد عن يعقوب، أبي بن محمد عن
أبيه، عن
أسلم كان إن قال: (أرأيتم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا وجهينة ومزينة وغفار صعصممعة، بممن وعممامر تميممم، مممن خيممر
فقممال: (والممذي وخسممروا). قممالوا: نعممم، خممابوا وأسممد، وغطفان،

منهم). خير إنهم بيده نفسي
]3324[ر:

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6260
أخبره: أنه الساعدي حميد أبي عن عروة، أخبرني



فجاءه عاملً، استعمل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لكممم هممذا اللممه، رسممول فقال: يا عمله، من فرغ حين العامل

وأمممك، أبيممك بيممت فممي قعممدت له: (أفل لي. فقال أهدي وهذا
ل). أم لك أيهدى فنظرت

الصمملة، بعد عشية وسلم عليه الله صلى الله رسول قام ثم
فممما بعممد، قال: (أممما ثم أهله، هو بما الله على وأثنى فتشهد

وهممذا عملكممم، مممن فيقممول: هممذا فيأتينمما نستعمله، العامل بال
لممه يهممدى فنظممر: هممل وأمه أبيه بيت في قعد أفل لي، أهدي

ًا منها أحدكم يغّل ل بيده، محمد نفس فوالذي ل، أم إل شيئ
ًا كان إن عنقه، على يحمله القيامة يوم به جاء بممه جمماء بعير
شماة كممانت وإن خمموار، لها بها جاء بقرة كانت وإن رغاء، له

ْغُت). فقد تيعر، بها جاء ّل َب
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول رفع حميد: ثم أبو فقال
حميممد: وقممد إبطيممه. قممال: أبممو عفممرة إلممى لننظر إنا حتى يده،
عليممه اللممه صمملى النممبي مممن ثممابت، بممن زيد معي ذلك سمع

فسلوه. وسلم،
]883[ر:

ابممن هممو هشممام، موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم  - حممدثني6261
قال: هريرة أبي عن هّمام، عن معمر، عن يوسف،

محممد نفس وسلم: (والذي عليه الله صلى القاسم أبو قال 
ًا لبكيتم أعلم، ما تعلمون لو بيده، قليلً). ولضحكتم كثير

]6120[ر:
عممن العمممش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6262

قال: ذر أبي عن المعرور،
يقممول وهممو وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى انتهيت 

الخسممرون هممم الكعبة، ورّب الخسرون الكعبة: (هم ظل في
ُيممرى شممأني الكعبة). قلت: ممما ورّب شممأني؟ ممما شمميء، فممّي أ

وتغّشمماني أسممكت، أن استطعت فما يقول، وهو إليه فجلست
اللممه؟ رسممول يا وأمي أنت بأبي هم فقلت: من الله، شاء ما

وهكذا). وهكذا، قال: هكذا، من إل أموالً، قال: (الكثرون
]1391[ر:

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6263
هريرة: أبي عن العرج، الرحمن عبد
سممليمان: وسمملم: (قممال عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال 



يجاهممد بفممارس تممأتي كلهن امرأة، تسعين على الليلة لطوفّن
إن يقممل فلممم اللممه، شاء صاحبه: إن له فقال الله، سبيل في
امممرأة إل منهممن تحمممل فلممم جميعمما عليهممن فطاف الله، شاء

لممو بيممده، محمممد نفممس الذي وايم رجل، بشق جاءت واحدة،
ًا الله سبيل في لجاهدوا الله، شاء قال: إن أجمعون). فرسان

]3242[ر:
عممن إسحق، أبي عن الحوص، أبو محمد: حدثنا  - حدثنا6264
قال: عازب بن البراء

حريممر، مممن سممرقة وسمملم عليه الله صلى النبي إلى أهدي 
ولينهمما، حسممنها مممن ويعجبممون بينهممم يتممداولونها النمماس فجعل
منهمما). وسملم: (أتعجبممون عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول فقال

لمناديممل بيممده، نفسممي قال: (والممذي الله، رسول يا قالوا: نعم
منها). خير الجنة في سعد

نفسممي إسممحق: (والممذي أبممي عممن وإسممرائايل، شممعبة يقممل لم
بيده).

]3077[ر:
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6265

اللممه رضممي عائاشممة الزبيممر: أن بممن عممروة شهاب: حممدثني ابن
قالت: ربيعة بن عتبة بنت هند قالت: إن عنها
أو أخباء، أهل الرض ظهر على مما كان ما الله، رسول يا 

ّلوا أن إلي أحب خباء، - شممك خبائاممك أو أخبائاممك، أهممل من يذ
مممن إلي أحب خباء، أو أخباء، أهل اليوم أصبح ما - ثم يحيى

صمملى اللمه رسممول خبائاك. قممال أو أخبائاك، أهل من يعّزوا أن
بيممده). قممالت: يمما محمممد نفس والذي وسلم: (وأيضا، عليه الله

حممرج من علي فهل مّسيك، رجل سفيان أبا إن الله، رسول
بالمعروف). إل قال: (ل، له؟ الذي من أطعم أن
]2097[ر:

مسلمة: حممدثنا بن شريح عثمان: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6266
ميمممون بممن عمممرو إسحق: سمعت أبي عن أبيه، عن إبراهيم،

قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قال: حدثني
إلممى ظهممره مضيف وسلم عليه الله صلى الله رسول بينما 

ربممع تكونمموا أن لصحابه: (أترضون قال إذ يمان، أدم من قبة
أهممل ثلث تكونوا أن ترضوا الجنة). قالوا: بلى. قال: (أفلم أهل

لرجممو إنممي بيده، محمد نفس الجنة). قالوا: بلى. قال: (فوالذي



الجنة). أهل نصف تكونوا أن
]6163[ر:

عبممد عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6267
أبمي عمن أبيمه، عمن الرحممن، عبمد بمن الله عبد بن الرحمن
سعيد:

ً أن  فلممما أحد}. يرددهمما، الله هو يقرأ: {قل رجل سمع رجل
ذلممك فممذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاء أصبح

ّلها، الرجل وكأن له، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال يتقا
القرآن). ثلث لتعدل إنها بيده، نفسي وسلم: (والذي

]4726[ر:
ّبان: حدثنا إسحق: أخبرنا  - حدثني6268 قتممادة: هّمممام: حممدثنا ح
عنه: الله رضي مالك بن أنس حدثنا

الركمموع يقول: (أتّممموا وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 
إذا ظهري بعد من لراكم إني بيده، نفسي فوالذي والسجود،

سجدتم). ما وإذا ركعتم، ما
]409[ر:

عممن شعبة، جرير: أخبرنا بن وهب إسحق: حدثنا  - حدثنا6269
مالك: بن أنس عن زيد، بن هشام

معها وسلم عليه الله صلى النبي أتت النصار من امرأة أن 
نفسممي وسمملم: (والممذي عليممه اللممه صمملى النممبي فقال أولدها،

مرار. ثلث إلي). قالها الناس لحب إنكم بيده،
]3575[ر:

3.    : بآبائكم -  تحلفوا ل باب
عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبد  - حدثنا6270/6272

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،
بممن عمممر أدرك وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن 

إن فقممال: (أل بممأبيه، يحلممف ركممب، فممي يسممير وهو الخطاب،
ًا كان من بآبائاكم، تحلفوا أن ينهاكم الله بممالله فليحلممف حالفمم

ليصمت). أو
يممونس، عممن وهب، ابن عفير: حدثنا بن سعيد ) - حدثنا6271(

عمممر عمممر: سمممعت ابن سالم: قال قال: قال شهاب ابن عن
يقول:

ينهاكم الله وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول لي قال 
منممذ بهمما حلفممت ممما عمممر: فمموالله بآبممائاكم). قممال تحلفمموا أن



ًا وسلم، عليه الله صلى النبي سمعت ًا. ول ذاكر آثر
ًا. /: يأثر4علم} /الحقاف:  من أثارة مجاهد: {أو قال علم

الُزهري. عن الكلبي، وإسحق والزبيدي، عقيل، تابعه
ابممن عممن سممالم، عممن الُزهممري، عن ومعمر، عيينة، ابن وقال

عمر. وسلم عليه الله صلى النبي عمر: سمع
بممن العزيممز عبممد إسماعيل: حدثنا بن موسى ) - حدثنا6272( 

بممن اللممه عبممد قممال: سمممعت دينممار بممن الله عبد مسلم: حدثنا
يقول: عنهما الله رضي عمر
بآبائاكم). تحلفوا وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

]2533[ر:
أبممي عممن أيمموب، عممن الوهاب، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا6273
قال: زهدم عن التميمي، والقاسم قلبة،

ّد الشممعريين وبيمن جممرم مممن الحمي هذا بين كان  وإخمماء، و
لحممم فيممه طعممام إليممه فقّرب الشعري، موسى أبي عند فكنا

الموالي، من كأنه أحمر الله، تيم بني من رجل وعنده دجاج،
ًا يأكممل رأيتممه فقممال: إنممي الطعممام، إلممى فممدعاه فقممذرته، شمميئ
ّنك فقال: قم آكله، ل أن فحلفت ّدث أتيممت إنممي ذاك، عممن فلح
الشممعريين مممن نفممر فممي وسملم عليممه الله صلى الله رسول

أحملكممم ممما عنمدي وممما أحملكممم، ل فقمال: (واللمه نسممتحمله،
إبمل بنهممب وسملم عليممه اللمه صملى اللمه رسممول عليه). فأتي

ذود بخمممس لنا الشعريون). فأمر النفر فقال: (أين عنا فسأل
ّذرى، غّر اللممه رسممول حلممف صممنعنا؟ قلنمما: ممما انطلقنا فلما ال

ثممم يحملنمما، ممما عنممده وممما يحملنمما ل وسمملم عليممه الله صلى
ْلنا حملنا، ّف واللمه يمينممه، وسملم عليه الله صلى الله رسول تغ

ًا، نفلح ل فحلفممت لتحملنمما أتينمماك له: إنا فقلنا إليه فرجعنا أبد
أنما لسمت فقمال: (إنممي تحملنمما، ممما عنممدك ومما تحملنمما ل أن

فممأرى يمين، على أحلف ل والله حملكم، الله ولكّن حملتكم،
ًا غيرها ّللتها). خير هو الذي أتيت إل منها، خير وتح

]2964[ر:

4.       : بالطواغيت -  ول والعزى باللت يحلف ل باب
يوسممف: بممن هشممام محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني6274
عممن الرحمممن، عبممد بممن حميد عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا

عنه، الله رضي هريرة أبي
في فقال حلف، قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 



قممال ومممن اللممه، إل إلممه فليقممل: ل والعممزى، حلفممه: بمماللت
ّدق). أقامرك، لصاحبه: تعال فليتص

]4579[ر:

5.        : ّلف -  ُيح لم وإن الشيء على حلف من باب
عمممر ابممن عممن نممافع، عممن الليممث، قتيبة: حممدثنا  - حدثنا6275
عنهما: الله رضي

ًا اصممطنع وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن  مممن خاتممم
النمماس فصنع كفه، باطن في فّصه فيجعل يلبسه، وكان ذهب

كنممت فقممال: (إنممي فنزعممه، المنممبر على جلس إنه ثم خواتيم،
قال: ثم به داخل). فرمى من فّصه وأجعل الخاتم، هذا ألبس
ًا). فنبذ ألبسه ل (والله خواتيمهم. الناس أبد

]5527[ر:

6.       : السلم -  ملة سوى ّلة بم حلف من باب
والعممزى بمماللت حلف وسلم: (من عليه الله صلى النبي وقال

الله). إل إله فليقل: ل
]6274[ر:
الكفر. إلى ينسبه ولم

ّلى  - حدثنا6276 عممن أيمموب، عممن وهيمب، أسممد: حممدثنا بن مع
قال: الّضّحاك بن ثابت عن قلبة، أبي
لى النمبي قال  ه ص ة بغيمر حلمف وسملم: (ممن عليمه الل مل

ّذب بشيء نفسه قتل قال: ومن قال، كما فهو السلم بممه ُعمم
ًا رمممى ومممن كقتله، المؤمن ولعن جهنم، نار في بكفممر مؤمنمم
كقتله). فهو
]1297[ر:

7         : أنا -  يقول وهل وشئت، الله شاء ما يقول ل باب
. بك   ثم بالله

بممن إسممحق هّمام: حممدثنا عاصم: حدثنا بن عمرو  - وقال6277
عمرة: أن أبي بن الرحمن عبد طلحة: حدثنا أبي بن الله عبد
حدثه: هريرة أبا
فممي ثلثممة يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

ًا، فبعث يبتليهم، أن الله أراد إسرائايل بني البممرص فممأتى ملك
بك). فذكر ثم بالله إل لي بلغ فل الحبال، بي فقال: تقطعت

الحديث.



]3277[ر:

8  } :    : جهد -  بالله وأقسموا تعالى الله قول باب
 : النعام} / /.109أيمانهم

لتحممدثني الله، رسول يا بكر: فوالله أبو عباس: قال ابن وقال
تقسم). قال: (ل الرؤيا، في أخطأت بالذي

]6639[ر:
معاويمة عممن أشمعث، عممن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا6278

عليممه اللممه صمملى النممبي عن البراء، عن مقّرن، بن سويد بن
عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد وسلم. وحدثني

رضممي الممبراء عممن مقممّرن، بممن سممويد بن معاوية عن أشعث،
قال: عنه الله
المقسم. بإبرار وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا 

]1182[ر:
عاصممم شممعبة: أخبرنمما عمممر: حممدثنا بممن حفممص  - حممدثنا6279

أسامة: عن يحدث، عثمان أبا الحول: سمعت
ه صلى الله لرسول ابنة أن  إليمه، أرسملت وسملم عليمه الل

وسممعد زيد بن أسامة وسلم عليه الله صلى الله رسول ومع
َبممّي، أو وأبممي يقممرأ فأرسممل فاشممهدنا، احتضممر قممد ابنممي أن أ

عنممده شمميء وكل أعطى، وما أخذ ما لله ويقول: (إن السلم
فقممام عليممه، تقسممم إليممه وتحتسب). فأرسلت فلتصبر مسّمى،

ونفممس حجممره، فممي فأقعممده إليممه، رفع قعد فلما معه، وقمنا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عينمما ففاضممت تقعقممع، الصممبي
رحمممة قممال: (هممذه الله؟ رسول يا هذا سعد: ما فقال وسلم،
اللممه يرحممم وإنما عباده، من يشاء من قلوب في الله يضعها

الرحماء). عباده من
]1224[ر:

شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6280
ّيب، ابن عن هريرة: أبي عن المس
لحممد يممموت قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

القسم). تحلة إل النار تمسه الولد من ثلثة المسلمين من
]1193[ر:

عن شعبة، غندر: حدثنا المثنى: حدثني بن محمد  - حدثنا6281
قال: وهب بن حارثة خالد: سمعت بن معبد

علممى أدلكممم يقول: (أل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 



ّعف، ضعيف كل الجنة؟ أهل لبممره، اللممه علممى أقسم لو متض
ّواظ النار: كل وأهل مستكبر). عتّل ج

]4634[ر:

9.      :   : بالله -  شهدت أو بالله، أشهد قال إذا باب
عممن منصور، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا6282

قال: الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم،
قممال: خيممر؟ النمماس وسمملم: أي عليممه الله صلى النبي سئل 

قمموم: يجيممء ثممم يلممونهم، الممذين ثم يلونهم، الذين ثم (قرني،
شهادته). ويمينه يمينه أحدهم شهادة تسبق

نحلممف - أن غلمممان - ونحن ينهوننا أصحابنا إبراهيم: وكان قال
والعهد. بالشهادة

]2509[ر:

10.     : وجل -  عز الله عهد باب
عممن عممدي، أبممي ابممن بشممار: حممدثنا بممن محمد  - حدثني6283
اللممه عبممد عممن وائاممل، أبممي عممن ومنصور، سليمان عن شعبة،
عنه، الله رضي

يمين على حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
اللممه لقممي قال: أخيممه، أو مسلم، رجل مال بها ليقتطع كاذبة،

غضبان). عليه وهو
الله}. بعهد يشترون الذين تصديقه: {إن الله فأنزل

فقمال: مما قيممس بمن الشمعث حمديثه: فممر فممي سليمان قال
وفممي فممّي الشممعث: نزلممت فقممال له، قالوا الله؟ عبد يحدثكم
بيننا. كانت بئر في لي، صاحب

]2229[ر:

11.      : وكلماته -  وصفاته الله بعّزة الحلف باب
يقممول: وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عباس: كممان ابن وقال
بعّزتك). (أعوذ

]6948[ر:
وسمملم: (يبقممى عليممه اللممه صمملى النممبي عممن هريرة، أبو وقال
عممن وجهممي اصممرف رب فيقممول: يمما والنممار، الجنممة بيممن رجل
غيرها). أسألك ل وعزتك ل النار،

]6204[ر:
اللممه: وسلم: (قممال عليه الله صلى النبي سعيد: قال أبو وقال



أمثاله). وعشرة ذلك لك
]6204[ر:

بركتك). عن بي غنى ل أيوب: (وعزتك وقال
]275[ر:

بممن أنممس عممن قتممادة، شمميبان: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6284
مالك:

تقول: هممل جهنم تزال وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
قمط فتقمول: قمط قدمه، فيها العزة رب يضع حتى مزيد، من

بعض). إلى بعضها ويزوى وعزتك،
قتادة. عن شعبة، رواه
]4567[ر:

12.   :   : الله -  لعمر الرجل قول باب
/: لعيشك.72عباس: {لعمرك} /الحجر:  ابن قال

ابممن عممن صممالح، عممن إبراهيممم، الويسي: حممدثنا  - حدثنا6285
النميممري: عمممر بممن اللممه عبممد حّجاج: حممدثنا (ح) وحدثنا شهاب
بممن عممروة قممال: سمممعت الُزهممري قممال: سمممعت يممونس حدثنا

ّيب، بن وسعيد الزبير، ّقمماص، بممن وعلقمممة المس اللممه وعبيممد و
عليممه اللممه صمملى النممبي زوج عائاشة حديث عن الله، عبد بن

وسلم،
حممدثني وكّل الله، فبّرأها قالوا، ما الفك أهل لها قال حين 

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام الحممديث، مممن طائافممة
فقممال حضممير، بن أسيد فقام أبّي، بن الله عبد من فاستعذر

ّنه. الله عبادة: لعمر بن لسعد لنقتل
]2453[ر:

13      } : ولكن -  أيمانكم في باللغو الله يؤاخذكم ل باب
{ حليم       غفور والله قلوبكم كسبت بما يؤاخذكم

 : /.225البقرة/

هشممام عمن يحيمى، المثنمى: حمدثنا بممن محممد  - حممدثني6286
عنها: الله رضي عائاشة عن أبي، قال: أخبرني

قمموله: ل فممي باللغو}. قممال: قممالت: أنزلممت الله يؤاخذكم {ل 
والله. بلى والله،

]4337[ر:



14.      : اليمان -  في ًا ناسي حنث إذا باب
ه} أخطمأتم فيمما جنماح عليكمم تعمالى: {وليمس اللمه وقمول ب

/.5/الحزاب: 
/.73نسيت} /الكهف:  بما تؤاخذني وقال: {ل

قتمادة: حمدثنا مسعر: حمدثنا يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا6287
أوفى، بن زرارة

عممما لمممتي تجمماوز اللممه قممال: (إن يرفعممه هريممرة أبممي عن 
ّلم). أو به تعمل لم ما أنفسها، به حدثت أو وسوست، تك

]2391[ر:
جريج ابن عن عنه، محمد أو الهيثم، بن عثمان  - حدثنا6288

طلحممة: أن بممن عيسممى يقول: حممدثني شهاب ابن قال: سمعت
حدثه: العاص بن عمرو بن الله عبد
النحر يوم يخطب هو بينما وسلم عليه الله صلى النبي أن 
- كممذا اللممه رسممول - يمما أحسممب فقال: كنت رجل إليه قام إذ

كنممت اللممه، رسممول فقال: يا آخر قام ثم وكذا، كذا قبل وكذا
عليممه اللممه صمملى النبي فقال الثلث، لهؤلء وكذا، كذا أحسب

ّلهممّن حرج). لهممّن ول وسلم: (افعل يومئممذ سممئل فممما يومئممذ، ك
حرج). ول قال: (افعل إل شيء عن
]83[ر:

العزيممز عبمد بكر: عن أبو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6289
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن رفيع، بن
أرمي؟ أن قبل وسلم: زرت عليه الله صلى للنبي رجل قال 

حرج). قال: (ل أذبح؟ أن قبل آخر: حلقت حرج). قال قال: (ل
حرج). قال: (ل أرمي؟ أن قبل آخر: ذبحت قال
]84[ر:

عبيد أسامة: حدثنا أبو منصور: حدثنا بن إسحق  - حدثني6290
هريرة: أبي عن سعيد، أبي بن سعيد عن عمر، بن الله
ً أن  عليه الله صلى الله ورسول يصلي، المسجد دخل رجل

ّلم فجاء المسجد، ناحية في وسلم لمه: (ارجمع فقال عليه، فس
ّلم، ثم فصلى تصل). فرجع لم فإنك فصل فقممال: (وعليممك، سمم
قممال: الثالثممة: فممأعلمني، فممي تصل). قال لم فإنك فصل ارجع
القبلممة، اسممتقبل ثممم الوضمموء، فأسممبغ الصمملة، إلى قمت (إذا

تطمئمن حتى اركع ثم القرآن، من معك تيسر بما واقرأ فكبر
ًا، ًا، تعتممدل حممتى رأسممك ارفممع ثم راكع حممتى اسممجد ثممم قائاممم



ًا، تطمئن ًا، وتطمئممن تسممتوي حممتى ارفممع ثممم ساجد ثممم جالسمم
ًا، تطمئن حتى اسجد ًا، تسممتوي حممتى ارفع ثم ساجد ثممم قائاممم
كلها). صلتك في ذلك افعل

]724[ر:
مسممهر، بممن علممي المغراء: حممدثنا أبي بن فروة  - حدثنا6291

عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن
قالت:

إبليس: فصرخ فيهم، تعرف هزيمة أحد يوم المشركون هزم 
وأخراهممم، هي فاجتلدت أولهم فرجعت أخراكم، الله عباد أي

قممالت: أبي، فقال: أبي بأبيه، هو فإذا اليمان بن حذيفة فنظر
لكممم. اللممه حذيفممة: غفممر فقال قتلوه، حتى انحجزوا ما فوالله

ّيممة منهمما حذيفممة في زالت ما عروة: فوالله قال حممتى خيمر بق
الله. لقي
]3116[ر:

قممال: أسممامة أبممو موسممى: حممدثنا بممن يوسممف  - حممدثني6292
اللممه رضممي هريرة أبي عن ومحمد، خلس عن عوف، حدثني

قال: عنه
ًا، أكممل وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى النبي قال  وهممو ناسممي

وسقاه). الله أطعمه فإنما صومه، فليتّم صائام،
]1831[ر:

عمن ذئامب، أبمي ابمن إيماس: حمدثنا أبي بن آدم  - حدثنا6293
قال: بحينة بن الله عبد عن العرج، عن الُزهري،

الركعممتين فممي فقممام وسلم، عليه الله صلى النبي بنا صلى 
صلته قضى فلما صلته، في فمضى يجلس، أن قبل الوليين

رفممع ثممم يسمملم، أن قبممل وسممجد فكبر تسليمه، الناس انتظر
وسلم. رأسه رفع ثم وسجد، كبر ثم رأسه،

]795[ر:
عبممد بممن العزيممز عبد إبراهيم: سمع بن إسحق  - حدثني6294

ابممن عممن علقمممة، عممن إبراهيممم، عممن منصممور، الصمممد: حممدثنا
عنه: الله رضي مسعود

الظهممر، صلة بهم صلى وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 
ِهممَم إبراهيممم أدري منصممور: ل - قممال منهمما نقص أو فزاد أم َو

نسمميت؟ أم الصلة أقصرت الله، رسول - قال: قيل: يا علقمة



بهممم قممال: فسممجد وكممذا، كممذا ذاك). قممالوا: صممليت قممال: (وممما
فممي يممدري: زاد ل لمممن السممجدتان قممال: (هاتممان ثم سجدتين،

يسمجد ثمم بقمي، مما فيتمم الصواب، فيتحرى نقص، أم صلته
سجدتين).

]392[ر:
دينممار: بممن عمممرو سفيان: حممدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا6295
أبّي فقال: حدثنا عباس لبن قال: قلت جبير بن سعيد أخبرني

كعب: بن
يقول: (قال: {ل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

ًا}. قال: كممانت أمري من ترهقني ول نسيت بما تؤاخذني عسر
ًا). موسى من الولى نسيان

]74[ر:
بشممار: حمدثنا بممن محممد إلممي الله: كتمب عبد أبو  - قال6296

الممبراء قممال: قممال الشعبي عن عون، ابن معاذ: حدثنا بن معاذ
عازب، بن
يرجع أن قبل يذبحوا أن أهله فأمر لهم، ضيف عندهم وكان 

صمملى للنممبي ذلممك فذكروا الصلة، قبل فذبحوا ضيفهم، ليأكل
اللممه، رسول فقال: يا الذبح، يعيد أن فأمره وسلم، عليه الله

لحم. شاتي من خير هي لبن، عناق جذع، عناق عندي
الشممعبي، حممديث عممن المكممان هممذا في يقف عون ابن فكان

فممي ويقممف الحممديث، هذا بمثل سيرين بن محمد عن ويحدث
ل. رواه أم غيمره الرخصمة أبلغمت أدري ويقول: ل المكان هذا

عليمه اللمه صلى النبي عن أنس، عن سيرين، ابن عن أيوب،
وسلم.

]911 - 908[ر:
بممن السود عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6297
ًا قال: سمعت قيس قال: جندب

ثممم عيممد، يمموم صمملى وسمملم عليممه الله صلى النبي شهدت 
ذبممح، يكممن لممم ومن مكانها، فليبدل ذبح قال: (من ثم خطب،
الله). باسم فليذبح

]942[ر:

15.   : الغموس -  اليمين باب
ً أيمانكم تتخذوا {ول وتذوقوا ثبوتها بعد قدم فتزل بينكم دخل

عظيممم} عممذاب ولكممم اللممه سممبيل عممن صممددتم بممما السمموء



ًا94/النحل:  وخيانة. /. دخلً: مكر
شممعبة: النضممر: أخبرنمما مقاتممل: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا6298
عمرو، بن الله عبد عن الشعبي، قال: سمعت فراس حدثنا

قممال: (الكبممائار: الشممراك وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
الغموس). واليمين النفس، وقتل الوالدين، وعقوق بالله،

]6476 - 6522[

16   } :    : بعهد -  يشترون الذين إن تعالى الله قول باب
في         لهم خلق ل أولئك قليلً ًا ثمن وأيمانهم الله
القيامة         يوم إليهم ينظر ول الله يكلمهم ول الخرة

 :  / { عمران     آل أليم عذاب ولهم يزكيهم /.77ول
تممبروا أن ليمممانكم عرضممة اللممه تجعلوا ذكره: {ول جل وقوله
/.224عليم} /البقرة:  سميع والله الناس بين وتصلحوا وتتقوا
ًا الله بعهد تشتروا ذكره: {ول جل وقوله ً ثمن عند ما إن قليل

/.95تعلمون} /النحل:  كنتم إن لكم خير هو الله
توكيممدها بعد اليمان تنقضوا ول عاهدتم إذا الله بعهد {وأوفوا

/.91كفيلً} /النحل:  عليكم الله جعلتم وقد
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6299

قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائال، أبي عن العمش،
علممى حلممف وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

عليممه وهو الله لقي مسلم، امرئ مال بها يقتطع صبر، يمين
بعهممد يشممترون الممذين ذلممك: {إن تصممديق اللمه غضبان). فأنزل

ًا وأيمانهم الله بممن الشممعث فممدخل اليممة، آخر قليلً}. إلى ثمن
وكممذا، فقممالوا: كممذا الرحمممن؟ عبممد أبممو حدثكم فقال: ما قيس

فممأتيت لممي، عم ابن أرض في بئر لي كانت أنزلت، قال: فّي
ّينتممك وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول يمينممه). أو فقممال: (ب

صمملى اللممه رسول فقال الله، رسول يا عليها يحلف قلت: إذا
فمماجر، فيها وهو صبر، يمين على حلف وسلم: (من عليه الله

عليه وهو القيامة يوم الله لقي مسلم، امرئ مال بها يقتطع
غضبان).

]2229[ر:

17       : وفي -  المعصية وفي يملك، ل فيما اليمين باب
الغضب.

بريممد، عممن أسممامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني6300



قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن
أسممأله وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي إلى أصحابي أرسلني 

وهممو شمميء). ووافقتممه علممى أحملكممم ل فقال: (والله الحملن،
اللممه، فقممل: إن أصممحابك إلممى قال: (انطلق أتيته فلما غضبان،
يحملكم). وسلم عليه الله صلى الله رسول أو: إن

]2964[ر:
ابممن عممن صالح، عن إبراهيم، العزيز: حدثنا عبد  - حدثنا6301
النميمري: عمممر بمن اللمه عبد الحجاج: حدثنا (ح) وحدثنا شهاب
قال: سمعت الُزهري قال: سمعت اليلي يزيد بن يونس حدثنا
ّيب، بممن وسممعيد الزبير، بن عروة ّقمماص، بممن وعلقمممة المسمم و
زوج عائاشممة حممديث عممن عتبممة، بممن اللممه عبممد بن الله وعبيد
وسلم، عليه الله صلى النبي

كّل قالوا، مما الله فبرأها قالوا ما الفك أهل لها قال حين 
جمماؤوا الممذين اللممه: {إن فممأنزل الحممديث، مممن طائافممة حممدثني

بكممر أبممو فقممال براءتممي، فممي كلهمما اليممات بالفممك}. العشممر
أنفممق ل منه: واللممه لقرابته مسطح على ينفق وكان الصديق،

ًا مسطح على ًا، شيئ اللممه: لعائاشممة. فممأنزل قممال الممذي بعد أبد
أولمممي يؤتممموا أن والسمممعة منكمممم الفضمممل أولممموا يأتمممل {ول

يغفممر أن لحممب إنممي واللممه بكممر: بلممى أبو القربى}. الية. قال
عليممه، ينفممق كممان الممتي النفقممة مسممطح إلممى فرجع لي، الله

ًا. عنه أنزعها ل وقال: والله أبد
]2453[ر:

عممن أيمموب، الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6302
قال: الشعري موسى أبي عند قال: كنا زهدم عن القاسم،

مممن نفممر فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أتيممت 
ل أن فحلممف فاسممتحملناه، غضممبان، وهممو فمموافقته الشعريين،

يميممن، علممى أحلممف ل اللممه، شمماء إن قال: (والله، ثم يحملنا،
ًا غيرها فأرى وتحللتها). خير، هو الذي أتيت إل منها، خير

]2964[ر:

18      :   : أو -  فصلى، اليوم، أتكلم ل والله قال إذا باب
على           فهو ّلل، ه أو حمد، أو ّبر، ك أو ّبح، س أو قرأ،

نيته.
أربع: سبحان الكلم وسلم: (أفضل عليه الله صلى النبي وقال
أكبر). والله الله، إل إله ول لله، والحمد الله،



هرقل: إلى وسلم عليه الله صلى النبي سفيان: كتب أبو قال
وبينكم). بيننا سواء كلمة إلى (تعالوا

]7[ر:
الله. إل إله /: ل26التقوى} /الفتح:  مجاهد: {كلمة وقال

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6303
ّيب، بن سعيد أخبرني قال: أبيه عن المس

اللممه صمملى اللممه رسول جاءه الوفاة، طالب أبا حضرت لما 
عند بها لك أحاّج كلمة الله، إل إله ل فقال: (قل وسلم عليه

الله).
]1294[ر:

فضمميل: حممدثنا بممن محمممد سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6304
قال: هريرة أبي عن زرعة، أبي عن القعقاع، بن عمارة

خفيفتممان وسمملم: (كلمتممان عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
الرحمممن: إلممى حبيبتممان الميممزان، فممي ثقيلتممان اللسممان، علممى

العظيم). الله سبحان وبحمده، الله سبحان
]6043[ر:

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6305
قال: عنه الله رضي الله عبد عن شقيق، عن العمش،

أخممرى: وقلممت كلمة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
ّدا لله يجعل مات (من مممات أخممرى: مممن النار). وقلت أدخل ن

ّدا لله يجعل ل الجنة. أدخل ن
]1181[ر:

19        : ًا، -  شهر أهله على يدخل ل أن حلف من باب
. وعشرين    ًا تسع الشهر وكان

بممن سمليمان اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6306
قال: أنس عن حميد، عن بلل،

وكممانت نسممائاه، مممن وسلم عليه الله صلى الله رسول آلى 
ًا مشربة في فأقام رجله، انفكت نزل، ثم ليلة وعشرين تسع

ًا؟ آليت الله، رسول فقالوا: يا يكممون الشممهر فقممال: (إن شممهر
ًا وعشرين). تسع

]371[ر:



20        : طلء -  فشرب ًا، نبيذ يشرب ل أن حلف إن باب
. ًا    عصير أو ًا سكر أو

عنده. بأنبذة هذه وليست الناس، بعض قول في يحنث لم
حممازم: أخممبرني أبي بن العزيز عبد علي: سمع  - حدثني6307

سعد: بن سهل عن أبي،
أعممرس، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي صاحب أسيد أبا أن 

العممروس فكممانت لعرسممه، وسمملم عليممه الله صلى النبي فدعا
قال: أنقعت سقته؟ ما تدرون للقوم: هل سهل فقال خادمهم،

ًا له إياه. فسقته عليه، أصبح حتى الليل من تور، في تمر
]4881[ر:

اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا6308
ابممن عممن عكرمممة، عممن الشعبي، عن خالد، أبي بن إسماعيل

اللممه صمملى النممبي زوج سممودة عممن عنهممما، الله رضي عباس
قالت: وسلم عليه
حمتى فيمه ننبمذ زلنما مما ثمم مسكها، فدبغنا شاة، لنا ماتت 

ًا. صار شن

21        : بخبز، -  ًا تمر فأكل يأتدم، ل أن حلف إذا باب
. الدم    من يكون وما

عبممد عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6309
عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن أبيممه، عممن عابس، بن الرحمن

قالت:
مأدوم ُبّر خبز من وسلم عليه الله صلى محمد آل شبع ما 

بالله. لحق حتى أيام، ثلثة
أبيممه: عممن الرحمممن، عبممد سفيان: حدثنا كثير: أخبرنا ابن وقال

لعائاشة: بهذا. قال أنه
]5100[ر:

بممن اللممه عبممد بن إسحق عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا6310
لم طلحممة أبممو قال: قال مالك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي

سليم:
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول صمموت سمممعت لقممد 

ًا، فقممالت: شمميء؟ مممن عنممدك فهممل الجمموع، فيه أعرف ضعيف
ًا فأخرجت نعم، ًا أخذت ثم شعير، من أقراص فلفت لها، خمار

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلى أرسلتني ثم ببعضه، الخبز



وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فوجدت فذهبت وسلم،
اللممه رسممول فقممال عليهممم، فقمت الناس، ومعه المسجد في

فقممال طلحة). فقلت: نعم، أبو وسلم: (أأرسلك عليه الله صلى
معممه: (قوممموا). لمممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول

فممأخبرته، طلحة أبا جئت حتى أيديهم، بين وانطلقت فانطلقوا
اللممه صمملى اللممه رسول جاء قد سليم، أم طلحة: يا أبو فقال
نطعمهممم، ممما الطعممام مممن عنممدنا وليس والناس، وسلم عليه

لقممي حممتى طلحممة أبممو فممانطلق أعلممم، ورسمموله فقممالت: اللمه
صمملى اللممه رسممول فأقبل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

اللممه رسممول فقممال دخل، حممتى طلحممة وأبممو وسمملم عليه الله
عنممدك). فممأتت ممما سممليم أم يا وسلم: (هلّمي عليه الله صلى
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال: فأمر الخبز، بذلك
ّكممة سممليم أم وعصممرت ففت، الخبز بذلك ثممم فممأدمته، لهمما ع
أن اللممه شمماء ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فيه قال

شممبعوا، حممتى فأكلوا لهم لعشرة). فأذن قال: (ائاذن ثم يقول،
القمموم فأكممل لهممم، لعشممرة). فممأذن قال: (ائاذن ثم خرجوا، ثم

رجلً. ثمانون أو سبعون والقوم وشبعوا، كلهم
]412[ر:

22.    : اليمان -  في النية باب
ّهاب عبد سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6311 قال: سمممعت الو
سمممع إبراهيممم: أنممه بممن محمممد يقول: أخممبرني سعيد بن يحيى

ّقمماص بممن علقمة الخطمماب بممن عمممر يقممول: سمممعت الليممثي و
يقول: عنه الله رضي

يقممول: (إنممما وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول سمممعت 
إلممى هجرتممه كممانت فمن نوى، ما لمرئ وإنما بالنية، العمال

هجرتممه كممانت ومممن ورسمموله، الله إلى فهجرته ورسوله، الله
همماجر ممما إلممى فهجرتممه يتزوجهمما، امممرأة أو يصمميبها، دنيا إلى

إليه).
]1[ر:

23.        : والتوبة -  النذر وجه على ماله أهدى إذا باب
يونس، وهب: أخبرني ابن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6312

عبممد عممن اللممه، عبد بن الرحمن عبد شهاب: أخبرني ابن عن
عمي، حين بنيه من كعب قائاد وكان مالك، بن كعب بن الله



قال:
الممذين الثلثممة حممديثه: {وعلممى فممي مالممك بممن كعب سمعت 

ّلفوا}. فقال مممن أنخلممع أن توبممتي مممن حممديثه: إن آخممر في ُخ
عليممه اللممه صمملى النممبي فقال ورسوله، الله إلى صدقة مالي

لك). خير فهو مالك، بعض عليك وسلم: (أمسك
]2606[ر:

24.    : ًا -  طعام حرم إذا باب
تبتغممي لممك اللممه أحل ما تحرم لم النبي أيها تعالى:{يا وقوله

تحلممة لكممم اللممه فممرض رحيم. قممد غفور والله أزواجك مرضاة
/.2 - 1أيمانكم} /التحريم: 

/.87لكم}. /المائادة:  الله أحل ما طيبات تحّرموا وقوله: {ل
جريممج ابن الحجاج: عن محمد: حدثنا بن الحسن  - حدثنا6313

يقممول: سمممعت عميممر بن الله عبيد سمع عطاء: أنه قال: زعم
عائاشة:

زينب عند يمكث كان وسلم عليه الله صلى النبي أن تزعم 
وحفصممة: أن أنمما فتواصمميت عسلً، عندها ويشرب جحش، بنت
أجممد فلتقل: إنممي وسلم عليه الله صلى النبي عليها دخل أيتنا
فقممالت إحممداهما علممى فدخل مغافير، أكلت مغافير، ريح منك
ً شربت بل فقال: (ل، له، ذلك جحممش، بنممت زينب عند عسل
اللممه أحممل ممما تحممرم لم النبي أيها له). فنزلت: {يا أعود ولن

النممبي أسممر وحفصممة. {وإذ الله}. لعائاشممة إلى تتوبا لك}. {إن
ًا}. لقوله: (بل أزواجه بعض إلى عسلً). شربت حديث

وقممد له، أعود هشام: (ولن عن موسى، بن إبراهيم لي وقال
ًا). بذلك تخبري فل حلفت، أحد

]4628[ر:

25.   : بالنذر -  الوفاء باب
/.7بالنذر} /النسان:  وقوله: {يوفون

سممليمان: بممن فليح صالح: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6314/6315
عنهممما اللممه رضي عمر ابن سمع الحارث: أنه بن سعيد حدثنا

يقول:
قال: وسلم عليه الله صلى النبي إن النذر، عن ينهوا لم أو 

ًا يقدم ل النذر (إن مممن بالنممذر يسممتخرج وإنما يؤخر، ول شيئ
البخيل).



منصممور: عممن سممفيان، يحيممى: حممدثنا بممن خلد ) - حدثنا6315(
عمر: بن الله عبد عن مّرة، بن الله عبد أخبرنا

ل وقممال: (إنممه النممذر عممن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
ًا، يرد البخيل). من به يستخرج ولكنه شيئ
]6234[ر:

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6316
قال: هريرة أبي عن العرج،

النممذر آدم ابممن يممأتي وسمملم: (ل عليممه الله صلى النبي قال 
ّدر يكن لم بشيء ّدر قد القدر إلى النذر يلقيه ولكن له، ق قمم

يكممن لممم ممما عليه فيؤتيني البخيل، من به الله فيستخرج له،
قبل). من عليه يؤتيني

]6235[ر:

26.      : بالنذر -  يفي ل من إثم باب
أبممو قممال: حممدثني شممعبة عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا6317

حصين بن عمران قال: سمعت مضّرب بن زهدم جمرة: حدثنا
يحدث،

ثممم قرنممي، قممال: (خيركممم وسمملم عليه الله صلى النبي عن 
أدري: ذكممر عمممران: ل - قممال يلممونهم الممذين ثم يلونهم، الذين
ًا أو ثنتين يفممون، ول ينممذرون قمموم، يجيممء - ثم قرنه بعد ثلث

فيهم ويظهر يستشهدون، ول ويشهدون يؤتمنون، ول ويخونون
السمن).

]2508[ر:

27.    : الطاعة -  في النذر باب
وممما يعلمه الله فإن نذر من نذرتم أو نفقة من أنفقتم {وما

/.270أنصار} /البقرة:  من للظالمين
عبممد بممن طلحممة عممن مالممك، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا6318
عنها، الله رضي عائاشة عن القاسم، عن الملك،

يطيمع أن نمذر قمال: (ممن وسملم عليه الله صلى النبي عن 
يعصه). فل يعصيه أن نذر ومن فليطعه، الله

]6322[

28     :     : في -  ًا، إنسان يكلم ل أن حلف أو نذر، إذا باب
. أسلم   ثم الجاهلية،

اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6319



عمر: ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد أخبرنا
أن الجاهليمة فمي نممذرت إنمي اللمه، رسول قال: يا عمر أن 

بنذرك). قال: (أوف الحرام، المسجد في ليلة أعتكف
]1927[ر:

29.     : نذر -  وعليه مات من باب
بقبمماء، صمملة نفسممها علممى أمهمما جعلت امرأة، عمر ابن وأمر

ّلي عنها. فقال: ص
نحوه. عباس ابن وقال

قممال: الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6320
أخبره: عباس بن الله عبد الله: أن عبد بن الله عبيد أخبرني

عليممه الله صلى النبي استفتى النصاري عبادة بن سعد أن 
فأفتاه تقضيه، أن قبل فتوفيت أمه، على كان نذر في وسلم

بعد. سنة فكانت عنها، يقضيه أن
]2610[ر:

قممال: سمممعت بشممر أبممي عممن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا6321
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد

أخممتي لممه: إن فقممال وسلم عليه الله صلى النبي رجل أتى 
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال ممماتت، وإنهمما تحممج، أن نممذرت

قممال: قاضمميه). قممال: نعمم، أكنممت ديممن عليهمما كمان وسلم: (لممو
بالقضاء). أحق فهو الله، (فاقض

]1754[ر:

30.       : معصية -  وفي يملك ل فيما النذر باب
عبممد بممن طلحممة عممن مالممك، عممن عاصممم، أبممو  - حممدثنا6322
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن القاسم، عن الملك،

اللممه يطيممع أن نممذر وسلم: (مممن عليه الله صلى النبي قال 
يعصه). فل يعصيه أن نذر ومن فليطعه،

]6318[ر:
عممن ثممابت، عممن حميد، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6323
أنس،

عممن لغنممي اللممه قممال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ابنيه. بين يمشي نفسه). ورآه هذا تعذيب
أنس. عن ثابت، حميد: حدثني عن الفزاري، وقال

]1766[ر:



سممليمان عممن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا6324/6325
عباس: ابن عن طاوس، عن الحول،

ً رأى وسمملم عليه الله صلى النبي أن  بالكعبممة يطمموف رجل
فقطعه. غيره أو بزمام

ابممن هشممام: أن موسممى: أخبرنمما بممن إبراهيممم ) - حممدثنا6325(
ًا الحول: أن سليمان قال: أخبرني أخبرهم جريج أخبره، طاوس

عنهما: الله رضي عباس ابن عن
بالكعبممة يطمموف وهممو مممّر وسمملم عليممه الله صلى النبي أن 

ًا يقود بإنسان صمملى النممبي فقطعهمما أنفممه، فممي بخزامممة إنسان
بيده. يقوده أن أمره ثم بيده، وسلم عليه الله
]1541[ر:

أيمموب، وهيب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6326
قال: عباس ابن عن عكرمة، عن
قائام، برجل هو إذا يخطب، وسلم عليه الله صلى النبي بينا 

ول يقعممد، ول يقمموم أن نممذر إسممرائايل، فقالوا: أبو عنه فسأل
عليممه اللممه صمملى النممبي ويصمموم. فقممال يتكلممم، ول يسممتظل،

صومه). وليتم وليقعد، وليستظل فليتكلم وسلم: (مره
ّهاب: حدثنا عبد قال صمملى النممبي عممن عكرمممة، عن أيوب، الو
وسلم. عليه الله

31        : أو -  النحر فوافق ًا، أيام يصوم أن نذر من باب
الفطر.

المقممدمي: حممدثنا بكممر أبممي بممن محمممد  - حممدثنا6327/6328
بمن حكيممم عقبممة: حممدثنا بمن موسمى سليمان: حدثنا بن فضيل

اللممه رضممي عمممر بممن اللممه عبممد سمع السلمي: أنه حّرة أبي
عنهما:

فوافمق صمام، إل يموم عليه يأتي ل أن نذر رجل عن سئل 
اللممه رسممول فممي لكممم كممان فقال: (لقد فطر، أو أضحى يوم

يممرى ول والفطممر، الضممحى يوم يصوم يكن حسنة). لم أسوة
صيامهما.

زريممع، بممن يزيممد مسلمة: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا6328( 
قال: جبير بن زياد عن يونس، عن
كممل أصوم أن فقال: نذرت رجل فسأله عمر، ابن مع كنت 

النحممر، يوم اليوم هذا فوافقت عشت، ما أربعاء أو ثلثاء يوم
فأعاد النحر، يوم نصوم أن ونهينا النذر، بوفاء الله فقال: أمر



عليه. يزيد ل مثله، فقال عليه،
]1892[ر:

32      : الرض -  والنذور اليمان في يدخل هل باب
. والمتعة   والزروع والغنم

وسلم: أصممبت عليه الله صلى للنبي عمر عمر: قال ابن وقال
ًا ً أصب لم أرض ّبسممت شئت قال: (إن منه؟ أنفس قط مال ح
ّدقت أصلها بها). وتص

]2620[ر:
أممموالي وسمملم: أحممب عليممه اللممه صلى للنبي طلحة أبو وقال
المسجد. له. مستقبلة بيرحاء. لحائاط إلي
]1392[ر:

زيممد بممن ثممور عممن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6329
هريممرة أبممي عممن مطيممع، ابممن مممولى الغيث، أبي عن الديلي،

قال:
فلم خيبر، يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 

ًا نغنم رجممل فأهدى والمتاع، والثياب الموال إل فضة، ول ذهب
َبيب، بني من صملى اللمه لرسول زيد، بن رفاعة له يقال الّض
ًا، وسلم عليه الله َعم، لمه يقممال غلمم اللمه رسممول فموجه ِممد

بمموادي كان إذا حتى القرى، وادي إلى وسلم عليه الله صلى
َعم بينما القرى، ً يحط ِمد عليممه اللممه صمملى الله لرسول رحل
ًا فقممال فقتلممه، عممائار سهم إذا وسلم الجنممة، لممه النمماس: هنيئمم
نفسممي والممذي وسمملم: (كل، عليه الله صلى الله رسول فقال
تصبها لم المغانم، من خيبر يوم أخذها التي الشملة إن بيده،

ًا). فلما عليه لتشتعل المقاسم، رجل جاء الناس ذلك سمع نار
فقممال: وسمملم، عليممه الله صلى النبي إلى شراكين أو بشراك
نار). من أو: شراكان نار، من (شراك

].3993[ر:
اليمان. كفارات  - كتاب87 

ّفارته الله وقول مسمماكين} /المائاممدة: عشرة إطعام تعالى: {فك
89./
مممن نزلت: {ففدية حين وسلم عليه الله صلى النبي أمر وما

/.196نسك} /البقرة:  أو صدقة أو صيام
أو القممرآن في كان وعكرمة: ما وعطاء عباس ابن عن ويذكر



ّير وقد بالخيار، فصاحبه أو، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي خ
الفدية. في كعبا

ابممن عممن شممهاب، أبممو يممونس: حممدثنا بممن أحمد  - حدثنا6330
كعممب عممن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن مجاهد، عن عون،

قال: عجرة بن
- فقممال: (ادن). وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي - يعني أتيته 

مممن قممال: (فديممة هواّمممك). قلممت: نعممم، فقال: (أيؤذيك فدنوت،
نسك). أو صدقة، أو صيام،

والنسممك أيممام، ثلثممة قال: صيام أيوب عن عون، ابن وأخبرني
ستة. والمساكين شاة،

]1719[ر:

1.       : والفقير -  الغني على الكّفارة تجب متى باب
ّلممة لكممم اللممه فممرض تعالى: {قد الله وقول واللممه أيمممانكم تح

/.2الحكيم} /التحريم:  العليم وهو مولكم
الُزهممري عممن سممفيان، الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6331

أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن حميد عن فيه، من قال: سمعته
قال: هريرة

فقممال: هلكممت. وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
قممال: رمضممان، فممي امرأتي على شأنك). قال: وقعت قال: (ما

أن تسممتطيع رقبممة). قممال: ل. قممال: (فهممل تعتممق أن (تسممتطيع
تطعممم أن تستطيع متتابعين). قال: ل. قال: (فهل شهرين تصوم
ًا). قممال: ل. قممال: (اجلممس). فجلممس، سممتين النممبي فممأتي مسممكين
المكتممل - والعممرق تمممر فيممه بعممرق وسمملم عليممه اللممه صمملى

منمما؟ أفقممر بممه). قممال: أعلممى فتصممدق هممذا - قال: (خذ الضخم
قممال: نواجذه، بدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي فضحك
عيالك). (أطعمه

]1834[ر:

2.      : الكّفارة -  في المعسر أعان من باب
الواحممد: حممدثنا عبممد محبمموب: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6332
أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن حميممد عممن الُزهري، عن معمر،
قال: عنه الله رضي هريرة

فقممال: وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى رجل جاء 
قال: رمضان، في بأهلي ذاك). قال: وقعت فقال: (وما هلكت،



شممهرين تصمموم أن تسممتطيع قممال: (فهممل رقبة). قممال: ل، (تجد
ًا). سمتين تطعمم أن قال: (فتسمتطيع متتابعين). قال: ل، مسمكين

- المكتل - والعرق بعرق النصار من رجل قال: فجاء قال: ل،
منمما أحوج به). قال: أعلى فتصدق بهذا فقال: (اذهب تمر، فيه

بيممت أهممل لبتيهمما بين ما بالحق، بعثك والذي الله؟ رسول يا
أهلك). فأطعمه قال: (اذهب ثم منا، أحوج

]1834[ر:

3      : قريبا -  مساكين، عشرة الكّفارة في يعطي باب
. ًا   بعيد أو كان

عممن سممفيان، مسمملمة: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6333
قال: هريرة أبي عن حميد، عن الُزهري،

فقممال: هلكممت، وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
رمضممان، فممي امرأتممي علممى شممأنك). قممال: وقعممت قممال: (وممما
تسممتطيع قممال: (فهممل رقبة). قممال: ل، تعتق ما تجد فقال: (هل

أن تسممتطيع قممال: (فهممل متتابعين). قممال: ل، شهرين تصوم أن
ًا). قممال: ل ستين تطعم اللممه صمملى النممبي فممأتي أجممد، مسممكين
به). فقال: فتصدق هذا فقال: (خذ تمر، فيه بعرق وسلم عليه
ّنمما؟ أفقممر أعلى ّنمما، أفقممر لبتيهمما بيممن ممما م قممال: (خممذه ثممم م

أهلك). فأطعمه
]1834[ر:

4       : عليه -  الله صلى النبي ّد وم المدينة صاع باب
ذلك        من المدينة أهل توارث وما وبركته، وسلم

. قرن   بعد ًا قرن

مالمك بمن القاسمم شميبة: حمدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6334
يزيممد بممن السممائاب عن الرحمن، عبد بن الجعيد المزني: حدثنا

قال:
ّدا وسلم عليه الله صلى النبي عهد على الصاع كان  ًا م وثلث

ّدكم العزيز. عبد بن عمر زمن في فيه فزيد اليوم، بم
]6899[

وهممو قتيبممة أبممو الجارودي: حدثنا الوليد بن منذر  - حدثنا6335
ْلٌم: حدثنا قال: نافع عن مالك، َس

ّد رمضممان زكمماة يعطي عمر ابن كان  اللممه صمملى النممبي بممم



ّد وسلم عليه ّد اليمين كفارة وفي الول، الم صمملى النممبي بممم
وسلم. عليه الله
ّدنا لنا قتيبة: قال أبو قال ّدكم، من أعظم مالك: م نممرى ول ممم

ّد في إل الفضل لممي وسمملم. وقممال عليممه اللممه صمملى النبي م
ّدا فضرب أمير جاءكم مالك: لو ّد من أصغر م صمملى النممبي ممم

نعطممي قلممت: كنمما تعطممون؟ كنتممم شيء بأي وسلم، عليه الله
ّد المممر أن تممرى قممال: أفل وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي بم
ّد إلى يعود إنما وسلم. عليه الله صلى النبي م

إسممحق عممن مالممك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا6336
مالك: بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن
لهم بارك قال: (اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ّدهم). وصاعهم، مكيالهم، في وم
]2023[ر:

5: / {   } :    : المائدة -  رقبة تحرير أو تعالى الله قول باب
89. أزكى/.    الرقاب وأّي

رشمميد: بممن داود الرحيممم: حممدثنا عبممد بن محمد  - حدثنا6337
مطممّرف، بممن محمممد غسممان أبممي عن مسلم، بن الوليد حدثنا

بممن سممعيد عممن حسممين، بممن علممي عممن أسمملم، بممن زيممد عن
هريرة، أبي عن مرجانة،

رقبممة أعتممق قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
ًا منممه عضممو بكمل اللمه أعتمق مسلمة حمتى النممار، مممن عضممو

بفرجه). فرجه
]2381[ر:

6      : في -  والمكاتب الولد وأم ّبر المد عتق باب
. الزنا    ولد وعتق الكّفارة،

ّبر طاوس: يجزئ وقال الولد. وأم المد
عممرو، عمن زيمد، بمن حّمماد النعمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6338

جابر: عن
ً أن  ّبممر النصار من رجل ًا د مممال لممه يكممن ولممم لممه، مملوكمم

يشممتريه فقممال: (مممن وسلم، عليه الله صلى النبي فبلغ غيره،
درهم. بثمانمائاة النّحام بن نعيم مني). فاشتراه

ًا الله عبد بن جابر فسمعت ًا، يقول: عبد أول. عام مات قبطي



]2034[ر:

7.       : آخر -  وبين بينه ًا عبد أعتق إذا باب
نص] [بدون

8.        : ولؤه -  يكون لمن الكّفارة، في أعتق إذا باب
عن الحكم، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6339

عائاشة: عن السود، عن إبراهيم،
الممولء، عليهمما فاشممترطوا بريممرة، تشممتري أن أرادت أنهمما 

فقممال: (اشممتريها، وسمملم، عليممه اللممه صلى للنبي ذلك فذكرت
أعتق). لمن الولء فإنما

]444[ر:

9.    : اليمان -  في الستثناء باب
بممن غيلن عممن حّممماد، سمعيد: حممدثنا بمن قتيبمة  - حممدثنا6340
موسممى أبممي عممن موسممى، أبممي ابممن بممردة أبممي عممن جريممر،

قال: الشعري
مممن رهممط فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أتيت 

ممما عنممدي ممما أحملكممم، ل فقممال: (واللممه أستحمله، الشعريين
بثلث لنمما فممأمر بإبممل، فممأتي اللممه، شمماء ما لبثنا أحملكم). ثم

أتينمما لنمما، اللممه يبممارك لبعممض: ل بعضنا قال انطلقنا فلما ذود،
ل أن فحلممف نسممتحمله وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول
لى النبي موسى: فأتينا أبو فقال فحملنا، يحملنا ه ص عليمه الل
حملكم، الله بل حملتكم، أنا فقال: (ما له، ذلك فذكرنا وسلم

غيرهمما فممأرى يميممن، على أحلف - ل الله شاء - إن والله إني
ًا ّفممرت إل منهمما، خيممر خيممر هممو الممذي وأتيممت يمينممي، عممن ك

ّفرت). وك
ّفرت وقال: (إل حّماد النعمان: حدثنا أبو حدثنا وأتيممت يميني، ك
ّفرت). خير هو الذي أو: أتيت خير، هو الذي وك

]2964[ر:
بمن هشام عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6341
قال: هريرة أبا طاوس: سمع عن حجير،

تلمد كمّل امممرأة، تسممعين علممى الليلة سليمان: لطوفّن (قال 
ًا سممفيان: - قممال صمماحبه لممه فقال الله، سبيل في يقاتل غلم
تمأت فلمم بهّن فطاف فنسي الله، شاء إن - قل الملك يعني
هريممرة أبممو غلم). فقال بشق واحدة إل بولد منهّن تلد امرأة



ًا وكممان يحنث، لم الله شاء قال: إن قال: (لو يرويه فممي دركمم
حاجته).

وسمملم: (لممو عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول َمممّرة: قممال وقممال
استثنى).

هريرة. أبي حديث مثل العرج، عن الزناد، أبو وحدثنا
]3242[ر:

10.     : وبعده -  الحنث قبل الكّفارة باب
عممن إبراهيم، بن إسماعيل حجر: حدثنا بن علي  - حدثنا6342
قال: الجرمي زهدم عن التميمي، القاسم عن أيوب،

جممرم مممن الحممي هذا وبين بيننا وكان موسى، أبي عند كنا 
ّدم ومعروف، إخاء ّدم طعممامه، قممال: فقمم طعممامه فممي قممال: وقمم
أحمممر اللممه، تيممم بنممي مممن رجل القوم قال: وفي دجاج، لحم
فممإني موسممى: ادن، أبممو لممه فقال يدن، قال: فلم مولى، كأنه
قممال: منممه، يأكل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قد

ًا يأكممل رأيتممه إنممي ًا، أطعمممه ل أن فحلفممت قممذرته، شمميئ أبممد
عليممه اللممه صلى الله رسول أتينا ذلك، عن أخبرك فقال: ادن

ًا يقسممم وهممو أسممتحمله، الشممعريين من رهط في وسلم نعممم
قممال: غضممبان، قال: وهممو أيوب: أحسبه قال الصدقة، نعم من

عليه). قال: فانطلقنمما، أحملكم ما عندي وما أحملكم، ل (والله
فقيممل: إبممل، بنهممب وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فأتي
غممّر ذود بخمممس لنمما فممأمر الشممعريون). فأتينمما، هممؤلء (أيممن

ّذرى، صمملى اللممه رسممول لصحابي: أتينا فقلت قال: فاندفعنا، ال
أرسممل ثممم يحملنمما، ل أن فحلممف نسممتحمله، وسمملم عليه الله
يمينممه، وسمملم عليممه الله صلى الله رسول نسي فحملنا، إلينا

ّفلنا لئن والله ل يمينممه وسمملم عليممه الله صلى الله رسول تغ
ًا، نفلح وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى بنا ارجعوا أبد

ّكره نسممتحملك أتينمماك اللممه رسول فقلنا: يا فرجعنا يمينه، فلنذ
أنممك أو: فعرفنمما فظننمما، حملتنمما، ثممم تحملنمما، ل أن فحلفممت

- واللممه إنممي الله، حملكم فإنما قال: (انطلقوا، يمينك، نسيت
ًا غيرهمما فأرى يمين، على أحلف - ل الله شاء إن منهمما، خيممر
وتحللتها). خير هو الذي أتيت إل

بممن والقاسممم قلبممة، أبممي عن أيوب، عن زيد، بن حّماد تابعه
الكليبي. عاصم
اب، عبمد قتيبة: حدثنا حدثنا ّه قلبمة، أبمي عمن أيموب، عمن الو



بهذا. زهدم عن التميمي، والقاسم
القاسممم، عممن أيوب، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو حدثنا

بهذا. زهدم عن
]2964[ر:

بممن عمممر بن عثمان الله: حدثنا عبد بن محمد  - حدثني6343
بممن الرحمممن عبممد عممن الحسممن، عن عون، ابن فارس: أخبرنا

قال: سمرة
المممارة، تسممأل وسمملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

أعطيتهمما وإن عليهمما، أعنممت مسألة غير من أعطيتها إن فإنك
غيرهمما فرأيت يمين، على حلفت وإذا إليها، وكلت مسألة عن

ًا ّفر خير، هو الذي فأت منها، خير يمينك). عن وك
عون. ابن عن أشهل، تابعه

وحميممد، حممرب، بممن وسماك عطية، بن وسماك يونس، وتابعه
والربيع. وهشام، ومنصور، وقتادة،

]6248[ر:
الفرائض.  - كتاب88

حممظ مثممل للذكر أولدكم في الله تعالى: {يوصيكم الله وقول
وإن تممرك ممما ثلثمما فلهممّن اثنممتين فمموق نساء كن فإن النثيين

السممدس منهممما واحممد لكممل ولبممويه النصف فلها واحدة كانت
أبممواه وورثممه ولممد لممه يكن لم فإن ولد له كان إن ترك مما

وصممية بعد من السدس فلمه إخوة له كان فإن الثلث فلمه
لكممم أقممرب أيهم تدرون ل وأبناؤكم آباؤكم دين أو بها يوصي

ًا ًا كان الله إن الله من فريضة نفع ًا. ولكممم عليم نصممف حكيم
ولممد لهممن كممان فممإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم ترك مما

ديممن أو بهمما يوصممين وصممية بعممد مممن تركممن مممما الربع فلكم
لكممم كممان فممإن ولممد لكممم يكن لم إن تركتم مما الربع ولهن

أو بهمما توصممون وصممية بعممد مممن تركتممم مما الثمن فلهن ولد
أخممت أو أخ ولممه امممرأة أو كللممة يممورث رجممل كان وإن دين

فهممم ذلممك مممن أكممثر كممانوا فممإن السممدس منهممما واحد فلكل
غيممر ديممن أو بهمما يوصممى وصممية بعممد مممن الثلممث فممي شركاء
/.12 - 11حليم} /النساء:  عليم والله الله من وصية مضاّر

بممن محمممد عممن سممفيان، سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6344
عنهممما اللممه رضممي اللممه عبممد بممن جممابر المنكدر: قال: سمعت

يقول:



بكر، وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول فعادني مرضت 
اللممه رسممول فتوضممأ علممي، أغمممي وقد فأتياني ماشيان، وهما
فقلمت: يما فمأفقت، وضوءه علي فصب وسلم عليه الله صلى

ممالي، فمي أقضمي كيمف ممالي، فمي أصنع كيف الله، رسول
الميراث. آية نزلت حتى بشيء يجبني فلم
]191[ر:

1.   : الفرائض -  تعليم باب
ّنين. يعنممي: الممذين قبممل عممامر: تعلممموا بممن عقبممة وقممال ّظمما ال

بالظن. يتكلمون
ابممن وهيممب: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا6345

قال: هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس،
فممإن والظن، وسلم: (إياكم عليه الله صلى الله رسول قال 

تباغضوا، ول تجسسوا، ول تحسسوا، ول الحديث، أكذب الظن
ًا). الله عباد وكونوا تدابروا، ول إخوان
]4849[ر:

2) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( صدقة    تركنا ما نورث

معمممر، هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6346
عائاشة: عن عروة، عن الُزهري، عن
يلتمسممان بكممر أبمما أتيمما السمملم، عليهما والعباس فاطمة أن 

حينئممذ وهممما وسمملم، عليه الله صلى الله رسول من ميراثهما
أبو لهما فقال خيبر، من وسهمهما فدك، من أرضيهما يطلبان

يقممول: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بكر: سمممعت
المممال). هممذا من محمد آل يأكل إنما صدقة، تركنا ما نورث،

ًا أدع ل بكر: والله أبو قال اللممه صمملى اللممه رسول رأيت أمر
فلممم فاطمممة، قال: فهجرته صنعته، إل فيه يصنعه وسلم عليه

ماتت. حتى تكلمه
عممن يونس، عن المبارك، ابن أبان: أخبرنا بن إسماعيل حدثنا

عليممه اللممه صمملى النممبي عائاشممة: أن عممن عروة، عن الُزهري،
صدقة). تركنا ما نورث قال: (ل وسلم

]2926[ر:
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6347

وكممان الحممدثان، بممن أوس بممن مالممك قال: أخبرني شهاب ابن



ًا لممي ذكممر مطعممم بن جبير بن محمد ذلممك، حممديثه مممن ذكممر
فقال: فسألته عليه دخلت حتى فانطلقت

فقال: هممل يرفأ حاجبه فأتاه عمر، على أدخل حتى انطلقت 
فممأذن قال: نعم، وسعد؟ والزبير الرحمن وعبد عثمان في لك

قممال قممال: نعممم، وعبمماس؟ علممي فممي لممك قممال: هممل ثم لهم،
أنشممدكم قممال هممذا، وبيممن بيني اقض المؤمنين أمير عباس: يا

رسول أن تعلمون هل والرض، السماء تقوم بإذنه الذي بالله
صمدقة). تركنما مما نمورث قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله
الرهممط: فقممال نفسه، وسلم عليه الله صلى الله رسول يريد
أن تعلمان فقال: هل وعباس، علي على فأقبل ذلك، قال قد

قممال قممال: قممد ذلممك؟ قممال وسلم عليه الله صلى الله رسول
كممان قد الله إن المر، هذا عن أحدثكم عمر: فإني ذلك. قال

لم بشيء الفيء هذا في وسلم عليه الله صلى رسوله خّص
ًا يعطه رسمموله علممى الله أفاء وجل: {ما عز فقال غيره، أحد
ة - قدير}. فكمانت قوله - إلى ه لرسمول خالص اللمه صملى الل
عليكممم، بهمما اسممتأثر ول دونكممم احتازهمما ما والله وسلم، عليه
ّثها أعطاكموها لقد فكممان المممال، هممذا منها بقي حتى فيكم وب

المممال هممذا مممن أهله على ينفق وسلم عليه الله صلى النبي
فعمممل اللممه، مال مجعل فيجعله بقي ما يأخذ ثم سنته، نفقة
بممالله أنشممدكم حياته، وسلم عليه الله صلى الله رسول بذاك
وعبمماس: أنشممدكما لعلي قال ثم قالوا: نعم، ذلك؟ تعلمون هل

اللممه صمملى نبيه الله فتوفى قال: نعم، ذلك؟ تعلمان هل بالله
اللممه صمملى اللممه رسممول ولممّي بكممر: أنمما أبو فقال وسلم عليه
صمملى اللمه رسممول بممه عمممل بممما فعمل فقبضها وسلم، عليه
ولممّي ولممّي فقلت: أنمما بكر أبا الله توفى ثم وسلم، عليه الله

فيها أعمل سنتين فقبضتها وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ثممم بكممر، وأبممو وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول عمل ما

تسممألني جئتنممي جميممع، وأمركممما واحممدة وكلمتكممما جئتممماني
مممن امرأتممه نصمميب يسألني هذا وأتاني أخيك، ابن من نصيبك

منممي فتلتمسممان بممذلك، إليكممما دفعتهمما شئتما فقلت: إن أبيها،
ل والرض، السممماء تقمموم بممإذنه الذي فوالله ذلك؟ غير قضاء

عجزتممما فممإن السمماعة، تقوم حتى ذلك غير قضاء فيها أقضي
أكفيكماها. فأنا إلّي فادفعاها

]2748[ر:



الزنمماد، أبممي عممن مالممك، قال: حممدثني إسماعيل  - حدثنا6348
هريرة: أبي عن العرج، عن
ورثتي يقتسم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا، صدقة). فهو عاملي ومؤونة نسائاي نفقة بعد تركت ما دينار
]2624[ر:

ابممن عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6349
عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب،

رسممول تمموفي حيممن وسمملم عليه الله صلى النبي أزواج أن 
أبممي إلممى عثمممان يبعثن أن أردن وسلم، عليه الله صلى الله
اللممه رسممول قممال عائاشممة: أليممس فقالت ميراثهن، يسألنه بكر

صدقة). تركنا ما نورث، وسلم: (ل عليه الله صلى
]2926[ر:

3 ):       : ترك -  من وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( فلهله  مالً

ابممن عممن يممونس، الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا6350
عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبو شهاب: حدثني

بممالمؤمنين أولممى قال: (أنمما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فعلينمما وفمماء يممترك ولممم ديممن وعليممه مات فمن أنفسهم، من

ً ترك ومن قضاؤه، فلورثته). مال
]2176[ر:

4.      : وأمه -  أبيه من الولد ميراث باب
ًا امرأة أو رجل ترك ثابت: إذا بن زيد وقال النصممف، فلها بنت
ذكممر معهممن كممان وإن الثلثممان، فلهن أكثر أو اثنتين كانتا وإن
حممظ مثممل فللذكر بقي فما فريضته، فيؤتى شركهم بمن بدئ

النثيين.
ابممن وهيممب: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا6351

عنهما، الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
الفرائاممض قممال: (ألحقمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

ذكر). رجل لولى فهو بقي فما بأهلها،
]6345 - 6356 - 6365[



5.   : البنات -  ميراث باب
قممال: الُزهممري سممفيان: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا6352
قال: أبيه عن وقاص، أبي بن سعد بن عامر أخبرني

ًا، بمكممة مرضت  فأتمماني الممموت، علممى منممه فأشممفيت مرضمم
اللممه، رسممول فقلممت: يمما يعودني، وسلم عليه الله صلى النبي

ً لي إن ًا، ممال بثلمثي أفأتصمدق ابنمتي، إل يرثنمي وليمس كمثير
قممال: (ل). قلممت: الثلممث؟ قال: (ل). قال: قلت: فالشطر؟ مالي؟

أن مممن خيممر أغنيمماء ولممدك تركممت إن إنممك كبير، قال: (الثلث
أجممرت إل نفقممة تنفق لن وإنك الناس، يتكففون عالة تتركهم
رسممول امرأتك). فقلت: يمما في إلى ترفعها اللقمة حتى عليها،
ّلف الله، ّلممف فقممال: (لممن هجرتممي؟ عممن أأخ فتعمممل بعممدي، تخ
ً ولعلممك ودرجممة، رفعممة بممه ازددت إل الله، وجه به تريد عمل

ّلف أن ولكن آخرون، بك ويضّر أقوام بك ينتفع حتى بعدي تخ
عليممه اللممه صلى الله رسول له خولة). يرثي بن سعد البائاس
بمكة. مات أن وسلم

لؤي. بن عامر بني من رجل خولة بن سفيان: وسعد قال
]56[ر:

أبممو النضممر: حممدثنا أبممو غيلن: حدثنا بن محمود  - حدثني6353
قال: يزيد بن السود عن أشعث، عن شيبان، معاوية

ًا باليمن جبل بن معاذ أتانا  ًا، معلم رجل: عن فسألناه وأمير
والخممت النصممف البنممة فممأعطى وأختممه، ابنتممه وتممرك تمموفي

النصف.
]6360[

6.        : ابن -  يكن لم إذا البن ابن ميراث باب
ولممد دونهممم يكممن لممم إذا الولممد، بمنزلممة البناء زيد: ولد وقال
يرثممون، كممما يرثممون كأنثمماهم، وأنثمماهم كممذكرهم، ذكرهممم ذكر،

البن. مع البن ولد يرث ول يحجبون، كما ويحجبون
ابممن وهيممب: حممدثنا إبراهيممم: حممدثنا بممن مسمملم  - حممدثنا6354

قال: عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
الفرائاممض وسمملم: (ألحقمموا عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

ذكر). رجل لولى فهو بقي فما بأهلها،
]6351[ر:



7.      : ابنة -  مع ابن ابنة ميراث باب
هزيممل قيس: سمعت أبو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6355

قال: شرحبيل بن
فقمال: للبنمة وأخمت، ابمن وابنمة ابنمة عمن موسى أبو سئل 

فسممئل فسيتابعني، مسعود ابن وأت النصف، وللخت النصف،
ًا ضمللت فقمال: لقمد موسمى أبمي بقول وأخبر مسعود، ابن إذ
اللممه صمملى النبي قضى بما فيها أقضي المهتدين، من أنا وما

الثلثين، تكملة السدس البن ولبنة النصف، وسلم: للبنة عليه
ابممن بقممول فأخبرنمماه موسممى أبمما فأتينمما فللخممت، بقممي وممما

فيكم. الحبر هذا دام ما تسألوني فقال: ل مسعود،
]6361[

8.      : والخوة -  الب مع الجد ميراث باب
ابممن أب. وقممرأ الزبيممر: الجممد وابممن عبمماس وابن بكر أبو وقال

ة آدم}. {واتبعمت بنمي عباس: {يما وإسمحق إبراهيمم آبمائاي مل
/.38ويعقوب} /يوسف: 

ًا أن يذكر ولم النممبي وأصممحاب زمانه، في بكر أبا خالف أحد
متوافرون. وسلم عليه الله صلى
ابن أنا أرث ول إخوتي دون ابني ابن عباس: يرثني ابن وقال
ابني؟
مختلفة. أقاويل وزيد مسعود وابن وعلي عمر عن ويذكر
ابممن عممن وهيممب، حممرب: حممدثنا بممن سممليمان  - حممدثنا6356

عنهما، الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
الفرائاممض قممال: (ألحقمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

ذكر). رجل فلولى بقي فما بأهلها،
]6351[ر:

عممن أيمموب، الوارث: حممدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6357
قال: عباس ابن عن عكرمة،

كنممت وسلم: (لممو عليه الله صلى الله رسول قال الذي أما 
ًا ً المممة هممذه مممن متخممذ ّلممة ولكممن لتخممذته، خليل السمملم خ
ًا، أنزله قال: خير). فإنه أو أفضل، ًا. قال: قضاه أو أب أب

]455[ر:

9.      : وغيره -  الولد مع الزوج ميراث باب
أبممي ابممن عممن ورقمماء، عممن يوسممف، بممن محمد  - حدثنا6358



قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن نجيح،
مممن اللممه فنسممخ للوالدين، الوصية وكانت للولد، المال كان 

للبمموين وجعممل النثيين، حظ مثل للذكر فجعل أحب، ما ذلك
وللزوج والربع، الثمن للمرأة وجعل السدس، منهما واحد لكل

والربع. الشطر
]2596[ر:

10.       : وغيره -  الولد مع والزوج المرأة ميراث باب
ابممن عممن شممهاب، ابممن عممن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا6359

ّيب، قال: أنه هريرة أبي عن المس
امممرأة جنيممن فممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول قضى 

ًا سقط لحيان بني من المممرأة إن ثممم أمة، أو عبد بغّرة، ميت
اللممه صمملى اللممه رسول فقضى توفيت، بالغّرة لها قضى التي

علممى العقممل وأن وزوجهمما، لبنيهمما ميراثهمما بممأن وسمملم عليممه
عصبتها.

]5426[ر:

11.      : عصبة -  البنات مع الخوات ميراث باب
عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: حممدثنا بممن بشممر  - حدثنا6360
قال: السود عن إبراهيم، عن سليمان، عن شعبة،

اللممه صمملى اللممه رسول عهد على جبل بن معاذ فينا قضى 
سممليمان: قممال للخممت. ثممم والنصف للبنة وسلم: النصف عليه

عليممه اللممه صمملى الله رسول عهد على يذكر ولم فينا، قضى
وسلم.

]6353[ر:
الرحمممن: حممدثنا عبممد عبمماس: حممدثنا بممن عمممرو  - حدثني6361

قال: هزيل عن قيس، أبي عن سفيان،
عليممه اللممه صمملى النممبي بقضمماء فيهمما الله: لقضيّن عبد قال 

فللخت. بقي وما السدس، البن ولبنة النصف، وسلم: للبنة
]6355[ر:

12.    : والخوة -  الخوات ميراث باب
اللممه: أخبرنمما عبممد عثمممان: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا6362
ًا قال: سمعت المنكدر بن محمد عن شعبة، اللممه رضممي جممابر

قال: عنه
فممدعا مريممض، وأنمما وسلم عليه الله صلى النبي علي دخل 



فقلمت: يمما فممأفقت، وضمموئاه مممن علي نضح ثم فتوضأ، بوضوء
الفرائاض. آية فنزلت أخوات، لي إنما الله، رسول

]191[ر:

13     } : الكللة -  في يفتيكم الله قل يستفتونك باب
ما           نصف فلها أخت وله ولد له ليس هلك امرؤ إن

اثنتين           كانتا فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك
رجالً        إخوة كانوا وإن ترك مما الثلثان فلهما

أن         لكم الله يبين النثيين حظ مثل فللذكر ونساء
 : / { النساء     عليم شئ بكل والله /.176تضلوا

أبممي عممن إسممرائايل، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا6363
قال: عنه الله رضي البراء عن إسحق،

اللممه قممل النسمماء: {يسممتفتونك سممورة خاتمممة نزلت آية آخر 
الكللة}. في يفتيكم

]4106[ر:

14.      :   : زوج -  والخر للم، أخ أحدهما عم ابني باب
بقممي وممما السدس، الم من وللخ النصف، علي: للزوج وقال
نصفان. بينهما

أبي عن إسرائايل، عن الله، عبيد محمود: أخبرنا  - حدثنا6364
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

بممالمؤمنين أولى وسلم: (أنا عليه الله صلى الله رسول قال 
ً وتممرك مممات فمن أنفسهم، من العصممبة، لممموالي فممماله مممال

ً ترك ومن ًا أو كل له). فلدعى وليه، فأنا ضياع
]2176[ر:

روح، عن زريع، بن يزيد بسطام: حدثنا بن أمية  - حدثنا6365
عباس، ابن عن أبيه، عن طاوس، بن الله عبد عن
الفرائاممض قممال: (ألحقمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

ذكر). رجل فلولى الفرائاض تركت فما بأهلها،
]6351[ر:

15.   : الرحام -  ذوي باب
أسمامة: لبممي قممال: قلمت إبراهيممم بمن إسممحق  - حدثني6366
ابممن عممن جممبير، بممن سممعيد عممن طلحة، إدريس: حدثنا حدثكم



عباس:
أيمممانكم}. قممال: كممان عاقدت موالي}. {والذين جعلنا {ولكّل 

دون المهمماجري النصاري يرث المدينة قدموا حين المهاجرون
ّوة رحمه، ذوي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي آخى التي للخ

موالي}. قال: نسختها: {والذين جعلنا نزلت: {ولكّل فلما بينهم،
أيمانكم}. عاقدت

]2170[ر:

16.   : الملعنة -  ميراث باب
عممن نممافع، عممن مالممك، قزعة: حممدثنا بن يحيى  - حدثني6367

عنهما: الله رضي عمر ابن
ً أن  وسلم عليه الله صلى النبي زمن في امرأته لعن رجل

بينهممما، وسلم عليه الله صلى النبي ففرق ولدها، من وانتفى
بالمرأة. الولد وألحق

]4471[ر:

17.       : أمة -  أو كانت حرة للفراش، الولد باب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا6368
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب،

منممي، زمعمة وليمدة ابممن سمعد: أن أخيه إلى عهد عتبة كان 
فقمال: ابمن سمعد، أخممذه الفتممح عممام كمان فلما إليك، فاقبضه

وابمن فقمال: أخمي زمعمة، بمن عبمد فقمام فيه، إلي عهد أخي
اللممه صمملى النممبي إلممى فتساوقا فراشه، على ولد أبي، وليدة
كممان قممد أخممي، ابممن اللممه، رسول سعد: يا فقال وسلم، عليه
ولد أبي، وليدة وابن زمعة: أخي بن عبد فقال فيه، إلي عهد
يمما لممك وسملم: (هممو عليه الله صلى النبي فقال فراشه، على
لسممودة قال الحجر). ثم وللعاهر للفراش الولد زمعة، بن عبد
رآهمما فممما بعتبة، شبهه من رأى منه). لما زمعة: (احتجبي بنت
الله. لقي حتى
]1948[ر:

بممن محمممد عممن شممعبة، عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا6369
هريرة، أبا سمع زياد: أنه

لصمماحب قممال: (الولممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 
الفراش).

]6432[



18.      : اللقيط -  وميراث أعتق، لمن الولء باب
حر. عمر: اللقيط وقال

عممن الحكممم، عممن شممعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6370
بريرة، قالت: اشتريت عائاشة عن السود، عن إبراهيم،

لمن الولء فإن وسلم: (اشتريها، عليه الله صلى النبي فقال 
هدية). ولنا صدقة لها فقال: (هو شاة، لها أعتق). وأهدي

ًا. وقول زوجها الحكم: وكان قال مرسل. الحكم حر
ًا. عباس: رأيته ابن وقال عبد

]4976 - 444[ر:
عممن مالممك، قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا6371
عمر، ابن عن نافع،

لى النبي عن  ه ص لممن المولء قمال: (إنمما وسملم عليمه الل
أعتق).

]2048[ر:

19.   : السائبة -  ميراث باب
قيممس، أبممي عن سفيان، عقبة: حدثنا بن قبيصة  - حدثنا6372

قال: الله عبد عن هزيل، عن
ّيبون، ل السمملم أهممل إن  كممانوا الجاهليممة أهممل وإن يسمم

ّيبون. يس
عممن منصممور، عممن عوانممة، أبممو موسممى: حممدثنا  - حممدثنا6373

السود: عن إبراهيم،
واشممترط لتعتقهمما، بريرة اشترت عنها الله رضي عائاشة أن 

بريممرة اشممتريت إنممي اللممه، رسممول فقممالت: يمما ولءهمما، أهلهمما
فإنممما فقممال: (أعتقيهمما، ولءهمما، يشممترطون أهلهمما وإن لعتقها،
الثمممن). قممال: فاشممترتها قممال: (أعطممى أعتممق). أو لمممن الممولء

ّيرت فأعتقتها، كذا أعطيت وقالت: لو نفسها، فاختارت قال: وخ
معه. كنت ما وكذا
ًا. قول زوجها السود: وكان قال منقطع. السود حر

ًا، عباس: رأيته ابن وقول أصح. عبد
]4976 - 444[ر:

20.      : مواليه -  من تبرأ من إثم باب
عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6374



عنه: الله رضي علي قال: قال أبيه عن التيمي، إبراهيم
قال: الصحيفة، هذه غير الله كتاب إل نقرؤه كتاب عندنا ما 

قممال: البممل، وأسنان الجراحات من أشياء فيها فإذا فأخرجها،
فيهمما أحممدث فمممن ثممور، إلى عير بين ما حرم وفيها: (المدينة

ًا، ًا، آوى أو حممدث والنمماس والملئاكممة اللممه لعنممة فعليممه محممدث
والممى عدل. ومن ول صرف القيامة يوم منه يقبل ل أجمعين،

والنمماس والملئاكممة اللممه لعنممة فعليممه مممواليه، إذن بغيممر قوممما
عممدل. وذمممة ول صممرف القيامممة يمموم منممه يقبممل ل أجمعيممن،

ًا أخفر فمن أدناهم، بها يسعى واحدة، المسلمين فعليه مسلم
القيامممة يمموم منه يقبل أجمعين. ل والناس والملئاكة الله لعنة

عدل). ول صرف
]1771[ر:

دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6375
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
هبته. وعن الولء بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

]2398[ر:

21.     : يديه -  على أسلم إذا باب
ولية. له يرى ل الحسن وكان
أعتق). لمن وسلم: (الولء عليه الله صلى النبي وقال

بمحيمماه النمماس أولممى قممال: هممو رفعه الداري تميم عن ويذكر
ومماته.
الخبر. هذا صحة في واختلفوا

ابممن عممن نافع، عن مالك، عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا6376
عمر:

تعتقهمما، جاريممة تشممتري أن المممؤمنين: أرادت أم عائاشممة أن 
لرسممول ذلممك فذكرت لنا، ولءها أن على أهلها: نبيعكها فقال
فإنممما ذلمك، يمنعممك فقممال: (ل وسملم، عليمه اللمه صملى اللمه

أعتق). لمن الولء
]2048[ر:

إبراهيممم، عممن منصممور، عن جرير، محمد: أخبرنا  - حدثنا6377
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن السود، عن
للنممبي ذلممك ولءهمما. فممذكرت أهلهمما فاشترط بريرة، اشتريت 

أعطى لمن الولء فإن فقال: (أعتقيها، وسلم، عليه الله صلى
ِرق). قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها اللممه صمملى اللممه رسممول الو



ّيرها وسلم عليه وكممذا كممذا أعطمماني فقالت: لو زوجها، من فخ
نفسها. فاختارت عنده، بّت ما

]444[ر:

22.      : الولء -  من النساء يرث ما باب
ابممن عن نافع، عن همام، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6378

قال: عنهما الله رضي عمر
اللممه صمملى للنممبي فقممالت بريممرة، تشتري أن عائاشة أرادت 

عليه الله صلى النبي فقال الولء يشترطون وسلم: إنهم عليه
أعتق). لمن الولء فإنما وسلم: (اشتريها،

]2048[ر:
عممن سممفيان، عممن وكيممع، سمملم: أخبرنمما ابممن  - حممدثنا6379

قالت: عائاشة عن السود، عن إبراهيم، عن منصور،
أعطممى لمممن وسلم: (الولء عليه الله صلى الله رسول قال 

ِرق، النعمة). وولي الو
]444[ر:

23      : الخت -  وابن أنفسهم، من القوم مولى باب
منهم.
وقتممادة، قممّرة بن معاوية شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6380

عنه، الله رضي مالك بن أنس عن
القمموم قممال: (مممولى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

قال. كما أنفسهم). أو
أنممس، عممن قتممادة، عممن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6381

منهم، القوم أخت قال: (ابن وسلم عليه الله صلى النبي عن
أنفسهم). أو: من

]2977[ر:

24.   : السير -  ميراث باب
ويقممول: هممو العممدو، أيممدي فممي السير يوّرث شريح قال: وكان

إليه. أحوج
وممما وعتمماقه، السممير وصممية العزيممز: أجممز عبممد بن عمر وقال
ّير لم ما ماله، في صنع يصممنع ممماله هممو فإنممما دينممه، عن يتغ
يشاء. ما فيه

أبممي عممن عممدي، عممن شممعبة، الوليممد: حممدثنا أبو  - حدثنا6382
هريرة، أبي عن حازم،



ً تممرك قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن  مممال
ً ترك ومن فلورثته، فإلينا). كل

]2176[ر:

25      : الكافر -  ول الكافر المسلم يرث ل باب
المسلم.

له. ميراث فل الميراث يقسم أن قبل أسلم وإذا
شممهاب، ابممن عممن جريممج، ابممن عممن عاصم، أبو  - حدثنا6383

بممن أسممامة عممن عثمممان، بن عمرو عن حسين، بن علي عن
عنهما: الله رضي زيد
المسمملم يممرث قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 

المسلم). الكافر ول الكافر

26    : والمكاتب -  النصراني، العبد ميراث باب
. ولده      من انتفى من وإثم النصراني

نص] [بدون

27   .      : ًا -  أخ ادعى ومن ولده من انتفى من إثم باب
. أخ   ابن أو

شممهاب، ابممن عممن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6384
قالت: أنها عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن
ّقاص أبي بن سعد اختصم  فقال غلم، في زمعة بن وعبد و

ّقمماص، أبي بن عتبة أخي ابن الله رسول يا سعد: هذا عهممد و
أخممي زمعة: هذا بن عبد وقال شبهه، إلى انظر ابنه، أنه إلي

رسول فنظر وليدته، من أبي فراش على ولد الله، رسول يا
ًا فرأى شبهه إلى وسلم عليه الله صلى الله ًا شبه ّينمم بعتبممة، ب

وللعمماهر للفممراش الولممد زمعممة، بممن عبممد يمما لممك فقممال: (هممو
يمر زمعمة).: قممالت: فلمم بنممت سممودة يما منه واحتجبي الحجر،
قط. سودة

]1948[ر:

28.      : أبيه -  غير إلى ّدعى ا من باب
اللممه: حممدثنا عبممد ابممن هممو خالممد، مسممدد: حممدثنا  - حدثنا6385
قال: عنه الله رضي سعد عن عثمان، أبي عن خالد،

ّدعممى يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت  إلممى ا



حرام). فممذكرته عليه فالجنة أبيه، غير أنه يعلم وهو أبيه، غير
رسممول مممن قلممبي ووعمماه أذناي سمعته فقال: وأنا بكرة لبي
وسلم. عليه الله صلى الله
]4071[ر:

عمرو، وهب: أخبرني ابن الفرج: حدثنا بن أصبغ  - حدثنا6386
هريرة، أبي عن عراك، عن ربيعة، بن جعفر عن
آبائاكم، عن ترغبوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

كفر). فهو أبيه عن رغب فمن

29.     : ًا -  ابن المرأة ّدعت ا إذا باب
الزنمماد، أبممو قال: حدثنا شعيب اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6387

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، الرحمن عبد عن
امرأتممان قممال: (كممانت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فقممالت إحممداهما، بممابن فممذهب الممذئاب جمماء ابناهممما، معهممما
بابنممك، ذهممب الخممرى: إنممما وقممالت بابنك، ذهب لصاحبتها: إنما

فخرجتمما للكممبرى، بمه فقضممى السمملم عليه داود إلى فتحاكمتا
فقممال: ائاتمموني فأخبرتمماه، السلم عليهما داود بن سليمان على

ّقه بالسكين اللممه يرحمممك تفعممل الصغرى: ل فقالت بينهما، أش
للصغرى). به فقضى ابنها، هو

وممما يومئذ، إل قط بالسكين سمعت إن هريرة: والله أبو قال
المدية. إل نقول كنا
]3244[ر:

30.  : القائف -  باب
ابممن عممن الليممث، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6388/6389

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب،
ًا، علممي دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن  مسممرور

ًا أن تري فقال: (ألم وجهه، أسارير تبرق ًا نظر مجّزز إلى آنف
بعضممها القممدام هذه فقال: إن زيد، بن وأسامة حارثة بن زيد
بعض). من
الُزهممري، عن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة ) - حدثنا6389( 

قالت: عائاشة عن عروة، عن
وهو يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول علي دخل 

ًا أن تري ألم عائاشة، فقال: (يا مسرور، دخممل المدلجي مجّزز



ًا، أسامة فرأى ّطيا قد قطيفة، وعليهما وزيد وبدت رؤوسهما غ
بعض). من بعضها القدام هذه فقال: إن أقدامهما،

]3362[ر:
الحدود.  - كتاب89

1.    :     : الخمر -  وشرب الزنا الحدود من يحذر ما باب
الزنا. في اليمان نور منه عباس: ينزع ابن وقال

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني6390
هريرة: أبي عن الرحمن، عبد بن بكر أبي عن شهاب، ابن
الزانممي يزني قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وهممو يشممرب حيممن الخمممر يشممرب ول مؤمن، وهو يزني حين
نهبمة، ينتهمب ول ممؤمن، وهممو يسمرق حين يسرق ول مؤمن،

مؤمن). وهو أبصارهم، فيها إليه الناس يرفع
ّيب بممن سعيد عن شهاب، ابن وعن عممن سمملمة، وأبممي المسمم
إل وسمملم: بمثلممه، عليممه اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبممي

النهبة.
]2343[ر:

2.       : الخمر -  شارب ضرب في جاء ما باب
عممن قتممادة، عممن هشممام، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6391

آدم: حممدثنا (ح). حممدثنا وسمملم عليممه الله صلى النبي أنس: أن
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، شعبة: حدثنا

بالجريممد الخمممر فممي ضرب وسلم عليه الله صلى النبي أن 
أربعين. بكر أبو وجلد والنعال،

]6394[

3.       : البيت -  في الحد بضرب أمر من باب
ّهاب، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا6392 ابممن عممن أيمموب، عممن الو

قال: الحارث بن عقبة عن مليكة، أبي
ًا، النعيمان، بابن أو بالنعيمان، جيء  صمملى النممبي فأمر شارب

قممال: فضممربوه، يضممربوه، أن بالبيت كان من وسلم عليه الله
بالنعال. ضربه فيمن أنا فكنت

]2191[ر:

4.    : والنعال -  بالجريد الضرب باب
عممن خالممد، بممن وهيممب حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6393



الحارث: بن عقبة عن مليكة، أبي ابن الله عبد عن أيوب،
بممابن أو بنعيمممان، أتممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 

أن الممبيت فممي مممن وأمممر عليممه، فشق سكران، وهو نعيمان،
ضربه. فيمن وكنت والنعال، بالجريد فضربوه يضربوه،

]2191[ر:
قال: أنس عن قتادة، هشام: حدثنا مسلم: حدثنا  - حدثنا6394

بالجريممد الخمممر فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي جلممد 
أربعين. بكر أبو وجلد والنعال،

]6391[ر:
بممن يزيممد عممن أنممس، ضمممرة أبممو قتيبممة: حممدثنا  - حدثنا6395
هريرة أبي عن سلمة، أبي عن إبراهيم، بن محمد عن الهاد،
عنه: الله رضي

قممال: شممرب، قممد برجممل وسملم عليممه الله صلى النبي أتي 
بنعلممه، والضارب بيده، الضارب هريرة: فمنا أبو (اضربوه). قال

اللممه، القمموم: أخممزاك بعض قال انصرف، فلما بثوبه، والضارب
الشيطان). عليه تعينوا ل هكذا، تقولوا قال: (ل

]6399[
ّهمماب: حممدثنا عبممد بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6396 بممن خالممد الو

بممن عميممر حصممين: سمممعت أبممو سممفيان: حممدثنا الحارث: حممدثنا
قال: النخعي سعيد

كنممت قممال: ممما عنممه الله رضي طالب أبي بن علي سمعت 
ًا لقيم صمماحب إل نفسممي، فممي فأجممد فيممموت، أحممد على حد

اللممه صمملى اللممه رسول أن وذلك وديته، مات لو فإنه الخمر،
ّنه. لم وسلم عليه يس

بممن يزيممد عممن الجعيممد، عممن إبراهيممم، بن مكي  - حدثنا6397
قال: يزيد بن السائاب عن خصيفة،

عليممه اللممه صمملى اللممه رسول عهد على بالشارب نؤتى كنا 
ًا بكر أبي وإمرة وسلم ه فنقموم عممر، خلفمة ممن وصمدر إلي

فجلممد عمممر، إمممرة آخممر كممان حممتى وأرديتنمما، ونعالنمما بأيممدينا
ثمانين. جلد وفسقوا عتوا إذا حتى أربعين،

5        : ليس -  وأنه الخمر، شارب لعن من يكره ما باب
. الملة   من بخارج

خالممد قممال: حممدثني الليث بكير: حدثني بن يحيى  - حدثنا6398
عممن أسمملم، بممن زيممد عن هلل، أبي ابن سعيد عن يزيد، بن



الخطاب: بن عمر عن أبيه،
ً أن  اسمممه كان وسلم عليه الله صلى النبي عهد على رجل

ًا، يلقب وكان الله، عبد صمملى اللممه رسول يضحك وكان حمار
جلممده قد وسلم عليه الله صلى النبي وكان وسلم، عليه الله
مممن رجممل فقممال فجلممد، به فأمر يوما به فأتي الشراب، في

صمملى النممبي فقممال بممه؟ يممؤتى ما أكثر ما العنه، القوم: اللهم
يحممب أنممه إل علمممت ممما فمموالله تلعنمموه، وسلم: (ل عليه الله
ورسوله). الله

بممن أنممس جعفممر: حممدثنا بممن اللممه عبد بن علي  - حدثنا6399
أبممي عممن إبراهيممم، بممن محمممد عممن الهمماد، ابممن عياض: حممدثنا

قال: هريرة أبي عن سلمة،
بضممربه، فممأمر بسممكران، وسملم عليممه اللممه صلى النبي أتي 

يضممربه مممن ومنا بنعله يضربه من ومنا بيده يضربه من فمنا
رسول فقال الله، أخزاه له رجل: ما قال انصرف فلما بثوبه،

علممى الشمميطان عممون تكونمموا وسمملم: (ل عليه الله صلى الله
أخيكم).

]6395[ر:

6.    : يسرق -  حين السارق باب
داود: حممدثنا بن الله عبد علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني6400
اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن عكرمممة، عن غزوان، بن فضيل
عنهما،

جين الزاني يزني قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
وهممو يسممرق حيممن السممارق يسممرق ول مممؤمن، وهممو يزنممي

مؤمن).
]6424[

7.      : ُيَسّم -  لم إذا السارق لعن باب
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثني بممن حفص بن عمرو  - حدثنا6401

هريرة، أبي عن صالح، أبا قال: سمعت العمش
السممارق، اللممه قممال: (لعممن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

يده). فتقطع الحبل ويسرق يده، فتقطع البيضة يسرق
يرون كانوا والحبل الحديد، بيض أنه يرون العمش: كانوا قال
دراهم. يسوى ما منها أنه

]6414[



8.   : كّفارة -  الحدود باب
عممن عيينممة، ابممن يوسممف: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6402

الصممامت بممن عبممادة عممن الخممولني، إدريس أبي عن الُزهري،
قال: عنه الله رضي

فقممال: مجلممس، فممي وسمملم عليممه الله صلى النبي عند كنا 
ًا، بممالله تشممركوا ل أن علممى (بممايعوني ول تسممرقوا، ول شمميئ

علممى فممأجره منكممم وفممى - فمممن كلها الية هذه - وقرأ تزنوا
ًا ذلك من أصاب ومن الله، ومن كفارته، فهو به فعوقب شيئ

ًا ذلك من أصاب لممه، غفممر شمماء إن عليممه، اللممه فسممتره شيئ
ّذبه). شاء وإن ع
]18[ر:

9.         : حق -  أو حد في إل حمى المؤمن ظهر باب

علممي: بممن عاصممم اللممه: حممدثنا عبممد بن محمد  - حدثني6403
أبي: قممال محمد: سمعت بن واقد عن محمد، بن عاصم حدثنا
الله: عبد
المموداع: حجممة فممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول قال 

هممذا، شممهرنا حرمممة). قممالوا: أل أعظممم تعلمممونه شهر أي (أل،
هممذا، بلممدنا حرمممة). قممالوا: أل أعظم تعلمونه بلد أي قال: (أل،
هممذا، يومنمما حرمة). قالوا: أل أعظم تعلمونه يوم أي قال: (أل،

دممماءكم عليكممم حممّرم قممد وتعممالى تبممارك اللممه قممال: (فممإن
بلدكم في هذا، يومكم كحرمة بحقها، إل وأعراضكم وأموالكم

ًا، هل أل هذا، شهركم في هذا، ّلغت). ثلث يجيبممونه: ذلممك كل ب
ًا، بعممدي ترجعممّن ل ويلكممم، أو قممال: (ويحكممم، نعممم، أل، كفممار

بعض). رقاب بعضكم يضرب
]1655[ر:

10.      : الله -  لحرمات والنتقام الحدود إقامة باب
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6404

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب، ابن
ّير ما  اختممار إل أمريممن بيممن وسمملم عليه الله صلى النبي ُخ

واللممه منممه، أبعدهما كان الثم كان فإذا يأثم، لم ما أيسرهما
َهممَك حممتى قممّط، إليممه يممؤتى شمميء فممي لنفسممه انتقممم ممما َت ْن ُت

لله. فينتقم الله، حرمات



]3367[ر:

11.      : والوضيع -  الشريف على الحدود إقامة باب
عممن شممهاب، ابممن عممن الليممث، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6405
عائاشة: عن عروة،

امممرأة، فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي كلم أسامة أن 
الحممد يقيمممون كممانوا أنهممم قبلكممم، كممان مممن هلك فقال: (إنما

لممو بيممده، نفسممي والذي الشريف، على ويتركون الوضيع على
يدها). لقطعت ذلك فعلت فاطمة

]2505[ر:

السلطان. إلى ُرفع إذا الحد في الشفاعة  - كراهية12
ابممن عممن الليممث، سممليمان: حممدثنا بممن سممعيد  - حممدثنا6406
عنها: الله رضي عائاشة عن عروة، عن شهاب،

ًا أن  فقممالوا: سمرقت، الممتي المخزومية المرأة أهّمتهم قريش
يجممترئ ومممن وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول يكلم من

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ِحممّب أسممامة، إل عليه
ّلم فممي فقممال: (أتشممفع وسملم، عليه الله صلى الله رسول فك

إنما الناس، أيها قال: (يا فخطب، قام الله). ثم حدود من حد
تركمموه، الشممريف سممرق إذا كممانوا أنهممم قبلكم، كان من ضل
أن لممو الله، وايم الحد، عليه أقاموا فيهم الضعيف سرق وإذا

يدها). محمد لقطع سرقت محمد بنت فاطمة
]2505[ر:

13 } :    : والسارقة -  والسارق تعالى الله قول باب
 : / { المائدة  أيديهما .38فاقطعوا يقطع/.    كم وفي

الكف. من علي وقطع
إل شمممالها: ليممس فقطعممت سممرقت امممرأة فممي قتممادة، وقممال
ذلك.

بممن إبراهيممم مسمملمة: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6407/6410
عائاشة: عن عمرة، عن شهاب، ابن عن سعد،

دينممار ربع في اليد وسلم: (تقطع عليه الله صلى النبي قال 
ًا). فصاعد

عن ومعمر، الُزهري، أخي وابن خالد، بن الرحمن عبد وتابعه



الُزهري.
يممونس، عممن وهممب، ابممن عممن أويس، أبي بن إسماعيل حدثنا

عائاشممة، عممن وعمممرة، الزبيممر، بن عروة عن شهاب، ابن عن
فممي السممارق يد قال: (تقطع وسلم عليه الله صلى النبي عن
دينار). ربع

الحسممين، المموارث: حممدثنا عبممد ميسرة: حدثنا بن عمران حدثنا
الرحمممن عبممد بممن محمممد عممن كممثير، أبممي بممن يحيممى عممن

عائاشممة حممدثته: أن الرحمممن عبممد بنممت عمممرة عممن النصمماري،
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن حدثتهم، عنها الله رضي

دينار). ربع في اليد قال: (تقطع

هشممام عممن عبدة، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان ) - حدثنا6408(
عائاشة: قال: أخبرتني أبيه عن عروة، بن
عليممه اللممه صمملى النممبي عهد على تقطع لم السارق يد أن 

ترس. أو حجفة مجّن، ثمن في إل وسلم
عممن هشممام، الرحمن: حممدثنا عبد بن حميد عثمان: حدثنا حدثنا
عائاشة: مثله. عن أبيه،
اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمد ) - حدثنا6409( 

قالت: عائاشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام
تممرس، أو حجفممة مممن أدنممى في السارق يد تقطع تكن لم 

ثمن. ذو منهما واحد كل
مرسلً. أبيه، عن هشام، عن إدريس، وابن وكيع، رواه

امة أبمو موسمى: حمدثنا بمن يوسف ) - حدثني6410( قمال: أس
عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن أخبرنا، عروة بن هشام
قالت:

وسمملم عليممه الله صلى النبي عهد على سارق يد تقطع لم 
واحممد كممل وكممان حجفممة، أو ترس المجّن، ثمن من أدنى في

ثمن. ذا منهما
عممن أنممس، بممن مالممك إسممماعيل: حممدثني  - حدثنا6411/6413

رضممي عمممر بممن الله عبد عن عمر، بن الله عبد مولى نافع،
عنهما: الله
ثمنممه مجّن في قطع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

دراهم. ثلثة
نافع: قيمته. الليث: حدثني إسحق. وقال بن محمد تابعه



عممن جويريممة، إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى ) - حدثنا6412( 
قال: عمر ابن عن نافع،

ثلثممة ثمنممه مجممّن، فممي وسمملم عليممه اللمه صلى النبي قطع 
دراهم.

نممافع، قممال: حممدثني اللممه عبيممد عممن يحيى، مسدد: حدثنا حدثنا
فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قال: قطممع الله عبد عن

دراهم. ثلثة ثمنه مجّن،
ضمممرة: حممدثنا أبممو المنممذر: حممدثنا بن إبراهيم ) - حدثني6413(

اللممه رضممي عمر بن الله عبد نافع: أن عن عقبة، بن موسى
قال: عنهما

مجممّن فممي السممارق، يممد وسمملم عليه الله صلى النبي قطع 
دراهم. ثلثة ثمنه

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6414
قال: هريرة أبا قال: سمعت صالح أبا قال: سمعت العمش

السممارق، اللمه وسلم: (لعن عليه الله صلى الله رسول قال 
يده). فتقطع الحبل ويسرق يده، فتقطع البيضة يسرق

]6401[ر:

14.   : السارق -  توبة باب
وهممب، ابممن قال: حممدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا6415

عائاشة: عن عروة، عن شهاب، ابن عن يونس، عن
قممالت امممرأة، يممد قطمع وسملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن 

صمملى النممبي إلممى حاجتهمما فأرفع ذلك بعد تأتي عائاشة: وكانت
توبتها. وحسنت فتابت وسلم، عليه الله
]2505[ر:

بممن هشممام الجعفممي: حممدثنا محمممد بن الله عبد  - حدثنا6416
عممن إدريممس، أبممي عممن الُزهممري، عممن معمممر، يوسف: أخبرنمما

قال: عنه الله رضي الصامت بن عبادة
فقممال: رهممط، في وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 

ًا، بممالله تشممركوا ل أن علممى (أبممايعكم ول تسممرقوا، ول شمميئ
أيممديكم بيممن تفترونه ببهتان تأتوا ول أولدكم، تقتلوا ول تزنوا،

فممأجره منكممم وفممى فمن معروف، في تعصوني ول وأرجلكم،
ًا ذلك من أصاب ومن الله، على فهو الدنيا في به فأخذ شيئ

ّفارة شمماء اللممه: إن إلممى فذلك الله، ستره ومن وطهور، له ك
ّذبه، له). غفر شاء وإن ع



قبلممت يممده قطعممت بعممدما السارق تاب الله: إذا عبد أبو قال
شهادته. قبلت تاب إذا كذلك محدود وكل شهادته،

]18[ر:
الكفر أهل من المحاربين  - كتاب90

والردة.
ه يحماربون المذين جمزاء تعمالى: {إنمما الله وقول ورسموله الل

ًا الرض فممي ويسممعون ّتلمموا أن فسمماد ّلبوا أو يق ّطممع أو يصمم تق
/.33الرض} /المائادة:  من ينفوا أو خلف من وأرجلهم أيديهم
مسلم: حدثنا بن الوليد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6417

قلبممة أبممو قممال: حممدثني كممثير أبممي بن يحيى الوزاعي: حدثني
قال: عنه الله رضي أنس عن الجرمي،

لم عليمه اللمه صملى النمبي علمى قدم  عكمل، ممن نفمر وس
الصممدقة، إبممل يممأتوا أن فممأمرهم المدينممة، فمماجتووا فأسمملموا،

ّدوا فصممّحوا، ففعلمموا وألبانهمما، أبوالها من فيشربوا وقتلمموا فارتمم
فقطممع بهممم، فممأتي آثارهم، في فبعث البل، واستاقوا رعاتها،
ماتوا. حتى يحسمهم لم ثم أعينهم، وسمل وأرجلهم، أيديهم

]231[ر:

1       : وسلم -  عليه الله صلى النبي يحسم لم باب
. هلكوا      حتى الردة أهل من المحاربين

الوليد: حممدثني يعلى: حدثنا أبو الصلت بن محمد  - حدثنا6418
أنس: عن قلبة، أبي عن يحيى، عن الوزاعي،

يحسمهم ولم العرنيين قطع وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ماتوا. حتى
]231[ر:

2.       : ماتوا -  حتى المحاربون المرتدون يسق لم باب
أيمموب، عممن وهيممب، عممن إسممماعيل، بن موسى  - حدثنا6419

قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي علممى عكل من رهط قدم 

ّفة، في كانوا أبغنا الله، رسول فقالوا: يا المدينة، فاجتووا الّص
اللممه رسممول بإبممل تلحقمموا أن إل لكممم أجممد فقال: (ممما ِرْسلً،
وأبوالهمما، ألبانهمما مممن فشممربوا وسلم). فأتوهمما، عليه الله صلى
فممأتى الممذود، واسممتاقوا الراعممي وقتلمموا وسمممنوا صممّحوا حممتى
فممي الطلممب فبعممث الصممريخ، وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي



بمسممامير فممأمر بهممم، أتممي حممتى النهممار ترّجممل فممما آثممارهم،
ثممم حسمممهم، وممما وأرجلهممم أيممديهم وقطع فكحلهم، فأحميت،

ماتوا. حتى سقوا فما يستسقون الحرة، في ألقوا
ورسوله. الله وحاربوا وقتلوا قلبة: سرقوا أبو قال
]231[ر:

3       : أعين -  وسلم عليه الله صلى النبي سمر باب
المحاربين.

عممن أيمموب، عممن حّممماد، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6420
مالك: بن أنس عن قلبة، أبي
ًا أن  قال: مممن إل أعلمه ول قال: عرينة، أو عكل، من رهط

وسمملم عليممه الله صلى النبي لهم فأمر المدينة، قدموا عكل،
وألبانهمما، أبوالهمما مممن فيشممربوا يخرجمموا أن وأمرهممم بلقمماح،
فبلممغ النعممم، واسممتاقوا الراعممي قتلمموا برئامموا إذا حممتى فشربوا

إثرهممم، في الطلب فبعث غدوة، وسلم عليه الله صلى النبي
أيممديهم فقطممع بهممم فممأمر بهممم، جممئ حممتى النهممار ارتفممع فما

يسقون. فل يستسقون بالحرة فألقوا أعينهم، وسمر وأرجلهم،
إيمممانهم، بعممد وكفروا وقتلوا سرقوا قوم قلبة: هؤلء أبو قال

ورسوله. الله وحاربوا
]231[ر:

4.     : الفواحش -  ترك من فضل باب
اللممه عبيد عن الله، عبد سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا6421

عاصممم، بممن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب عن عمر، بن
هريرة، أبي عن
اللممه يظلهممم قممال: (سممبعة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وشاب عادل، ظله: إمام إل ظل ل يوم ظله في القيامة يوم
عينمماه، ففاضت خلء في الله ذكر ورجل الله، عبادة في نشأ

ورجل الله، في تحابا ورجلن المسجد، في معلق قلبه ورجل
أخمماف فقال: إنممي نفسها إلى وجمال منصب ذات امرأة دعته
ممما شممماله تعلممم ل حممتى فأخفاهمما بصدقة تصدق ورجل الله،

يمينه). صنعت
]629[ر:

علي. وحدثني بن عمر بكر: حدثنا أبي بن محمد  - حدثنا6422
بممن سممهل عممن حممازم، أبممو علي: حممدثنا بن عمر خليفة: حدثنا



الساعدي: سعد
ّكممل وسلم: (مممن عليه الله صلى النبي قال  بيممن ممما لممي تو

ّكلت لحييه بين وما رجليه بالجنة). له تو
]6109[ر:

5.   : الزناة -  إثم باب
الزنا تقربوا /. {ول68يزنون} /الفرقان:  تعالى: {ول الله وقول

/.32سبيلً} /السراء:  وساء فاحشة كان إنه

قتممادة: أخبرنمما عن هّمام، شبيب: حدثنا بن داود  - أخبرنا6423
ّنكم مالك بن أنس ًا قال: لحدث ّدثكموه ل حديث بعممدي، أحممد يحمم

وسلم، عليه الله صلى النبي من سمعته
الساعة تقوم يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ويظهممر العلممم، يرفممع - أن السمماعة أشممراط قممال: مممن - وإممما
ويكممثر الرجممال، ويقممّل الزنمما، ويظهممر الخمممر، ويشرب الجهل،
الواحد). القيم امرأة للخمسين يكون حتى النساء

]80[ر:
ّنممى: أخبرنمما بممن محمد  - حدثنا6424 يوسممف: بممن إسممحق المث
رضممي عباس ابن عن عكرمة، عن غزوان، بن الفضيل أخبرنا

قال: عنهما الله
حين العبد يزني وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

ول مممؤمن، وهممو يسممرق حيممن يسممرق ول مممؤمن، وهممو يزني
مممؤمن). قممال وهممو يقتممل ول مؤمن، وهو يشرب حين يشرب

قممال: هكممذا، منه؟ اليمان ينزع عباس: كيف لبن عكرمة: قلت
هكممذا، إليممه عمماد تمماب فممإن أخرجهمما، ثممم أصممابعه، بين وشبك
أصابعه. بين وشبك

]6400[ر:
عن ذكوان، عن العمش، عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا6425

قال: هريرة أبي
حيممن الزانممي يزنممي وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النبي قال 

ول مممؤمن، وهممو يسممرق حيممن يسممرق ول مممؤمن، وهممو يزني
بعد). معروضة والتوبة مؤمن، وهو يشربها حين يشرب

]2343[ر:
قممال: سممفيان يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6426
عن ميسرة، أبي عن وائال، أبي عن وسليمان، منصور حدثني



قال: عنه الله رضي الله عبد
للممه تجعل قال: (أن أعظم؟ الذنب أي الله، رسول قلت: يا 

ّدا أجممل من ولدك تقتل قال: (أن أي؟ خلقك). قلت: ثم وهو ن
جارك). حليلة تزاني قال: (أن أي؟ معك). قلت: ثم يطعم أن

عممن وائاممل، أبممي عن واصل، سفيان: حدثني يحيى: وحدثنا قال
الله: مثله. رسول الله: قلت: يا عبد
ّدثنا، وكممان الرحمممن، لعبد عمرو: فذكرته قال سممفيان، عممن حمم
أبممي عممن وائاممل، أبممي عممن وواصممل، ومنصممور العمممش عممن

دعه. قال: دعه ميسرة،
]4207[ر:

6.   : المحصن -  رجم باب
الزاني. حد حده بأخته زنى الحسن: من وقال

قممال: كهيممل بممن سمملمة شعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6427
يحدث، الشعبي سمعت

الجمعممة، يمموم المممرأة رجممم حين عنه، الله رضي علي عن 
وسلم. عليه الله صلى الله رسول بسنة رجمتها وقال: قد

عبممد الشمميباني: سممألت عن خالد، إسحق: حدثنا  - حدثني6428
أوفى: أبي بن الله
قممال: نعممم، وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى الله رسول رجم هل 

أدري. قال: ل بعد؟ أم النور سورة قلت: قبل
]6449[

يممونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا6429
عممن الرحمممن، عبد بن سلمة أبو قال: حدثني شهاب ابن عن

النصاري: الله عبد بن جابر
ً أن  وسمملم عليه الله صلى الله رسول أتى أسلم، من رجل

به فأمر شهادات، أربع نفسه على فشهد زنى، قد أنه فحدثه
أحصن. قد وكان فرجم، وسلم عليه الله صلى الله رسول

]4969[ر:

7.     : والمجنونة -  المجنون يرجم ل باب
حممتى المجنون عن رفع القلم علمت: أن لعمر: أما علي وقال
يستيقظ. حتى النائام وعن يدرك، حتى الصبي وعن يفيق،
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6430



ّيب، بممن وسمعيد سملمة أبممي عن شهاب، ابن أبمي عمن المسمم
قال: عنه الله رضي هريرة

فممي وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول رجممل أتى 
عنه فأعرض زنيت، إني الله، رسول فقال: يا فناداه المسجد،

أربممع نفسممه علممى شممهد فلممما مممرات، أربممع عليممه ردد حممتى
فقممال: (أبممك وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي دعمماه شممهادات،

النممبي فقممال أحصممنت). قممال: نعممم، قال: (فهممل جنون). قال: ل،
فارجموه). به وسلم: (اذهبوا عليه الله صلى
قممال: اللممه عبممد بممن جابر سمع من شهاب: فأخبرني ابن قال

ّلى، فرجمناه رجمه، فيمن فكنت الحجممارة أذلقتممه فلممما بالمص
فرجمناه. بالحّرة فأدركناه هرب،

]4970[ر:

8.   : الحجر -  للعاهر باب
عممن شممهاب، ابممن عممن الليممث، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6431
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة،

وسلم: عليه الله صلى النبي فقال زمعة، وابن سعد اختصم 
يمما منممه واحتجممبي للفممراش، الولممد زمعممة، بن عبد يا لك (هو

الحجر). الليث: (وللعاهر عن قتيبة لنا سودة). زاد
]1948[ر:

قممال: زيمماد بممن محمممد شممعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6432
هريرة: أبا سمعت

وللعمماهر للفممراش، وسلم: (الولممد عليه الله صلى النبي قال 
الحجر).

]6369[ر:

9.    : البلط -  في الرجم باب
عممن مخلممد، بممن خالممد عثمممان: حممدثنا بن محمد  - حدثنا6433

اللممه رضممي عمممر ابن عن دينار، بن الله عبد سليمان: حدثني
قال: عنهما

قممد ويهوديممة بيهودي وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي 
ًا، أحدثا كتمابكم). قممالوا: إن فممي تجمدون لهمم: (مما فقمال جميع

سمملم: بن الله عبد قال والتجبية، الوجه تحميم أحدثوا أحبارنا
يممده أحممدهم فوضممع بهمما، فأتي بالتوراة، الله رسول يا ادعهم

لممه فقممال بعممدها، وممما قبلهمما ممما يقرأ وجعل الرجم، آية على



بهممما فممأمر يممده، تحممت الرجممم آية فإذا يدك، سلم: ارفع ابن
فرجما. وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليها. أجنأ اليهودي فرأيت البلط، عند عمر: فرجما ابن قال
]1264[ر:

10.   : ّلى -  بالمص الرجم باب
عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبد محمود: حدثنا  - حدثني6434

جابر: عن سلمة، أبي عن الُزهري،
ً أن  وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي جمماء أسمملم، مممن رجل

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عنممه فممأعرض بالزنا، فاعترف
اللمه صملى النمبي لمه قال مرات، أربع نفسه على شهد حتى
قممال: (آحصممنت). قممال: نعممم، جنون). قممال: ل، وسلم: (أبك عليه
ّلى، فرجم به فأمر فممأدرك فممّر، الحجممارة أذلقتممه فلممما بالمصمم

ًا، وسلم عليه الله صلى النبي له مات. فقال حتى فرجم خيممر
عليه. وصلى

عليه. الُزهري: فصلى عن جريج، وابن يونس يقل لم
قممال: ل؟ أم يصممح عليه، قوله: فصلى الله: هل عبد أبو سئل
قال: ل. معمر؟ غير له: رواه قيل معمر، رواه
]4969[ر:

11       : المام، -  فأخبر الحد، دون ًا ذنب أصاب من باب
. ًا        مستفتي جاء إذا التوبة، بعد عليه عقوبة فل

وسلم. عليه الله صلى النبي يعاقبه عطاء: لم قال
]6437[ر:

رمضان. في جامع الذي يعاقب جريج: ولم ابن وقال
الظبي. صاحب عمر يعاقب ولم

اللممه صمملى النبي عن مسعود، ابن عن عثمان، أبي وفيه: عن
وسلم. عليه
]503[ر:

حميممد عممن شممهاب، ابن عن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا6435
عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد بن
ً أن  اللمه رسممول فاسممتفتى رمضممان، فمي بمامرأته وقع رجل

قممال: رقبممة). قممال: ل، تجممد فقال: (هممل وسلم عليه الله صلى
سممتين قممال: (فممأطعم شممهرين). قممال: ل، صمميام تسممتطيع (هممل



ًا). مسكين
]1834[ر:

الرحمن عبد عن الحارث، بن عمرو عن الليث،  - وقال6436
ّبمماد عممن الزبيممر، بممن جعفممر بن محمد عن القاسم، بن بممن ع

عائاشة: عن الزبير، بن الله عبد
قممال: المسممجد، فممي وسلم عليه الله صلى النبي رجل أتى 

رمضممان، فممي بممامرأتي ذاك). قممال: وقعممت قال: (مم احترقت،
إنسممان وأتمماه فجلممس، شمميء، عندي له: (تصدق). قال: ما قال

ًا يسوق هو ما أدري الرحمن: ما عبد - قال طعام ومعه حمار
لم، عليمه اللمه صملى النبي - إلى المحمترق). فقمال: (أيمن وس

ّدق هذا قال: (خذ ذا، أنا فقال: ها أحمموج بممه). قممال: علممى فتص
قال: (فكلوه). طعام؟ لهلي ما مني،
أهلك). قوله: (أطعم أبين، الول الله: الحديث عبد أبو قال
]1833[ر:

12        : أن -  للمام هل يبين ولم بالحد أقر إذا باب
. عليه  يستر

بممن عممروة محمممد: حممدثني بممن القممدوس عبممد  - حممدثني6437
عبممد بممن إسممحق يحيممى: حممدثنا بن هّمام الكلبي: حدثنا عاصم

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله
فقال: يا رجل فجاءه وسلم عليه الله صلى النبي عند كنت 

ًا أصبت إني الله، رسول يسممأله قممال: ولممم علممي، فممأقمه حممد
عليممه اللممه صلى النبي مع فصلى الصلة، قال: وحضرت عنه،

قممام الصمملة، وسمملم عليه الله صلى النبي قضى فلما وسلم،
ًا، أصممبت إنممي الله، رسول فقال: يا رجل إليه فممّي فممأقم حممد

قال: (فممإن معنا). قال: نعم، صليت قد قال: (أليس الله، كتاب
ّدك). أو ذنبك، لك غفر قد الله قال: ح

13   :     : أو -  لمست لعلك للمقّر المام يقول هل باب
غمزت.

بممن وهممب الجعفممي: حممدثنا محمممد بن الله عبد  - حدثني6438
عكرمممة، عممن حكيممم، بممن يعلممى قال: سمعت أبي جرير: حدثنا

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
قممال وسملم عليممه اللممه صلى النبي مالك بن ماعز أتى لما 

ك ه: (لعل ّبلمت، ل رسمول يما نظمرت). قمال: ل أو غممزت، أو ق



برجمه. أمر ذلك قال: فعند يكني، قال: (أنكتها). ل الله،

14.   :    : أحصنت -  هل المقّر المام سؤال باب
عبممد الليممث: حممدثني قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا6439

ّيب ابممن عممن شممهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن وأبممي المسمم
قال: هريرة أبا سلمة: أن

وهو الناس من رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى 
نفسممه، يريممد زنيممت، إنممي الله، رسول فناداه: يا المسجد، في

ّق فتنّحى وسلم عليه الله صلى النبي عنه فأعرض وجهممه لش
فممأعرض زنيممت، إنممي الله، رسول فقال: يا قبله، أعرض الذي
ّق فجاء عنه، الممذي وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي وجممه لشمم

النممبي دعاه شهادات، أربع نفسه على شهد فلما عنه، أعرض
رسمول يمما جنممون). قممال: ل فقال: (أبمك وسلم عليه الله صلى
به قال: (اذهبوا الله، رسول يا فقال: (أحصنت). قال: نعم الله،

فارجموه).
ًا سمممع من شهاب: أخبرني ابن قال فيمممن قممال: فكنممت جممابر

ّلى، فرجمناه رجمه، حممتى جممز، الحجمارة أذلقتممه فلمما بالمصم
فرجمناه. بالحّرة أدركناه

]4970[ر:

15.   : بالزنا -  العتراف باب
قممال: حفظنمماه سممفيان الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6440

ه عبيد قال: أخبرني الُزهري في من هريمرة أبما سممع الله: أن
قال: خالد بن وزيد
فقممال: رجممل فقممام وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عند كنا 

ه، بكتاب بيننا قضيت إل الله أنشدك وكمان خصممه، فقمام الل
قال: (قممل). لي؟ وأذن الله بكتاب بيننا فقال: اقض منه، أفقه

ًا كان ابني قال: إن فافتممديت بممامرأته، فزنممى هممذا على عسيف
ً سممألت ثممم وخممادم، شمماة بمائاممة منه العلممم، أهممل مممن رجممال

امرأته وعلى عام، وتغريب مائاة جلد ابني على فأخبروني: أن
بيممده نفسي وسلم: (والذي عليه الله صلى النبي الرجم. فقال

ّد، والخادم شاة المائاة ذكره، جل الله بكتاب بينكما لقضيّن ر
امممرأة على أنيس يا واغد عام، وتغريب مائاة جلد ابنك وعلى
فرجمها. فاعترفت عليها فارجمها). فغدا اعترفت فإن هذا،
فقممال: الرجم؟ ابني على أن يقل: فأخبروني لسفيان: لم قلت



ُتها، فربما الُزهري، من فيها أشّك سكّت. وربما قل
]2190[ر:

الُزهممري، عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6441
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن الله، عبيد عن
يقممول حممتى زمان، بالناس يطول أن خشيت عمر: لقد قال 

ّلوا اللممه، كتمماب فممي الرجممم نجممد قائال: ل فريضممة بممترك فيضمم
إذا أحصن، وقد زنى من على حق الرجم وإن أل الله، أنزلها
ّينة، قامت سممفيان: كممذا - قممال العممتراف أو الحمل كان أو الب

وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول رجممم وقد - أل حفظت
بعده. ورجمنا

]2330[ر:

16.       : أحصنت -  إذا الزنا في الحبلى رجم باب
بممن إبراهيممم اللمه: حمدثني عبممد بمن العزيممز عبد  - حدثنا6442
الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن صالح، عن سعد،

قال: عباس ابن عن مسعود، بن عتبة بن
ً أقرئ كنت  بممن الرحمممن عبممد منهممم المهمماجرين، مممن رجال

الخطمماب بن عمر عند وهو بمنى، منزله في أنا فبينما عوف،
رأيت فقال: لو الرحمن عبد إلي رجع إذ حجها، حجة آخر في

ً هممل المممؤمنين، أميممر فقال: يا اليوم، المؤمنين أمير أتى رجل
ًا، بممايعت لقممد عمممر مممات قممد يقممول: لممو فلن؟ فممي لك فلنمم

عمممر، فغضممب فتّمممت، فلتة إل بكر أبي بيعة كانت ما فوالله
فمحذرهم الناس، في العشية لقائام الله شاء إن قال: إني ثم

الرحمممن: عبممد أمورهم. قال يغصبوهم أن يريدون الذين هؤلء
رعمماع يجمممع الموسممم فممإن تفعممل، ل المؤمنين أمير فقلت: يا

حيممن قربممك علممى يغلبممون الذين هم فإنهم وغوغاءهم، الناس
ّيرهمما مقالممة فتقممول تقوم أن أخشى وأنا الناس، في تقوم يط
ّير، كّل عنك مواضعها، على يضعوها ل وأن يعوها، ل وأن مط

فتخلممص والسممنة، الهجرة دار فإنها المدينة، تقدم حتى فأمهل
ًا، قلممت ممما فتقممول الناس، وأشراف الفقه بأهل فيعممي متمكنمم
عمممر: واللممه مواضعها. فقال على ويضعونها مقالتك، العلم أهل
بالمدينة. قال أقومه مقام ل أو بذلك - لقومّن الله شاء - إن
كممان فلممما الحجممة، ذي عقممب فممي المدينة عباس: فقدمنا ابن
أجممد حممتى الشمممس، زاغممت حيممن الممرواح عّجلت الجمعة يوم



ًا نفيممل ابن عمرو بن زيد بن سعيد المنممبر، ركممن إلممى جالسمم
عمممر خممرج أن أنشب فلم ركبته، ركبتي تمس حوله فجلست

عمممرو بن زيد بن لسعيد قلت مقبلً، رأيته فلما الخطاب، بن
فممأنكر اسممتخلف، منذ يقلها لم مقالة العشية نفيل: ليقولّن بن

فجلممس قبلممه، يقممل لممم ممما يقممول أن عسمميت وقال: ما علّي
اللممه على فأثنى قام، المؤذنون سكت فلما المنبر، على عمر
ّدر قد مقالة لكم قائال فإني بعد، قال: أما ثم أهله، هو بما ُق
عقلهمما فمممن أجلممي، يممدي بيممن لعلهمما أدري ل أقولهمما، أن لي

ّدث ووعاها ل أن خشي ومن راحلته، به انتهت حيث بها فليح
ًا بعممث اللممه علممّي: إّن يكممذب أن لحممد أحّل فل يعقلها محمممد
مممما فكان الكتاب، عليه وأنزل بالحق، وسلم عليه الله صلى
رسممول رجم ووعيناها، وعقلناها فقرأناها الرجم، آية الله أنزل
طممال إن فأخشممى بعممده، ورجمنمما وسمملم عليه الله صلى الله

فممي الرجممم آيممة نجممد ممما قائال: واللممه يقول أن زمان بالناس
ّلوا اللممه، كتاب فممي والرجممم اللممه، أنزلهمما فريضممة بممترك فيضمم
والنساء، الرجال من أحصن إذا زنى من على حق الله كتاب

ّينة، قامت إذا نقممرأ كنمما إنا ثم العتراف، أو الحبل كان أو الب
كفممر فممإنه آبائاكم، عن ترغبوا ل الله: أن كتاب من نقرأ فيما
ًا إن أو آبائاكم، عن ترغبوا أن بكم عممن ترغبمموا أن بكممم كفر

قممال: (ل وسملم عليممه الله صلى الله رسول إن ثم آبائاكم. أل
َي كممما تطرونممي اللممه وقولمموا: عبممد مريممم، بممن عيسممى أطممر
ورسوله).

بممايعت عمر مات قد لو يقول: والله منكم قائال بلغني إنه ثم
ًا، فلتممة بكر أبي بيعة كانت يقول: إنما أن امرؤ يغتّرّن فل فلن

انت قمد وإنهما أل وتّممت، ه ولكمن كمذلك، ك شمّرها، وقمى الل
بممايع مممن بكممر، أبممي مثل إليه العناق تقطع من فيكم وليس
ً المذي ول همو يتممابع فل المسملمين من مشورة غير من رجل

اللممه توفى حين خبرنا من كان قد وإنه يقتل، أن تغّرة تابعه،
واجتمعمموا خالفونمما، النصممار أن وسمملم عليممه اللممه صمملى نممبيه

والزبيممر علممي عنمما وخممالف سمماعدة، بنممي سقيفة في بأسرهم
لبممي فقلممت بكممر، أبممي إلممى المهمماجرون واجتمع معهما، ومن

النصممار، مممن هممؤلء إخواننمما إلممى بنمما انطلممق بكممر أبا بكر: يا
صالحان، رجلن منهم لقينا منهم، دنونا فلما نريدهم، فانطلقنا

معشممر يمما تريممدون فقممال: أيممن القمموم، عليممه تمممال ممما فممذكرا



فقممال: ل النصممار، مممن هممؤلء إخواننمما فقلنمما: نريممد المهاجرين؟
ّنهم، فقلممت: واللممه أمركممم، اقضمموا تقربوهم، ل أن عليكم لنممأتي

رجممل فممإذا سمماعدة، بنممي سممقيفة فممي أتينمماهم حتى فانطلقنا
بممن سممعد فقممالوا: هممذا هذا؟ فقلت: من ظهرانيهم، بين مزّمل
ً جلسممنا فلممما قممالوا: يوعممك، له؟ فقلت: ما عبادة، ّهد قليل تشمم

بعممد، قممال: أممما ثممم أهلممه، هممو بممما اللممه على فأثنى خطيبهم،
المهمماجرين معشممر وأنتممم السمملم، وكتيبممة اللممه أنصممار فنحممن
ّفممت وقممد رهممط، ّفممة د أن يريممدون هممم فممإذا قممومكم، مممن دا

أردت سممكت المر. فلما من يحضنونا وأن أصلنا، من يختزلونا
ّورت قد وكنت أتكلم، أن أقممدمها أن أردت أعجبتنممي مقالممة ز

أردت فلممما الحممد، بعممض منه أداري وكنت بكر، أبي يدي بين
أغضممبه، أن فكرهممت رسمملك، بكممر: علممى أبممو قممال أتكلممم، أن

مممن ترك ما والله وأوقر، مني أحلم هو فكان بكر أبو فتكلم
أو مثلهمما بممديهته فممي قممال إل تزويممري، فممي أعجبتنممي كلمممة
فأنتم خير من فيكم ذكرتم فقال: ما سكت، حتى منها أفضل

هممم قريش، من الحي لهذا إل المر هذا يعرف ولن أهل، له
ًا العممرب أوسممط ًا، نسممب هممذين أحممد لكممم رضمميت وقممد ودار

بممن عبيممدة أبي وبيد بيدي فأخذ شئتم، أيهما فبايعوا الرجلين،
كممان غيرهمما، قممال مممما أكممره فلممم بيننمما، جالس وهو الجراح،

ّدم أن والله َق أحممب إثمم، من ذلك يقّربني ل عنقي، فتضرب أ
أن إل اللهممم بكممر، أبممو فيهممم قمموم علممى أتممأّمر أن مممن إلي

ّول ًا الموت عند نفسي لي تس قائاممل الن. فقممال أجده ل شيئ
ّكك، ُجذيلها النصار: أنا من ُعذيقها المح ّنمما المرّجممب، و أميممر، م

وارتفعممت اللغممط، قريممش. فكممثر معشممر يمما أميممر، ومنكممم
أبمما يا يدك فقلت: ابسط الختلف، من فرقت حتى الصوات،

النصممار. بايعته ثم المهاجرون وبايعه فبايعته، يده فبسط بكر،
بممن سعد منهم: قتلتم قائال فقال عبادة، بن سعد على ونزونا
واللممه عمممر: وإنمما قال عبادة، بن سعد الله فقلت: قتل عبادة،

بكممر، أبممي مبايعممة مممن أقمموى أمممر من حضرنا فيما وجدنا ما
ً يبممايعوا بيعة: أن تكن ولم القوم فارقنا إن خشينا منهممم رجل
فيكممون نخممالفهم وإممما نرضى، ل ما على بايعناهم فإما بعدنا،
ً بايع فمن فساد، فل المسمملمين، مممن مشممورة غير على رجل

يقتل. أن تغّرة بايعه، الذي ول هو يتابع
]2330[ر:



17.    : وينفيان -  يجلدان البكران باب
ول جلممدة مائاممة منهممما واحممد كممل فاجلممدوا والزانممي {والزانية

واليمموم بالله تؤمنون كنتم إن الله دين في رأفة بهما تأخذكم
إل ينكممح ل المؤمنين. الزاني من طائافة عذابهما وليشهد الخر
وحممرم مشممرك أو زان إل ينكحها ل والزانية مشركة أو زانية
/.3 - 2المؤمنين} /النور:  على ذلك
الحد. إقامة في عيينة: رأفة ابن قال

العزيممز: عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن مالك  - حدثنا6443/6444
عممن عتبممة، بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن أخبرنا

قال: الجهني خالد بن زيد
ولمم زنمى فيممن يمأمر وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

عام. وتغريب مائاة يحصن: جلد
بممن عمممر الزبيممر: أن بممن عممروة شممهاب: وأخممبرني ابممن قممال

ّنة. تلك تزل لم ثم غّرب، الخطاب الّس
عممن عقيممل، عممن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا6444(

ّيب، بن سعيد عن شهاب، ابن رضممي هريممرة أبممي عممن المسمم
عنه: الله
ولم زنى فيمن قضى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عليه. الحد وبإقامة عام، يحصن: بنفي
]2190[ر:

18.     : والمخنثين -  المعاصي أهل نفي باب

يحيمى، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا6445
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
الرجممال، مممن المخنمثين وسملم عليمه اللمه صملى النبي لعن 

بيمموتكم). وأخممرج من وقال: (أخرجوهم النساء، من والمترجلت
ًا، ًا. عمر وأخرج فلن فلن

]5547[ر:

19.         : عنه -  ًا غائب الحد بإقامة المام غير أمر من باب
عممن ذئاممب، أبممي ابممن علممي: حممدثنا بممن عاصممم  - حممدثنا6446

خالد: بن وزيد هريرة أبي عن الله، عبيد عن الُزهري،
ً أن  وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاء العراب من رجل

فقممام اللممه، بكتمماب اقممض اللممه، رسممول فقال: يمما جالس وهو



إن اللممه، بكتمماب اللممه رسول يا له اقض فقال: صدق، خصمه
ًا كان ابني علممى أن فأخبروني بامرأته، فزنى هذا على عسيف
أهممل سألت ثم ووليدة، الغنم من بمائاة فافتديت الرجم، ابني

عمام، وتغريمب مائامة جلمد ابنمي علمى مما أن فزعمموا العلمم،
أممما اللمه، بكتمماب بينكممما لقضمميّن بيممده، نفسممي فقال: (والذي

ّد والوليدة الغنم عام، وتغريب مائاة جلد ابنك وعلى عليك، فر
فارجمهمما). فغممدا هممذا اممرأة علممى فاغممد أنيمس، يمما أنمت وأما

فرجمها. أنيس
]2190[ر:

20.    : تعالى -  الله قول باب
ً منكم يستطع لم {ومن المؤمنممات المحصممنات ينكح أن طول
أعلممم واللممه المؤمنممات فتيمماتكم مممن أيمممانكم ملكممت فمممما

وآتمموهّن أهلهممّن بممإذن فممانكحوهّن بعممض مممن بعضممكم بإيمانكم
متخممذات ول مسممافحات غيممر محصممنات بممالمعروف أجممورهّن

علممى ممما نصممف فعليهّن بفاحشة أتين فإن أحصّن فإذا أخدان
وأن منكممم العنممت خشممي لمممن ذلممك العممذاب مممن المحصنات

/.25رحيم} /النساء:  غفور والله لكم خير تصبروا
أخذان: أخلء. متخذات مسافحات: زواني. ول غير

21.    : المة -  زنت إذا باب
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا6447
هريممرة أبي عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،

عنهما: الله رضي خالد بن وزيد
إذا المممة عممن سممئل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

زنممت إن ثممم فاجلممدوها، زنممت قممال: (إذا تحصممن؟ ولممم زنممت
بضفير). ولو بيعوها ثم فاجلدوها زنت إن ثم فاجلدوها،

الرابعة. أو الثالثة بعد أدري شهاب: ل ابن قال
]2046[ر:

22.         : تنفى -  ول زنت إذا المة على يثّرب ل باب

سممعيد عممن الليممث، يوسممف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6448
يقول: سمعه أنه هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري،

ّين المممة زنممت وسمملم: (إذا عليممه اللممه صمملى النبي قال  فتممب
ثم يثّرب، ول فليجلدها زنت إن ثم يثّرب، ول فليجلدها زناها،



شعر). من بحبل ولو فليبعها الثالثة زنت إن
عممن هريممرة، أبممي عممن سممعيد، عممن أميممة، بن إسماعيل تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي

]2045[ر:

23      : زنوا -  إذا وإحصانهم، الذّمة أهل أحكام باب
. المام   إلى ورفعوا

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6449
فقال: الرجم عن أوفى أبي بن الله عبد الشيباني: سألت

أم النممور فقلممت: أقبممل وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي رجم 
أدري. قال: ل بعده؟
وعبيدة والمحاربي، الله، عبد بن وخالد مسهر، بن علي تابعه

أصح. والول بعضهم: المائادة، الشيباني. وقال عن حميد، بن
]6428[ر:

نممافع، عممن مالك، الله: حدثني عبد بن إسماعيل  - حدثنا6450
قال: أنه عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن
وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول إلى جاؤوا اليهود إن 

ً أن له فذكروا اللممه رسول لهم فقال زنيا، وامرأة منهم رجل
شمأن فممي التمموراة فمي تجممدون وسملم: (مما عليمه اللمه صلى

سمملم: بممن اللممه عبممد قممال ويجلدون، الرجم). فقالوا: نفضحهم
أحممدهم فوضممع فنشروها، بالتوراة فأتوا الرجم، فيها إن كذبتم

عبممد لممه فقال بعدها، وما قبلها ما فقرأ الرجم، آية على يده
الرجممم، آيممة فيهمما فممإذا يممده فرفممع يممدك، سلم: ارفع بن الله

اللممه رسممول بهممما فأمر الرجم، آية فيها محمد يا قالوا: صدق
علمى يحنمي الرجممل فرأيممت فرجممما، وسملم عليممه اللمه صملى

الحجارة. يقيها المرأة،
]1264[ر:

24        : عند -  بالزنا، غيره امرأة أو امرأته رمى إذا باب
إليها        يبعث أن الحاكم على هل والناس، الحاكم

. به    رميت عما فيسألها
ابممن عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حدثنا6451
عن مسعود، بن عتبة بن الله عبد ابن الله عبيد عن شهاب،

أخبراه: أنهما خالد بن وزيد هريرة أبي
وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول إلى اختصما رجلين أن 



وهممو الخممر، وقممال اللممه، بكتمماب بيننمما أحممدهما: اقممض فقممال
وأذن اللممه، بكتمماب بيننمما فمماقض اللممه، رسول يا أفقههما: أجل

ًا كممان ابنممي قال: (تكلم). قممال: إن أتكلم، أن لي علممى عسمميف
فممأخبروني بممامرأته، - فزنممى الجير مالك: والعسيف - قال هذا
لممي، وبجاريممة شمماة بمائاممة منه فافتديت الرجم، ابني على أن
جلممد ابنممي علممى ممما أن فأخبروني العلم، أهل سألت إني ثم

رسممول فقممال امرأتممه، علممى الرجممم وإنممما عام، وتغريب مائاة
لقضمميّن بيممده، نفسممي والذي وسلم: (أما عليه الله صلى الله

ّد وجاريتك غنمك أما الله، بكتاب بينكما ابنممه عليك). وجلممد فر
ًا، وغّربه مائاة ًا وأمر عام الخممر: امممرأة يأتي أن السلمي أنيس
فرجمها. فارجمها). فاعترفت اعترفت (فإن

]2190[ر:

25.        : السلطان -  دون غيره أو أهله أّدب من باب
ّلى، وسمملم: (إذا عليه الله صلى النبي سعيد: عن أبو وقال صمم
فليقمماتله). أبممي فممإن فليممدفعه، يممديه بيممن يمممّر أن أحممد فأراد

سعيد. أبو وفعله
]487[ر:

الرحمن عبد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6452/6453
قالت: عائاشة عن أبيه، عن القاسم، بن
عليممه اللممه صمملى الله ورسول عنه، الله رضي بكر أبو جاء 

اللممه رسممول فقممال: حبسممت فخممذي، علممى رأسه واضع وسلم
فعماتبني مماء، علمى وليسموا والنماس، وسملم عليمه الله صلى

إل التحممرك مممن يمنعنممي ول خاصرتي، في بيده يطعن وجعل
آيممة اللممه فممأنزل وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول مكان

التيمم.
وهممب: أخممبرني ابممن سليمان: حممدثني بن يحيى ) - حدثنا6453(

عممن أبيممه، عممن حممدثه، القاسممم بممن الرحمممن عبممد عمممرو: أن
قالت: عائاشة

النمماس وقممال: حبسممت شممديدة، لكزة فلكزني بكر، أبو أقبل 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لمكان الموت، فبي قلدة، في

واحد. ووكز أوجعني. نحوه. لكز وقد وسلم،
]327[ر:



26.       : فقتله -  رجلً امرأته مع رأى من باب
عممن الملممك، عبد عوانة: حدثنا أبو موسى: حدثنا  - حدثنا6454

عبادة: بن سعد قال: قال المغيرة عن المغيرة، كاتب وّراد
ً رأيت لو  فبلغ مصفح، غير بالسيف لضربته امرأتي مع رجل

غيممرة مممن فقممال: (أتعجبممون وسلم عليه الله صلى النبي ذلك
َير لنا سعد، َير والله منه، أغ مني). أغ

]6980[

27.     : التعريض -  في جاء ما باب
عممن شممهاب، ابممن عممن مالممك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6455
ّيب، بن سعيد عنه: الله رضي هريرة أبي عن المس

فقال: يا أعرابي جاءه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا ولدت امرأتي إن الله، رسول لممك فقممال: (هممل أسممود، غلممم

قممال: (هممل ألوانهمما). قممال: حمممر، قال: (ممما إبل). قال: نعم، من
ذلممك). قممال: أراه كممان قممال: (فممأنى أورق). قال: نعم، من فيها

عرق). نزعه هذا ابنك قال: (فلعل نزعه، عرق
]4999[ر:

28.    : والدب -  التعزير كم باب

الليث: حدثني يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6456/6458 
بممن سممليمان عن الله، عبد بن بكير عن حبيب، أبي بن يزيد

بممردة أبي عن الله، عبد بن جابر بن الرحمن عبد عن يسار،
قال: عنه الله رضي

عشر فوق يجلد يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي كان 
الله). حدود من حد في إل جلدات

سممليمان: بممن فضمميل علي: حممدثنا بن عمرو ) - حدثنا6457( 
جابر، بن الرحمن عبد مريم: حدثني أبي بن مسلم حدثنا

لى النمبي سمع عمن  ه ص عقوبمة قمال: (ل وسملم عليمه الل
الله). حدود من حد في إل ضربات عشر فوق

وهممب: أخممبرني ابممن سليمان: حممدثني بن يحيى ) - حدثنا6458(
ًا عمرو: أن بممن سممليمان عنممد جممالس أنا قال: بينما حدثه بكير

بممن سممليمان فحممدث جممابر، بممن الرحمممن عبممد جمماء إذ يسار،
ليمان علينما أقبمل ثم يسار، عبمد فقمال: حمدثني يسمار بمن س



النصمماري بممردة أبمما سمع حدثه: أنه أباه جابر: أن بن الرحمن
قال:

فمموق تجلممدوا يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
الله). حدود من حد في إل أسواط عشرة
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6459

لمة: أن أبمو شهاب: حدثنا ابن عنمه اللمه رضمي هريمرة أبما س
قال:

فقممال الوصممال، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
فقممال تواصممل، اللمه رسممول يمما المسلمين: فإنك من رجال له

أبيممت إنممي مثلممي، وسمملم: (أيكممم عليممه الله صلى الله رسول
الوصممال عممن ينتهمموا أن أبمموا ويسممقين). فلممما ربممي يطعمنممي

ًا، بهم واصل لزدتكممم). تممأخر فقممال: (لممو الهلل، رأوا ثممم يوممم
ّكل أبوا. حين بهم كالمن

الُزهري. عن ويونس، سعيد، بن ويحيى شعيب، تابعه
عممن سعيد، عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن عبد وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي
]1864[ر:

العلممى: حممدثنا عبممد الوليممد: حممدثنا بممن عيمماش  - حممدثني6460
عمر: بن الله عبد عن سالم، عن الُزهري، عن معمر،

عليممه اللممه صمملى الله رسول عهد على ُيضربون كانوا أنهم 
ًا اشتروا إذا وسلم ًا، طعام حممتى مكممانهم، في يبيعوه أن جزاف
رحالهم. إلى يؤووه

]2017[ر:
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6461

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، الُزهري: أخبرني
فممي لنفسممه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول انتقم ما 

لله. فينتقم الله، حرمات من تنتهك حتى إليه يؤتى شيء
]3367[ر:

29      : بغير -  والتهمة واللطخ الفاحشة أظهر من باب
ّينة. ب

الُزهممري، سممفيان: قممال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6462
قال: سعد بن سهل عن
فقال بينهما، فّرق عشرة، خمس ابن وأنا المتلعنين شهدت 



أمسكتها. إن عليها زوجها: كذبت
فهممو، وكممذا كممذا به جاءت الُزهري: إن من ذاك قال: فحفظت

فهو. وحرة، كأنه وكذا، كذا به جاءت وإن
يكره. للذي به يقول: جاءت الُزهري وسمعت

]413[ر:
سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا6463/6464

عبمماس ابممن قممال: ذكممر محمممد بممن القاسممم عممن الزنمماد، أبممو
ّداد: بن الله عبد فقال المتلعنين، ش

كنممت وسلم: (لممو عليه الله صلى الله رسول قال التي هي 
ًا ّينة). قال: ل، غير عن امرأة راجم أعلنت. امرأة تلك ب

يحيممى الليث: حممدثنا يوسف: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا6464(
بممن القاسممم عممن القاسممم، بممن الرحمممن عبممد عممن سعيد، بن

عنهما: الله رضي عباس ابن عن محمد،
عاصممم فقال وسلم، عليه الله صلى النبي عند التلعن ذكر 

ً ذلك في عدي بن قممومه مممن رجممل وأتمماه انصممرف، ثممم قول
إل بهذا ابتليت عاصم: ما فقال رجلً، أهله مع وجد أنه يشكو

فمأخبره وسملم عليمه اللمه صملى النبي إلى به فذهب لقولي،
ًا، الرجممل ذلممك وكممان امرأتممه، عليممه وجممد بالذي قليممل مصممفر

عنممد وجممده أنممه عليممه ادعى الذي وكان الشعر، سبط اللحم،
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال اللحممم، كممثير خممدلً، آدم أهلممه

ّين). فوضعت وسلم: (اللهم زوجهمما ذكممر الممذي بالرجممل شبيها ب
بينهممما، وسمملم عليممه الله صلى النبي فلعن عندها، وجده أنه

النممبي قممال المتي المجلممس: هممي فممي عبمماس لبن رجل فقال
ًا رجمممت وسملم: (لمو عليممه الله صلى ّينممة بغيممر أحمد رجمممت ب

السوء. السلم في تظهر كانت امرأة تلك هذه). فقال: ل،
]5004[ر:

30.   : المحصنات -  رمي باب
شممهداء بأربعممة يممأتوا لممم ثممم المحصممنات يرمممون {والممذين
ًا شهادة لهم تقبلوا ول جلدة ثمانين فاجلدوهم هممم وأولئك أبد

اللممه فممإن وأصمملحوا ذلممك بعممد مممن تممابوا الذين الفاسقون. إل
/.5 - 4رحيم} /النور:  غفور
فممي لعنمموا المؤمنممات الغممافلت المحصممنات يرمون الذين {إن

/.23عظيم} /النور:  عذاب ولهم والخرة الدنيا



يأتوا} لم /. {ثم6أزواجهم} /النور:  يرمون الله: {والذين وقول
/.4/النور:  الية

ليمان، اللمه: حمدثنا عبمد بمن العزيز عبد  - حدثنا6465 عمن س
هريرة، أبي عن الغيث، أبي عن زيد بن ثور
السممبع قممال: (اجتنبمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 

بممالله، قال: (الشرك هن؟ وما الله، رسول الموبقات). قالوا: يا
الربمما، وأكممل بالحق، إل الله حرم التي النفس وقتل والسحر،

المحصممنات وقممذف الزحممف، يمموم والتممولي اليممتيم، مممال وأكل
الغافلت). المؤمنات

]2615[ر:

31.   : العبيد -  قذف باب
بممن فضمميل عممن سممعيد، بممن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا6466

عنممه اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن نعم، أبي ابن عن غزوان،
قال:

قممذف يقول: (من وسلم عليه الله صلى القاسم أبا سمعت 
يكممون أن إل القيامممة، يوم جلد قال، مما بريء وهو مملوكه،

قال). كما

32       : ًا -  غائب الحد فيضرب رجلً المام يأمر هل باب
عنه.

عمر. فعله وقد
عممن عيينممة، ابممن يوسممف: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6467

هريرة أبي عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن الُزهري،
قال: الجهني خالد بن وزيد
فقممال: أنشممدك وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

أفقممه وكممان خصمممه، فقممام اللممه، بكتمماب بيننمما قضيت إل الله
رسممول يمما لي وأذن الله، بكتاب بيننا اقض فقال: صدق، منه،
ابنممي وسلم: (قل). فقال: إن عليه الله صلى النبي فقال الله،

ًا بمائاممة منممه فافتديت بامرأته، فزنى هذا، أهل في كان عسيف
ً سألت وإني وخادم، شاة أن فممأخبروني العلم، أهل من رجال

هممذا امممرأة علممى وأن عممام، وتغريممب مائاممة جلممد ابنممي علممى
اللممه، بكتاب بينكما لقضيّن بيده، نفسي فقال: (والذي الرجم،



ّد والخادم المائاة عممام، وتغريممب مائاة جلد ابنك وعلى عليك، ر
فارجمها). اعترفت فإن فسلها، هذا امرأة على اغد أنيس ويا

فرجمها. فاعترفت
]2190[ر:

ّديات.  - كتاب91 ال
ًا يقتل تعالى:{ومن الله وقول ًا مؤمنمم جهنممم} فجممزاؤه متعّمممد

/.93/النساء: 

عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6468
الله: عبد قال: قال شرحبيل بن عمرو عن وائال، أبي
قممال: اللممه؟ عنممد أكممبر الذنب أي الله، رسول رجل: يا قال 

ّدا لله تدعو (أن أن قممال: (ثممم أي؟ خلقممك). قممال: ثممم وهممو نمم
أن قال: (ثم أي؟ معك). قال: ثم يطعم أن خشية ولدك تقتل

ل تصديقها: {والذين وجل عز الله جارك). فأنزل بحليلة تزاني
ًا الله مع يدعون اللممه حممرم الممتي النفممس يقتلون ول آخر إله

ذلك}. الية. يفعل ومن يزنون ول بالحق إل
]4207[ر:

بممن عمممرو بممن سممعيد بممن إسممحق علممي: حممدثنا  - حدثنا6469
عنهممما اللممه رضممي عمممر ابن عن أبيه، عن العاص، بن سعيد
قال:

المممؤمن يممزال وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
ًا يصب لم ما دينه، من فسحة في ًا). دم حرام

سممعيد: بممن إسممحق يعقمموب: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثني6470
قال: عمر بن الله عبد عن يحدث، أبي سمعت

نفسممه أوقممع لمممن مخممرج ل الممتي المممور، ورطممات من إن 
ّله. بغير الحرام الدم سفك فيها، ح

أبممي عممن العمممش، عممن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا6471
قال: الله عبد عن وائال،

الناس بين يقضى ما وسلم: (أول عليه الله صلى النبي قال 
الدماء). في
]6168[ر:

عممن يممونس، اللممه: حممدثنا عبممد عبممدان: حممدثنا  - حممدثنا6472
حدثه: أن عدي بن الله عبيد يزيد: أن بن عطاء الُزهري: حدثنا

وكمان حمدثه، زهمرة، بنمي حليمف الكنمدي، عممرو بمن المقداد



ًا شهد قال: أنه وسلم، عليه الله صلى النبي مع بدر
ًا لقيممت إن اللممه، رسممول يمما  يممدي فضممرب فاقتتلنمما، كممافر

بعد آقتله لله، وقال: أسلمت بشجرة لذ ثم فقطعها، بالسيف
تقتلممه). وسمملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال قالها؟ أن

ذلممك قممال ثممم يممدي، إحممدى طممرح فممإنه اللممه، رسول قال: يا
بمنزلتممك فممإنه قتلتممه فإن تقتله، قال: (ل آقتله؟ قطعها، بعدما
قال). التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته وأنت تقتله، أن قبل

قممال: عبمماس ابن عن سعيد، عن عمرة، أبي بن حبيب وقال
رجممل كممان للمقممداد: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قال

فقتلتممه؟ إيمممانه فممأظهر كفممار، قمموم مممع إيمممانه يخفممي مؤمن
قبل). من بمكة إيمانك تخفي أنت كنت فكذلك

]3794[ر:

1: / {  } :    : المائدة -  أحياها ومن تعالى الله قول باب
32./
النمماس أحيمما {فكأنما بحق إل قتلها حرم عباس: من ابن قال

ًا} /المائادة:  /.32جميع
عبممد عممن العمممش، عممن سممفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا6473

عنه، الله رضي الله عبد عن مسروق، عن مّرة، بن الله
إل نفممس تقتممل قممال: (ل وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 

منها). كفل الول آدم ابن على كان
]3157[ر:

اللممه عبممد بممن قال: واقد شعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا6474
عمر، بن الله عبد أبيه: سمع عن أخبرني،

بعممدي ترجعمموا قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
ًا، بعض). رقاب بعضكم يضرب كفار

]1655[ر:
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6475

جريممر، بممن عمممرو بممن زرعممة أبا قال: سمعت مدرك بن علي
قال: جرير عن
المموداع: حجمة فممي وسملم عليممه اللمه صملى النمبي لي قال 

ًا بعدي ترجعوا ل الناس، (استنصت رقاب بعضكم يضرب كفار
بعض).

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس وابن بكرة أبو رواه
]1654 - 1652 - وانظر: 121[ر:



جعفممر: حممدثنا بممن محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6476
عمرو، بن الله عبد عن الشعبي، عن فراس، عن شعبة،

قممال: (الكبممائار: الشممراك وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 
شعبة. الغموس). شك قال: اليمين أو الوالدين، وعقوق بالله،
واليميممن بممالله، قال: (الكبائار: الشممراك شعبة معاذ: حدثنا وقال

النفس). قال: وقتل أو الوالدين، وعقوق الغموس،
]6298[ر:

الصمممد: حممدثنا عبممد منصممور: حممدثنا بممن إسممحق  - حممدثنا6477
مع أبمي بمن الله عبيد شعبة: حدثنا ًا بكمر: س اللمه رضمي أنسم

عنه،
قال: (الكبائار). وسلم عليه الله صلى النبي عن 

بممن أنممس عممن بكمر، أبممي ابن عن شعبة، عمرو: حدثنا وحدثنا
الكبممائار: قممال: (أكممبر وسمملم عليممه الله صلى النبي عن مالك،

الممزور، وقممول الوالممدين، وعقوق النفس، وقتل بالله، الشراك
الزور). قال: وشهادة أو

]2510[ر:
حصمين: هشميم: حمدثنا زرارة: حمدثنا بمن عممرو  - حمدثنا6478
رضممي حارثة بن زيد بن أسامة قال: سمعت ظبيان أبو حدثنا
قال: يحدث عنهما الله
مممن الحرقممة إلممى وسمملم عليممه الله صلى الله رسول بعثنا 

ّبحنا جهينة، ورجممل أنمما قال: ولحقممت فهزمناهم، القوم قال: فص
ً النصممار من إل إلممه قممال: ل غشمميناه قممال: فلممما منهممم، رجل

قتلتممه، حممتى برمحممي فطعنتممه النصاري، عنه قال: فكف الله،
قممال: وسملم، عليممه الله صلى النبي ذلك بلغ قدمنا قال: فلما

الله). قممال: إل إله ل قال ما بعد أقتلته أسامة، لي: (يا فقال
ًا، كان إنما الله، رسول قلت: يا قممال بعدما قال: (أقتلته متعوذ

أنممي تمنيممت حممتى علي، يكررها زال الله). قال: فما إل إله ل
اليوم. ذلك قبل أسلمت أكن لم
]4021[ر:

يزيممد، الليممث: حممدثنا يوسممف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6479
رضممي الصممامت بن عبادة عن الصنابحي، عن الخير، أبي عن
قال: عنه الله
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول بممايعوا الذين النقباء من إني 

ًا، بممالله نشرك ل أن على بايعناه وسلم، ول نسممرق، ول شمميئ



نعصي، ول ننتهب، ول الله، حرم التي النفس نقتل ول نزني،
ًا، ذلك من غشينا فإن ذلك، فعلنا إن بالجنة قضمماء كممان شمميئ

الله. إلى ذلك
]18[ر:

نممافع، عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6480
عنه، الله رضي عمر بن الله عبد عن
علينمما حمممل قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

منا). فليس السلح
وسلم. عليه الله صلى النبي عن موسى، أبو رواه

]6660 - وانظر: 6659[
زيممد: بممن حّممماد المبارك: حدثنا بن الرحمن عبد  - حدثنا6481
قال: قيس بن الحنف عن الحسن، عن ويونس، أيوب حدثنا

تريد؟ فقال: أين بكرة، أبو فلقيني الرجل، هذا لنصر ذهبت 
اللممه رسممول سمعت فإني قال: ارجع، الرجل، هذا قلت: أنصر

بسمميفيهما المسمملمان التقممى يقول: (إذا وسلم عليه الله صلى
القاتممل، هذا الله، رسول النار). قلت: يا في والمقتول فالقاتل

ًا كان قال: (إنه المقتول؟ بال فما صاحبه). قتل على حريص
]31[ر:

2:    : تعالى -  الله قول باب
الحممر القتلممى فممي القصمماص عليكم كتب آمنوا الذين أيها {يا

ه عفمي فممن بمالنثى والنثى بالعبد والعبد بالحر أخيمه ممن ل
مممن تخفيممف ذلممك بإحسممان إليه وأداء بالمعروف فاتباع شيء
أليممم} /البقممرة: عذاب فله ذلك بعد اعتدى فمن ورحمة ربكم
178./

3      : في -  والقرار يقر، حتى القاتل سؤال باب
الحدود.

عممن قتممادة، عممن هّمممام، منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا6482
عنه: الله رضي مالك بن أنس

ًا أن  فعل لها: من فقيل حجرين، بين جارية رأس رّض يهودي
النممبي بممه فأتي اليهودي، سّمي حتى فلن، أو أفلن هذا؟ بك

فممُرّض بممه، أقممّر حممتى بممه يممزل فلممم وسمملم، عليه الله صلى
بالحجارة. رأسه



]2282[ر:

4.      : بعصا -  أو بحجر قتل إذا باب
شمعبة، عممن إدريمس، بن الله عبد محمد: أخبرنا  - حدثنا6483

قال: مالك بن أنس جده عن أنس، ابن زيد بن هشام عن
يهممودي قممال: فرماهمما بالمدينممة، أوضمماح عليهمما جارية خرجت 

وبهمما وسمملم عليه الله صلى النبي إلى بها قال: فجيء بحجر،
وسمملم: (فلن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لهمما فقال رمق،

قتلك). فرفعممت قال: (فلن عليها، فأعاد رأسها، قتلك). فرفعت
رأسممها، قتلممك). فخفضممت الثالثممة: (فلن فممي لها فقال رأسها،
بيممن فقتلممه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بممه فممدعا

الحجرين.
]2282[ر:

5:    : تعالى -  الله قول باب
والذن بممالنف والنممف بممالعين والعيممن بممالنفس النفممس {أن

فهممو بممه تصممدق فمممن قصمماص والجروح بالسن والسن بالذن
هممم فأولئممك اللممه أنممزل بممما يحكممم لممم ومممن لممه كفممارة

/.45الظالمون} /المائادة: 

عممن العمممش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6484
قال: الله عبد عن مسروق، عن مرة، بن الله عبد
اممرئ دم يحممل وسملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

بإحممدى إل اللممه، رسول وأني الله إل إله ل أن يشهد مسلم،
التممارك لممدينه والمفممارق الزاني، والثيب بالنفس، ثلث: النفس

للجماعة).

6.    : بالحجر -  أقاد من باب
جعفمر: حمدثنا بمن محممد بشار: حمدثنا بن محمد  - حدثنا6485
عنه: الله رضي أنس عن زيد، بن هشام عن شعبة،

ًا أن  فجيممء بحجر، فقتلها لها، أوضاح على جارية قتل يهودي
فقال: (أقتلممك رمق، وبها وسلم عليه الله صلى النبي إلى بها

فأشممارت الثانيممة، قممال ثممم ل، برأسممها: أن فلن). فأشممارت
نعممم، برأسممها: أن الثالثممة: فأشممارت سممألها ثممم ل، برأسممها: أن

بحجرين. وسلم عليه الله صلى النبي فقتله
]2282[ر:



7.        : النظرين -  بخير فهو قتيل له قتل من باب
أبممي عممن يحيممى، عممن شمميبان، نعيممم: حممدثنا أبو  - حدثنا6486
رجلً. قتلوا خزاعة هريرة: أن أبي عن سلمة،
أبممو يحيممى: حممدثنا عممن حممرب، رجاء: حممدثنا بن الله عبد وقال

هريرة: أبو سلمة: حدثنا
ً خزاعة قتلت مكة، فتح عام أنه  بقتيممل ليث، بني من رجل

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقام الجاهلية، في لهم
ّلط الفيل، مكة عن حبس الله فقال: (إن رسمموله عليهممم وسمم
بعدي، لحد تحل ول قبلي، لحد تحل لم وإنها أل والمؤمنين،

هممذه سمماعتي وإنهمما أل نهممار، مممن سمماعة لممي أحلت وإنما أل
يلتقمممط ول شمممجرها، يعضمممد ول شممموكها، يختلمممى ل حمممرام،

النظرين: إممما بخير فهو قتيل له قتل منشد. ومن إل ساقطتها
يقاد). وإما يودى
لي فقال: اكتب شاه، أبو له يقال اليمن، أهل من رجل فقام

وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول اللممه. فقممال رسممول يا
رسممول فقال: يمما قريش، من رجل قام شاه). ثم لبي (اكتبوا

رسممول وقبورنمما. فقممال بيوتنا في نجعله فإنما الذخر، إل الله،
الذخر). وسلم: (إل عليه الله صلى الله

الفيل. في شيبان عن الله، عبيد وتابعه
نعيم: (القتل). أبي بعضهم: عن وقال
القتيل). أهل يقاد أن الله: (إما عبيد وقال

]112[ر:

عممن عمممرو، عممن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6487
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن مجاهد،

فقال الدية، فيهم تكن ولن قصاص إسرائايل بني في كانت 
هذه - إلى القتلى في القصاص عليكم المة: {كتب لهذه الله
عباس: فممالعفو ابن شئ}. قال أخيه من له عفي - فمن الية

يطلب بالمعروف}. أن قال: {فاتباع العمد، في الدية يقبل أن
بإحسان. ويؤدي بمعروف

]4228[ر:

8.       : حق -  بغير امرئ دم طلب من باب
أبي بن الله عبد عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6488

عباس: ابن عن جبير، بن نافع الحسين: حدثنا



الله إلى الناس قال: (أبغض وسلم عليه الله صلى النبي أن 
الجاهليممة، سممنة السمملم فممي ومبتممغ الحممرم، فممي ثلثة: ملحممد

ّطلب دمه). ليهريق حق بغير امرئ دم وم

9.      : الموت -  بعد الخطأ في العفو باب
عممن هشممام، عممن مسممهر، بن علي فروة: حدثنا  - حدثنا6489

بممن محمد أحد. وحدثني يوم المشركون عائاشة: هزم عن أبيه،
عممن هشممام، عن زكريا، أبي بن يحيى مروان أبو حرب: حدثنا

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة،
أخراكممم، اللممه عبمماد النمماس: يمما فممي أحممد يمموم إبليس صرخ 

حذيفة: فقال اليمان، قتلوا حتى أخراهم، على أولهم فرجعت
منهم انهزم لكم. وقد الله حذيفة: غفر فقتلوه. فقال أبي، أبي
بالطائاف. لحقوا حتى قوم
]3116[ر:

10:    : تعالى -  الله قول باب
ًا يقتل أن لمؤمن كان {وما مؤمنمما قتممل ومممن خطممأ إل مؤمن
أن إل أهلممه إلممى مسمملمة وديممة مؤمنممة رقبممة فتحريممر خطممأ

ّدقوا ّو قوم من كان فإن يّص رقبة فتحرير مؤمن وهو لكم عد
ّلمة فديممة ميثمماق وبينهممم بينكممم قوم من كان وإن مؤمنة مسمم

شممهرين فصمميام يجممد لممم فمممن مؤمنة رقبة وتحرير أهله إلى
ًا الله وكان الله من توبة متتابعين ًا} /النساء:  عليم /.92حكيم

به. ُقتل مّرة بالقتل أقّر  - إذا11
ّبان: حدثنا إسحق: أخبرنا  - حدثني6490 قتممادة: هّمممام: حممدثنا ح
مالك: بن أنس حدثنا

ًا أن  فعل لها: من فقيل حجرين، بين جارية رأس رّض يهودي
برأسممها. فأومممأت اليهودي، سّمي حتى أفلن؟ أفلن، هذا، بك

عليممه اللممه صمملى النممبي بممه فممأمر فمماعترف، بمماليهودي فجيء
هّمام: بحجرين. قال بالحجارة. وقد رأسه فُرّض وسلم

]2282[ر:

12.    : بالمرأة -  الرجل قتل باب
عممن سممعيد، زريممع: حممدثنا بممن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا6491
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة،

ًا قتممل وسمملم عليه الله صلى النبي أن  قتلهمما بجاريممة يهوديمم
لها. أوضاح على



]2282[ر:

13     : في -  والنساء الرجال بين القصاص باب
الجراحات.

بالمرأة. الرجل العلم: يقتل أهل وقال
يبلممغ عمممد كممل فممي الرجل، من المرأة عمر: تقاد عن ويذكر
الجراح. من دونها فما نفسه
عممن الزنمماد وأبممو العزيممز: وإبراهيممم، عبممد بممن عمممر قممال وبممه

ًا، الربيع أخت أصحابه. وجرحت اللمه صملى النممبي فقممال إنسممان
وسلم: (القصاص). عليه
]2556[ر:

سفيان: حممدثنا يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6492
عممن اللممه، عبممد بممن اللممه عبيممد عممن عائاشممة، أبي بن موسى
قالت: عنها الله رضي عائاشة

فقممال: (ل مرضممه، فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي لددنا 
ّدوني). فقلنمما: كراهيممة قممال: (ل أفمماق فلممما للممدواء، المريممض تل

ّد، إل منكم أحد يبقى ّباس، غير ُل يشهدكم). لم فإنه الع
]4189[ر:

14.        : السلطان -  دون اقتّص أو حقه، أخذ من باب
الزنمماد: أن أبممو شممعيب: حممدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6493
يقول: هريرة أبا سمع حدثه: أنه العرج

يقممول: (نحممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمع إنه 
القيامة). يوم السابقون الخرون

ّطلممع وبإسممناده: (لممو خممذفته لممه، تممأذن ولممم أحممد، بيتممك فممي ا
جناح). من عليك كان ما عينه ففقأت بحصاة،

]236 - وانظر: 6506[
حميد: عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6494

ً أن  فسدد وسلم، عليه الله صلى النبي بيت في اطلع رجل
ًا. فقلت: من إليه ّدثك؟ مشقص مالك. بن قال: أنس ح
]5888[ر:

15.       : ِتل -  ُق أو الزحام في مات إذا باب
قممال: أسممامة أبممو منصممور: أخبرنمما بممن إسممحق  - حدثني6495
قالت: عائاشة عن أبيه، عن أخبرنا هشام

عبمماد إبليممس: أي فصمماح المشركون، هزم أحد يوم كان لما 



فنظممر وأخراهممم، هممي فاجتلممدت أولهممم فرجعت أخراكم، الله
أبممي، أبممي اللممه عبمماد فقممال: أي اليمممان، بأبيه هو فإذا حذيفة

اللممه حذيفممة: غفممر قممال قتلمموه، حتى احتجزوا ما قالت: فوالله
لكم.
لحممق حممتى خيممر بقيممة منممه حذيفممة في زالت عروة: فما قال

بالله.
]3116[ر:

16.        : له -  دية فل خطأ نفسه قتل إذا باب
ّكّي  - حدثنا6496 عبيممد، أبممي بممن يزيممد إبراهيم: حممدثنا بن الم

قال: سلمة عن
فقممال خيممبر، إلممى وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع خرجنا 

ّياتممك، مممن عممامر يمما منهم: أسمعنا رجل فقممال بهممم، فحممدا ُهن
فقال: السائاق). قالوا: عامر، وسلم: (من عليه الله صلى النبي

فأصمميب بممه، أمتعتنمما هل اللممه، رسممول الله). فقالوا: يمما (رحمه
فلممما نفسممه، قتممل عملممه، القمموم: حبممط فقممال ليلتممه، صممبيحة
ًا أن يتحدثون وهم رجعت النممبي إلى فجئت عمله، حبط عامر
وأمممي، أبممي فممداك الله، نبي فقلت: يا وسلم عليه الله صلى

ًا أن زعموا لممه إن قالهمما، مممن فقال: (كذب عمله، حبط عامر
عليه). يزيده قتل وأي مجاهد، لجاهد إنه اثنين، لجرين

]2345[ر:

17.      : ثناياه -  فوقعت رجلً عّض إذا باب
قممال: سمممعت قتممادة شممعبة: حممدثنا آدم: حممدثنا  - حممدثنا6497
حصين: بن عمران عن أوفى، بن زرارة

ً أن  ثنيتمماه، فمموقعت فيه، من يده فنزع رجل، يد عّض رجل
َعممّض وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى فاختصموا فقممال: (ي

َعّض كما أخاه أحدكم له). دية ل الفحل؟ ي
عممن عطمماء، عممن جريممج، ابممن عممن عاصممم، أبو  - حدثنا6498

قال: أبيه عن يعلى، بن صفوان
ّيتممه، فانتزع رجل فعّض غزوة، في خرجت  النممبي فأبطلهمما ثن

وسلم. عليه الله صلى
]2146[ر:

18 : / {  } : المائدة -  بالسن السن /.45باب



اللممه رضممي أنممس عممن حميد، النصاري: حدثنا  - حدثنا6499 
عنه:
ّيتهمما، فكسممرت جاريممة لطمممت النضر ابنة أن  النممبي فممأتوا ثن

بالقصاص. فأمر وسلم عليه الله صلى
]2556[ر:

19.   : الصابع -  دية باب
عممن عكرمممة، عممن قتادة، عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا6500

عباس، ابن
سممواء). وهممذه قال: (هممذه وسلم عليه الله صلى النبي عن 

والبهام. الخنصر يعني
عممن شممعبة، عممن عممدي، أبي ابن بشار: حدثنا بن محمد حدثنا

صمملى النممبي قال: سمممعت عباس ابن عن عكرمة، عن قتادة،
نحوه. وسلم، عليه الله

20        : أو -  ُيعاقب هل رجل، من قوم أصاب إذا باب
. كلهم   منهم ُيقتص

أنممه رجممل على شهدا رجلين في الشعبي، عن مطرف، وقال
فأبطممل وقممال: أخطأنمما، بممآخر جمماءا ثممم علممّي، فقطعممه سممرق،

تعمممدتما أنكممما علمممت وقال: لممو الول، بدية وأخذا شهادتهما،
لقطعتكما.

ه، عبيمد عمن يحيمى، بشار: حدثنا ابن لي وقال نمافع، عمن الل
فقممال غيلممة، ُقتممل غلممما عنهممما: أن اللممه رضي عمر ابن عن

لقتلتهم. صنعاء أهل فيها اشترك عمر: لو
ًا، قتلمموا أربعة أبيه: إن عن حكيم، بن مغيرة وقال فقممال صممبي
مثله. عمر
لطمة. من مقّرن بن وسويد وعلي الزبير وابن بكر أبو وأقاد
ّدّرة. وأقاد ضربة من عمر وأقاد أسواط. ثلثة من علّي بال

وخموش. سوط من شريح واقتّص
موسممى سممفيان: حممدثنا عممن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6501

قممال: قممالت اللممه عبممد بممن اللممه عبيممد عممن عائاشممة، أبممي بممن
عائاشة:

وجعممل مرضممه، في وسلم عليه الله صلى الله رسول لددنا 
ّدوني). قممال: فقلنمما: كراهيممة إلينا: (ل يشير بالممدواء، المريممض تلمم
ّدوني). قممال: قلنمما: كراهيممة أن أنهكممم قممال: (ألممم أفمماق فلما تلمم



وسمملم: (ل عليممه الله صلى الله رسول فقال للدواء، المريض
ّد إل أحممد منكممم يبقممى ّبمماس، إل أنظممر وأنمما ُلمم لممم فممإنه الع

يشهدكم).
]4189[ر:

21.  : القسامة -  باب
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النممبي قيس: قال بن الشعث وقال

يمينه). أو (شاهداك
]2380[ر:

معاوية. بها يقد مليكة: لم أبي ابن وقال
أّمممَره وكممان أرطمماة، بن عدي إلى العزيز عبد بن عمر وكتب
الّسممّمانين: بيمموت مممن بيممت عند وجد قتيل في البصرة، على

ّينممة، أصممحابه وجممد إن ل هممذا فممإن النمماس، تظلممم فل وإل ب
القيامة. يوم إلى فيه يقضى
بممن بشممير عممن عبيممد، بن سعيد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6502
يسار:

ً أن زعم  حثمممة أبممي بممن سممهل لممه يقممال النصار من رجل
ًا أخبره: أن فيهمما، فتفرقمموا خيممبر، إلممى انطلقوا قومه من نفر

قتلتممم فيهممم: قممد وجممد للممذي وقممالوا قممتيلً، أحممدهم فوجممدوا
رسممول إلممى فممانطلقوا قمماتلً، علمنا ول قتلنا قالوا: ما صاحبنا،

انطلقنمما اللممه، رسممول فقممالوا: يمما وسمملم، عليه الله صلى الله
ْبَر قتيلً، أحدنا فوجدنا خيبر، إلى ُك ْبَر). فقال فقال: (ال ُك لهممم: ال

ّينممة (تممأتون ّينممة، لنمما قتلممه). قممالوا: ممما مممن علممى بالب قممال: ب
اللممه رسممول فكممره اليهممود، بأيمان نرضى (فيحلفون). قالوا: ل

إبممل مممن مائاممة فمموداه دمممه، يبطل أن وسلم عليه الله صلى
الصدقة.

]2555[ر:
بممن إسممماعيل بشممر أبممو سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6503

رجاء أبو عثمان: حدثني أبي بن الحجاج السدي: حدثنا إبراهيم
قلبة: أبو قلبة: حدثني أبي آل من
ًا سريره أبرز العزيز عبد بن عمر أن  أذن ثممم للنمماس، يوممم

قممال: نقممول: القسممامة؟ فممي تقولممون فقممال: ممما فممدخلوا، لهم
لممي: ممما الخلفاء. قممال بها أقادت وقد حق، بها القود القسامة

المممؤمنين، أميممر فقلت: يمما للناس، ونصبني قلبة؟ أبا يا تقول
خمسممين أن لممو أرأيممت العرب، وأشراف الجناد رؤوس عندك



ولممم زنممى، قممد أنممه بدمشممق محصممن رجل على شهدوا منهم
منهم خمسين أن لو قال: ل. قلت: أرأيت ترجمه؟ أكنت يروه،

يممروه؟ ولم تقطعه أكنت سرق، أنه بحمص رجل على شهدوا
عليممه اللمه صملى اللممه رسممول قتممل ممما قلت: فمموالله قال: ل،

ًا وسلم بجريرة قتل خصال: رجل ثلث إحدى في إل قّط أحد
اللممه حممارب رجممل أو إحصان، بعد زنى رجل أو فقتل، نفسه

ّد ورسوله، حمدث قمد ليمس القموم: أو السلم. فقمال عن وارت
قطممع وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول مالك: أن بن أنس
فقلت: أنا الشمس؟ في نبذهم ثم العين، وسمر الّسَرِق، في

ًا أنس: أن حدثني أنس، حديث أحدثكم ثمانيممة، عكممل مممن نفر
علممى فبممايعوه وسمملم عليه الله صلى الله رسول على قدموا

ذلممك فشممكوا أجسممامهم، فسقمت الرض فاستوخموا السلم،
تخرجممون قممال: (أفل وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول إلى
وأبوالهمما). قممالوا: بلممى، ألبانها من فتصيبون إبله، في راعينا مع

راعممي فقتلمموا فصممّحوا، وأبوالهمما، ألبانهمما مممن فشربوا فخرجوا
ذلممك فبلممغ النعممم، وأطردوا وسلم عليه الله صلى الله رسول

آثممارهم، فممي فأرسممل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
ّطعممت بهممم فممأمر بهممم، فجيممء فممأدركوا وأرجلهممم، أيممديهم فق

قلممت: وأي ممماتوا، حتى الشمس في نبذهم ثم أعينهم، وسمر
وقتلمموا السمملم، عممن ارتممدوا هممؤلء، صممنع مممما اشممتد شمميء

وسرقوا.
فقلممت: قممّط، كاليوم سمعت إن سعيد: والله بن عنبسة فقال
ّد بالحممديث جئممت ولكممن قممال: ل، عنبسممة؟ يمما حديثي علّي أتر
هممذا عمماش ممما بخيممر الجنممد هممذا يممزال ل واللممه وجهممه، على

ّنة هذا في كان قلت: وقد أظهرهم، بين الشيخ رسممول من س
النصممار، مممن نفممر عليممه دخممل وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله

ُقتممل، أيممديهم بيممن منهم رجل فخرج عنده، فتحدثوا فخرجمموا ف
إلممى فرجعمموا الممدم، فممي يتشممّحط بصمماحبهم هممم فممإذا بعممده،
اللممه، رسممول فقممالوا: يمما وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول
ّدث كممان صاحبنا بممه نحممن فممإذا أيممدينا، بيممن فخممرج معنمما، تحمم

وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فخرج الدم، في يتشّحط
ّنممون، فقال: (بمممن اليهممود أن قتلممه). قممالوا: نممرى تممرون، أو تظ

هممذا). قتلتممم فقممال: (آنتممم فممدعاهم، اليهممود إلى قتلته. فأرسل
قتلمموه). ممما اليهممود مممن خمسين نفل قال: (أترضون قالوا: ل،



قممال: ينتفلممون، ثممم أجمعيممن، يقتلونمما أن يبممالون قممالوا: ممما
لنحلف، كنا منكم). قالوا: ما خمسين بأيمان الدية (أفتستحقون

ًا خلعوا هذيل كانت قلت: وقد عنده، من فوداه فممي لهم خليع
لممه فممانتبه بالبطحمماء، اليمممن مممن بيممت أهممل فطرق الجاهلية،

فأخممذوا هممذيل، فجمماءت فقتلممه، بالسمميف فحممذفه منهممم، رجل
صمماحبنا، وقممالوا: قتممل بالموسممم، عمممر إلممى فرفعمموه اليممماني

ممما هممذيل مممن خمسممون فقممال: يقسممم خلعوه، قد فقال: إنهم
رجممل وقممدم رجلً، وأربعممون تسممعة منهم قال: فأقسم خلعوه،
منهممم يمينممه فافتممدى يقسممم، أن فسممألوه الشممأم، مممن منهممم
أخممي إلممى فممدفعه آخممر، رجممل مكممانه فممأدخلوا درهممم، بممألف

الممذين والخمسممون قالوا: فانطلقنمما بيده، يده فقرنت المقتول،
فممي فممدخلوا السممماء، أخممذتهم بنخلممة، كانوا إذا حتى أقسموا،

أقسممموا الممذين الخمسممين علممى الغار فانهجم الجبل، في غار
ًا، فماتوا رجممل فكسممر حجمر واتبعهممما القرينمان، وأفلممت جميعم

ً فعمماش المقتول، أخي عبممد كممان قلممت: وقممد مممات، ثممم حممول
صممنع، بعممدما نممدم ثممم بالقسممامة، رجل أقاد مروان بن الملك
ّيرهم الممديوان، من فمحوا أقسموا، الذين بالخمسين فأمر وسمم
الشأم. إلى
]231[ر:
ّطلع  - من22 له. دية فل عينه، ففقؤا قوم بيت في ا

اللممه عبيممد عممن زيد، بن حّماد اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا6504
عنه: الله رضي أنس عن أنس، بن بكر أبي بن
ً أن  ّطلع رجل اللممه صمملى النممبي حجممر بعض في حجر من ا

ه فقام وسلم، عليه ه وجعمل مشماقص، أو بمشمقص، إلي يختل
ليطعنه.

]5888[ر:
شممهاب: أن ابن عن ليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6505
أخبره: الساعدي سعد بن سهل

ً أن  ّطلع رجل اللممه صمملى اللممه رسممول بمماب في جحر في ا
مممدرى وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول ومع وسلم، عليه
وسملم عليمه اللمه صملى الله رسول رآه فلما رأسه، به يحك

عينيممك). قممال فممي بممه لطعنممت تنتظرنممي، أنممك أعلم قال: (لو
قبممل مممن الذن جعل وسلم: (إنما عليه الله صلى الله رسول

البصر).



]5580[ر:
أبممو سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حممدثنا6506
قال: هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

ّطلممع امممرأ أن وسلم: (لممو عليه الله صلى القاسم أبو قال  ا
عليممك يكممن لممم عينممه، ففقأت بحصاة فخذفته إذن بغير عليك

جناح).
]6493[ر:

23.  : العاقلة -  باب
عيينممة: حممدثنا ابممن الفضممل: أخبرنمما بممن صممدقة  - حممدثنا6507

قال: جحيفة أبا قال: سمعت الشعبي قال: سمعت مطّرف
ًا سألت  فممي ليممس ما شيء عندكم عنه: هل الله رضي علي

فلممق فقممال: والممذي النمماس؟ عند ليس مرة: ما وقال القرآن؟
ًا إل القممرآن، فممي ممما إل عنممدنا ممما النسمممة، وبرأ الحبة فهممم

فممي الصممحيفة. قلمت: وممما فمي وممما كتممابه، فمي رجمل يعطممى
مسمملم يقتممل ل وأن السممير، وفكمماك قممال: العقممل، الصحيفة؟

بكافر.
]111[ر:

24.   : المرأة -  جنين باب
وحممدثنا مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6508

بممن سمملمة أبممي عممن شممهاب، ابن عن مالك، إسماعيل: حدثنا
عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد
فطرحممت الخممرى إحممداهما رمممت هممذيل، مممن امرأتيممن أن 

بغممّرة، فيهمما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقضى جنينها،
أمة. أو عبد
]5426[ر:

وهيممب: حممدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6509/6510
اللممه رضي عمر عن شعبة، بن المغيرة عن أبيه، عن هشام،

المغيرة: فقال المرأة، إملص في استشارهم عنه: أنه
أمممة، أو عبممد بممالغّرة، وسملم عليممه اللممه صمملى النبي قضى 

وسلم عليه الله صلى النبي شهد سلمة: أنه بن محمد فشهد
به. قضى

أبيه: عن هشام، عن موسى، بن الله عبيد ) - حدثنا6510( 
وسلم عليه الله صلى النبي سمع الناس: من نشد عمر أن 



بغّرة، فيه قضى سمعته المغيرة: أنا فقال السقط؟ في قضى
محمممد هذا. فقال على معك يشهد بمن أمة. قال: ائات أو عبد
بمثمل وسملم عليمه اللمه صلى النبي على أشهد سلمة: أنا بن

هذا.
سممابق: حممدثنا بممن محمممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن محمممد حدثني

بممن المغيممرة سمع أبيه: أنه عن عروة، بن هشام زائادة: حدثنا
المممرأة، إملص فممي استشممارهم عمممر: أنممه عممن يحممدث شعبة
مثله.

]6887[

25      : الوالد -  على العقل وأن المرأة، جنين باب
. الولد     على ل الوالد، وعصبة

عممن الليممث، يوسممف: حممدثنا بممن الله عبد  - حدثنا6511/6512
ّيب، بن سعيد عن شهاب، ابن هريرة: أبي عن المس
جنيممن فممي قضممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن 

الممتي المممرأة أن ثم أمة، أو عبد بغرة، لحيان بني من امرأة
اللممه صمملى اللممه رسممول فقضممى تمموفيت، بممالغّرة عليها قضى
علممى العقممل وأن وزوجهمما، لبنيهمما ميراثهمما أن وسمملم عليممه

عصبتها.
يممونس، وهب: حدثنا ابن صالح: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا6512(

ّيب ابممن عممن شممهاب، ابممن عممن عبممد بممن سمملمة وأبممي المسمم
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الرحمن: أن

بحجممر الخممرى إحممداهما فرمممت هممذيل، من امرأتان اقتتلت 
عليممه اللممه صمملى النبي إلى فاختصموا بطنها، في وما فقتلتها
أن وقضممى وليممدة، أو عبد غّرة، جنينها دية أن فقضى وسلم،

عاقلتها. على المرأة دية
]5426[ر:

26.      : ًا -  صبي أو ًا عبد استعان من باب
ّتاب: ابعث معلم إلى بعثت سلمة أم ويذكر: أن ًا إلي الك غلمان

ًا، ينفشون ًا. إلي تبعث ول صوف حر

إبراهيممم، بممن إسممماعيل زرارة: أخبرنا بن عمر  - حدثني6513
قال: أنس عن العزيز، عبد عن



أبو أخذ المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول إلممى بي فانطلق بيدي، طلحة
ًا إن اللممه، رسول فقال: يا وسلم ّيممس غلم أنسمم فليخممدمك، ك

لشمميء لممي قممال ما فوالله والسفر، الحضر في قال: فخدمته
لممم لممم أصممنعه لممم لشمميء ول هكممذا، هممذا صنعت لم صنعته
هكذا. هذا تصنع

]2616[ر:

27.     : ُجبار -  والبئر ُجبار المعدن باب
ابممن الليممث: حممدثنا يوسممف: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا6514
ّيب بن سعيد عن شهاب، الرحمممن، عبممد بن سلمة وأبي المس

هريرة: أبي عن
جرحهمما قال: (العجماء وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الخمس). الركاز وفي ُجبار، والمعدن ُجبار، والبئر ُجبار،
]1428[ر:

28.   : ُجبار -  العجماء باب
مممن ويضّمنون النفحة، من يضّمنون ل سيرين: كانوا ابن وقال

ّد العنان. ر
الدابة. إنسان ينخس أن إل النفحة تضمن حّماد: ل وقال
برجلها. فتضرب يضربها أن عاقبت، ما يضمن شريح: ل وقال
ًا المكمماري سمماق وحّممماد: إذا الحكممم وقممال امممرأة عليممه حمممار
عليه. شيء ل فتخّر،
أصممابت، لممما ضامن فهو فأتعبها، دابة ساق الشعبي: إذا وقال
ً خلفها كان وإن يضمن. لم مترسل

عممن زيمماد، بممن محمممد عممن شعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا6515
عنه، الله رضي هريرة أبي
ُجبممار، عقلها قال: (العجماء وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الخمس). الركاز وفي ُجبار، والمعدن ُجبار، والبئر
]1428[ر:

29.       : جرم -  بغير ّيا ذّم قتل من إثم باب
الواحممد: حممدثنا عبممد حفممص: حممدثنا بممن قيممس  - حممدثنا6516

عمرو، بن الله عبد عن مجاهد، الحسن: حدثنا
لى النمبي عن  ه ص ًا قتمل قمال: (ممن وسملم عليمه الل نفسم



ًا مسمميرة مممن ليوجممد ريحهمما وإن الجنممة، رائاحة ُيرح لم معاهد
ًا). أربعين عام

]2995[ر:

30.     : بالكافر -  المسلم يقتل ل باب
مطممّرف: أن زهيممر: حممدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6517
ًا صممدقة لعلّي. وحدثنا قال: قلت جحيفة أبي عن حدثهم، عامر

الشممعبي مطممّرف: سمممعت عيينة: حممدثنا ابن الفضل: أخبرنا بن
قال: جحيفة أبا قال: سمعت يحدث

ًا سألت  في ليس مما شيء عندكم عنه: هل الله رضي علي
فقممال: النمماس؟ عنممد ليممس مرة: ممما عيينة ابن وقال القرآن؟

القممرآن، فممي ممما إل عندنا ما النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي
ًا إل الصممحيفة. قلممت: وممما في وما كتابه، في رجل يعطي فهم

مسلم يقتل ل وأن السير، وفكاك قال: العقل، الصحيفة؟ في
بكافر.

]111[ر:

31.       : الغضب -  عند ًا يهودي المسلم لطم إذا باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبو رواه
]2280[ر:

بممن عمممرو عممن سممفيان، نعيم: حممدثنا أبو  - حدثنا6518/6519
سعيد، أبي عن أبيه، عن يحيى،

ّيممروا قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن  بيممن تخ
النبياء).

عمممرو عممن سممفيان، يوسممف: حممدثنا بن محمد ) - حدثنا6519(
قال: الخدري سعيد أبي عن أبيه، عن المازني، يحيى بن
قممد وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى اليهود من رجل جاء 

ً إن محمممد، فقممال: يمما وجهممه، ُلطممم مممن أصممحابك مممن رجل
قممال: (ألطمممت قممال: (ادعمموه). فممدعوه، وجهممي، لطممم النصممار

يقول: فسمعته باليهود مررت إني الله، رسول وجهه). قال: يا
محمممد قممال: قلممت: أعلممى البشر، على موسى اصطفى والذي
قال: (ل فلطمته، غضبة قال: فأخذتني وسلم؟ عليه الله صلى

ّيروني القيامممة، يمموم يصممعقون النمماس فإن النبياء، بين من تخ
قمموائام من بقائامة آخذ بموسى أنا فإذا يفيق، من أول فأكون

الطور). بصعقة جوزي أم قبلي، أفاق أدري فل العرش،



]2281[ر:
والمعاندين المرتدين استتابة  - كتاب92 

وقتالهم.

1       : الدنيا -  في وعقوبته بالله، أشرك من إثم باب
والخرة.

/.13عظيممم} /لقمممان:  لظلممم الشممرك تعممالى: {إن اللممه قممال
الخاسممرين} مممن ولتكممونن عملممك ليحبطممّن أشممركت و{لئممن
/.65/الزمر: 

عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6520
قال: عنه الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،

إيمممانهم يلبسمموا ولممم آمنمموا اليممة: {الممذين هممذه نزلممت لممما 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أصحاب على ذلك بظلم}. شق

اللممه رسممول فقممال بظلم؟ إيمانه يلبس لم وقالوا: أينا وسلم،
قول إلى تسمعون أل بذلك، ليس وسلم: (إنه عليه الله صلى

عظيم}. لظلم الشرك لقمان: {إن
]32[ر:

الجريممري. المفّضل: حممدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا6521
إبراهيممم: أخبرنمما بممن إسممماعيل حفص: حدثنا بن قيس وحدثني

أبيممه عممن بكممرة، أبممي بممن الرحمممن عبد الجريري: حدثنا سعيد
قال: عنه الله رضي

الكبممائار: الشممراك وسمملم: (أكممبر عليممه اللممه صلى النبي قال 
ًا الزور وشهادة الزور، وشهادة الوالدين، وعقوق بالله، - - ثلث

سكت. قلنا: ليته حتى يكررها زال الزور). فما أو: قول
]2511[ر:

عبيممد إبراهيممم: أخبرنمما بممن الحسممين بممن محمد  - حدثني6522
عممن الشممعبي، عن فراس، عن شيبان، موسى: أخبرنا بن الله
قال: عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد
فقممال: يمما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى أعرابي جاء 

ممماذا؟ بالله). قممال: ثممم قال: (الشراك الكبائار؟ ما الله، رسول
عقمموق قممال: (ثممم ممماذا؟ الوالممدين). قممال: ثممم عقمموق قال: (ثم

الغممموس). قلممت: وممما قممال: (اليميممن ممماذا؟ الوالدين). قال: ثممم
هممو مسمملم، امممرئ مممال يقتطممع قال: (الذي الغموس؟ اليمين



كاذب). فيها
]6298[ر:

منصممور عممن سممفيان، يحيممى: حممدثنا بممن خلد  - حممدثنا6523
عنممه اللممه رضممي مسممعود ابممن عممن وائال، أبي عن والعمش،

قال:
الجاهليممة؟ فممي بماعملنمما أنؤاخممذ اللممه، رسممول رجل: يا قال 

فممي عمممل بممما يؤاخممذ لممم السمملم فممي أحسممن قممال: (مممن
والخر). بالول أخذ السلم في أساء ومن الجاهلية،

2.     : واستتابتهم -  والمرتدة المرتد حكم باب
المرتدة. وإبراهيم: تقتل والُزهري عمر ابن وقال
إيمممانهم بعممد كفممروا قوممما الله يهدي تعالى: {كيف الله وقال

ّينات وجاءهم حق الرسول أن وشهدوا القوم يهدي ل والله الب
والناس والملئاكة الله لعنة عليهم أن جزاؤهم الظالمين. أولئك
ينظممرون. هم ول العذاب عنهم يخفف ل فيها أجمعين. خالدين

رحيممم. غفمور اللمه فمإن وأصلحوا ذلك بعد من تابوا الذين إل
ًا ازدادوا ثم إيمانهم بعد كفروا الذين إن توبتهم تقبل لن كفر

/.90 - 86عمران:  الضالون} /آل هم وأولئك
ًا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها وقال: {يا أوتمموا الممذين مممن فريق

ّدوكم الكتاب /.100عمران:  كافرين} /آل إيمانكم بعد ير
ثممم كفممروا ثممم آمنمموا ثممم كفممروا ثممم آمنمموا الممذين وقال: {إن

ًا ازدادوا سممبيلً} ليهممديهم ول لهممم ليغفممر اللممه يكممن لممم كفممر
/.137/النساء: 

ّد وقال: {مممن بقمموم اللممه يممأتي فسمموف دينممه عممن منكممم يرتمم
ّلممة ويحبممونه يحبهممم الكممافرين} علممى أعممّزة المممؤمنين علممى أذ

/.54/المائادة: 
ًا بالكفر شرح من {ولكن ولهممم اللممه من غضب فعليهم صدر
الخممرة علممى الممدنيا الحيمماة اسممتحبوا بممأنهم عظيم. ذلك عذاب

على الله طبع الذين الكافرين. أولئك القوم يهدي ل الله وأن
- جمرم الغمافلون. ل همم وأولئمك وأبصمارهم وسممعهم قلوبهم

ًا - إن قمموله - إلى الخاسرون هم الخرة في - أنهم يقول: حق
/.110 - 106رحيم} /النحل:  لغفور بعدها من ربك
ّدوكم حتى يقاتلونكم يزالون {ول اسممتطاعوا إن دينكممم عن ير
حبطممت فأولئممك كممافر وهممو فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن

فيهمما هممم النممار أصممحاب وأولئممك والخممرة الممدنيا في أعمالهم



/.217خالدون} /البقرة: 
بممن حّممماد الفضممل: حممدثنا بن محمد النعمان أبو  - حدثنا6524

قال: عكرمة عن أيوب، عن زيد،
ابممن ذلممك فبلممغ فأحرقهم، بزنادقة عنه الله رضي علي أتي 

صمملى الله رسول لنهي أحرقهم، لم أنا كنت فقال: لو عباس
ّذبوا وسمملم: (ل عليممه اللممه لقممول اللممه). ولقتلتهممم، بعممذاب تعمم

ّدل وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول فاقتلوه). دينه ب
]2854[ر:

خالممد: حممدثني بممن قممّرة عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6525
قال: موسى أبي عن بردة، أبو هلل: حدثنا بن حميد

مممن رجلن ومعممي وسمملم عليه الله صلى النبي إلى أقبلت 
ورسممول يسمماري، عممن والخممر يمينممي عن أحدهما الشعريين،

أل، فكلهمما يستاك، وسلم عليه الله صلى الله فقمال: (يما س
بعثممك قيس). قال: قلت: والممذي بن الله عبد أو: يا موسى، أبا

أنهممما شممعرت وممما أنفسممهما، في ما على أطلعاني ما بالحق
قلصممت، شممفته تحممت سواكه إلى أنظر فكأني العمل، يطلبان

اذهممب ولكن أراده، من عملنا على نستعمل أو: ل فقال: (لن،
اليمممن). ثمم إلمى قيس، بن الله عبد يا أو موسى، أبا يا أنت

ه ألقمى عليمه قدم فلما جبل، بن معاذ أتبعه قمال: وسمادة، ل
ًا قممال: كممان هذا؟ قال: ما موثق، عنده رجل وإذا انزل، يهوديمم

ّود، ثم فأسلم قضاء ُيقتل، حتى أجلس قال: ل قال: اجلس، ته
قيممام تممذاكرا ثممم فقتممل، بممه مممرات. فممأمر ثلث ورسوله، الله

نومممتي فممي وأرجممو وأنممام، فأقوم أنا أحدهما: أما فقال الليل،
قومتي. في أرجو ما

]2142[ر:

3       : نسبوا -  وما الفرائض، قبول أبى من قتل باب
. الردة  إلى

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6526
أبمما عتبممة: أن بممن اللممه عبممد بن الله عبيد شهاب: أخبرني ابن

قال: هريرة
بكممر، أبممو واسممتخلف وسلم عليه الله صلى النبي توفي لّما 

تقاتممل كيممف بكر، أبا عمر: يا قال العرب، من كفر من وكفر
وسمملم: (أمممرت عليممه اللممه صلى الله رسول قال وقد الناس،

إلممه قال: ل فمن الله، إل إله يقولوا: ل حتى الناس أقاتل أن



علممى وحسممابه بحقممه، إل ونفسممه ممماله منممي عصممم اللممه، إل
الصمملة بيممن فممّرق مممن لقمماتلّن بكممر: واللممه أبممو اللممه). قممال

ًا منعوني لو والله المال، حق الزكاة فإن والزكاة، كممانوا عناق
علممى لقمماتلتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يؤدونها

اللممه شرح قد أن رأيت أن إل هو ما عمر: فوالله منعها. قال
الحق. أنه فعرفت للقتال، بكر أبي صدر

]1335[ر:

4       : الله -  صلى النبي بسب الذّمّي عّرض إذا باب
.   : عليكم      السام قوله نحو يصّرح، ولم وسلم عليه

اللممه: عبممد الحسن: أخبرنمما أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا6527
قممال: مالممك بممن أنممس بممن زيممد بممن هشام عن شعبة، أخبرنا

يقول: مالك بن أنس سمعت
فقال: السممام وسلم عليه الله صلى الله برسول يهودي مّر 

وسمملم: (وعليممك). عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال عليك،
يقممول؟ ممما وسلم: (أتممدرون عليه الله صلى الله رسول فقال

قممال: (ل، نقتلممه؟ أل اللممه، رسممول عليك). قالوا: يا قال: السام
ّلم إذا فقولوا: وعليكم). الكتاب، أهل عليكم س

عممن الُزهممري، عممن عيينممة، ابممن عممن نعيممم، أبو  - حدثنا6528
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة،

وسمملم عليممه الله صلى النبي على اليهود من رهط استأذن 
فقممال: واللعنممة، السممام عليكم فقلت: بل عليك، فقالوا: السام

كلممه). قلممت: المر في الرفق يحب رفيق الله إن عائاشة، (يا
قالوا: قال: (قلت: وعليكم). ما تسمع أولم
]2777[ر:

سممفيان عممن سممعيد، بممن يحيممى مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا6529
قممال: سمممعت دينممار بممن اللممه عبممد قال: حدثنا أنس بن ومالك

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن
إذا اليهممود وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 

ّلموا فقل: عليك). عليك، يقولون: سام إنما أحدكم على س
]5902[ر:

قمال: العممش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6530
الله: عبد قال: قال شقيق حدثني

ًا يحكي وسلم عليه الله صلى النبي إلى أنظر كأني  من نبي



وجهمه، عمن الممدم يمسمح فهممو فمأدموه، قممومه ضمربه النبياء،
يعلمون) ل فإنهم لقومي اغفر ويقول: (رب

]3290[ر:

5      : الحجة -  إقامة بعد والملحدين الخوارج قتل باب
عليهم.

ًا ليضممّل الله كان تعالى: {وما الله وقول هممداهم إذ بعممد قوممم
ّين حتى /.115يتقون} /التوبة:  ما لهم يب
انطلقمموا وقممال: إنهممم اللممه، خلممق شرار يراهم عمر ابن وكان
المؤمنين. على فجعلوها الكفار، في نزلت آيات إلى

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا6531
رضممي علممي غفلة: قممال بن سويد خيثمة: حدثنا العمش: حدثنا

عنه: الله
ًا، وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عن حدثتكم إذا  حممديث

عليممه، أكممذب أن مممن إلممي أحب السماء، من أخّر لن فوالله
وإنممي خدعممة، الحممرب فممإن وبينكممم، بينممي فيممما حممدثتكم وإذا

لى اللمه رسول سمعت ه ص يقمول: (سميخرج وسملم عليمه الل
يقولون الحلم، سفهاء السنان، أحداث الزمان، آخر في قوم
ّية، قول خير من مممن يمرقون حناجرهم، إيمانهم يجاوز ل البر

ّيممة، مممن السممهم يمممرق كممما الممدين لقيتممموهم فأينممما الرم
ًا قتلهم في فإن فاقتلوهم، القيامة). يوم قتلهم لمن أجر

]3415[ر:
ّنممى: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6532 ّهمماب عبممد المث قممال: الو

عممن إبراهيممم، بممن محمد قال: أخبرني سعيد بن يحيى سمعت
يسار: بن وعطاء سلمة، أبي
ّيممة: أسمممعت عن فسأله الخدري، سعيد أبا أتيا أنهما  الحرور

ّيممة؟ ممما أدري قممال: ل وسمملم؟ عليممه اللممه صمملى النبي الحرور
هممذه فممي يقممول: (يخممرج وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

صمملتهم، مممع صمملتكم تحقممرون - قمموم منهمما يقممل - ولم المة
مممن يمرقممون حنمماجرهم، أو حلوقهم، يجاوز ل القرآن يقرؤون

ّية، من السهم مروق الدين سممهمه، إلممى الرامممي فينظممر الرم
بهمما علممق هممل الفوقممة، فممي فيتمارى رصافه، إلى نصله، إلى
شيء). الدم من
]3414[ر:

قال: حدثني وهب ابن سليمان: حدثني بن يحيى  - حدثنا6533



ّيممة، وذكممر عمممر، بن الله عبد عن حدثه، أباه عمر: أن الحرور
فقال:

السمملم مممن وسمملم: (يمرقممون عليممه اللممه صمملى النبي قال 
ّية). من السهم مروق الرم

6       : ينفر -  ولئل للتألف، الخوارج قتال ترك من باب
. عنه  الناس

معمر، هشام: أخبرنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6534
قال: سعيد أبي عن سلمة، أبي عن الُزهري، عن
بممن اللممه عبممد جاء يقسم، وسلم عليه الله صلى النبي بينا 

فقممال: اللممه، رسممول يمما فقممال: اعممدل التميمممي الخويصرة ذي
الخطاب: ائاذن بن عمر أعدل). قال لم إذا يعدل ومن (ويحك،

ًا، له فإن قال: (دعه، عنقه، فأضرب لي أحممدكم يحقممر أصممحاب
ا المدين من يمرقون صيامه، مع وصيامه صلته، مع صلته كم
ّيممة، مممن السممهم يمممرق فيممه يوجممد فل قممذذه فممي ينظممر الرم
إلى ينظر ثم شيء، فيه يوجد فل نصله إلى ينظر ثم شيء،
ّيه في ينظر ثم شيء، فيه يوجد فل رصافه فيه يوجد فل نض
أو يمديه، إحمدى رجمل آيتهمم والمدم، الفمرث سمبق قد شيء،

تممدردر، البضممعة قممال: مثممل أو المممرأة، ثممدي مثممل قال: ثدييه،
الناس). من فرقة حين على يخرجون

عليممه اللممه صمملى النممبي مممن سمممعت سممعيد: أشممهد أبممو قممال
ًا أن وأشهد وسلم، علممى بالرجممل جيممء معممه، وأنا قتلهم، علي
قممال: فنزلممت وسمملم، عليممه الله صلى النبي نعته الذي النعت

الصدقات}. في يلمزك من فيه: {ومنهم
]3414[ر:

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6535
حنيف: بن لسهل قال: قلت عمرو بن يسير الشيباني: حدثنا

الخوارج في يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت هل 
ًا؟ منه العراق: (يخرج قبل بيده وأهوى يقول، قال: سمعته شيئ

السمملم مممن يمرقممون تراقيهم، يجاوز ل القرآن، يقرؤون قوم
ّية). من السهم مروق الرم



7 ) :       : تقوم -  ل وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( واحدة      دعواهما فئتان، تقتتل حتى الساعة

عممن الزنمماد، أبممو سممفيان: حممدثنا علممي: حممدثنا  - حممدثنا6536
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،

السمماعة تقمموم وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 
واحدة). دعواهما فئتان، تقتتل حتى
]3413[ر:

8.     : المتأولين -  في جاء ما باب
ابن عن يونس، الليث: حدثني الله: وقال عبد أبو  - قال6537

وعبممد مخرمة بن المسور الزبير: أن بن عروة شهاب: أخبرني
الخطمماب بن عمر سمعا أخبراه: أنهما القاري عبد بن الرحمن

يقول:
حيمماة فممي الفرقممان سممورة يقممرأ حكيممم بممن هشممام سمعت 

فممإذا لقراءتممه، فاسممتمعت وسمملم، عليه الله صلى الله رسول
صمملى اللممه رسممول يقرئانيها لم كثيرة حروف على يقرؤها هو

فممانتظرته الصمملة، في أساوره فكدت كذلك، وسلم عليه الله
ّلم، حتى ُته ثم س ْب ّب هممذه أقرأك فقلت: من بردائاي، أو بردائاه ل

لى اللمه رسمول قال: أقرأنيهما السورة؟ ه ص وسملم، عليمه الل
وسمملم عليه الله صلى الله رسول إن فوالله له: كذبت، قلت

أقمموده فممانطلقت تقرؤهمما، سمممعتك الممتي السورة هذه أقرأني
اللممه، رسول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

لممم حممروف علممى الفرقممان بسممورة يقممرأ هممذا سمممعت إنممي
اللمه رسمول فقمال الفرقمان، سمورة أقرأتنمي وأنمت تقرئانيهما،

هشممام). فقممرأ يمما اقرأ عمر، يا وسلم: (أرسله عليه الله صلى
صمملى اللممه رسممول فقممال يقرؤهمما، سمممعته التي القراءة عليه
الله صلى الله رسول قال أنزلت). ثم وسلم: (هكذا عليه الله
أنزلممت). ثممم فقممال: (هكممذا عمر). فقرأت، يا وسلم: (اقرأ عليه

ممما فمماقرؤوا أحممرف، سممبعة علممى أنممزل القرآن هذا قال: (إن
منه). تيسر

]2287[ر:
(ح). حممدثنا وكيممع إبراهيممم: أخبرنمما بممن إسممحق  - حممدثنا6538

علقمممة، عممن إبراهيممم، عممن العمممش، عممن وكيع، يحيى: حدثنا
قال: عنه الله رضي الله عبد عن



إيمممانهم يلبسمموا ولممم آمنمموا اليممة: {الممذين هممذه نزلممت لممما 
وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي أصحاب على ذلك بظلم). شق
عليه الله صلى الله رسول فقال نفسه؟ يظلم لم وقالوا: أينا

لبنممه: {يمما لقمممان قال كما هو إنما تظنون، كما وسلم: (ليس
عظيم}). لظلم الشرك إن بالله تشرك ل بني
]32[ر:

عممن معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6539
بممن عتبممان قممال: سمممعت الربيممع بممن محمممود الُزهري: أخبرني

يقول: مالك
رجممل: فقممال وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول علّي غدا 

يحممب ل منممافق، منا: ذلك رجل فقال الدخشن؟ بن مالك أين
تقولونه: وسلم: (أل عليه الله صلى النبي فقال ورسوله، الله

قممال: الله). قممال: بلممى، وجه بذلك يبتغي الله، إل إله ل يقول
النار). عليه الله حّرم إل به، القيامة يوم عبد يوافي ل (فإنه

]414[ر:
عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6540

ّبممان الرحمممن عبممد أبممو قممال: تنممازع فلن عممن حصممين، بممن وح
ّبان: لقد الرحمن عبد أبو فقال عطية، جّرأ الذي ما علمت لح

ًا، يعني الدماء، على صاحبك قممال: لمك؟ أبا ل هو قال: ما علي
قال: هو؟ قال: ما يقوله، سمعته شيء

مرثممد، وأبا والزبير وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثني 
أبممو - قممال حمماج روضة تأتوا حتى قال: (انطلقوا فارس، وكلنا

معهمما امممرأة فيهمما - فممإن عوانممة: حمماج أبممو قممال سمملمة: هكممذا
فممأتوني المشممركين، إلممى بلتعممة أبممي بممن حمماطب من صحيفة

رسول لنا قال حيث أدركناها حتى أفراسنا على بها). فانطلقنا
كتممب وكممان لهما، بعير على تسير وسلم، عليه الله صلى الله
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بمسممير مكممة أهل إلى

كتمماب، معممي قممالت: ممما معممك؟ الذي الكتاب فقلنا: أين إليهم،
ًا، وجممدنا فممما رحلها في فابتغينا بعيرها، بها فأنخنا فقممال شمميئ

ًا، معها نرى صاحبي: ما كممذب ممما علمنمما قال: فقلت: لقممد كتاب
عليممذ: والممذي حلمف ثممم وسملم، عليمه اللمه صملى الله رسول
ّنك، أو الكتاب لتخرجّن به، يحلف حجزتهمما، إلممى فممأهوت لجّرد
رسممول بهمما فممأتوا الصممحيفة، فممأخرجت بكسمماء، محتجزة وهي
قممد اللممه، رسممول عمممر: يمما فقال وسلم، عليه الله صلى الله



فقممال عنقممه، فأضممرب دعنممي والمممؤمنين، ورسمموله اللممه خان
على حملك ما حاطب، وسلم: (يا عليه الله صلى الله رسول

ًا أكممون ل أن لممي ممما اللممه، رسممول صنعت). قال: يا ما مؤمنمم
يدفع يد القوم عند لي يكون أن أردت ولكني ورسوله؟ بالله

هنالممك لممه إل أحممد أصممحابك من وليس ومالي، أهلي عن بها
ول قال: (صممدق، وماله، أهله عن به الله يدفع من قومه من

ًا). قال: فعاد إل له تقولوا قممد اللممه، رسممول فقال: يا عمر خير
قممال: (أو عنقممه، فلضرب دعني والمؤمنين، ورسوله الله خان
ّطلع الله لعل يدريك، وما بدر، أهل من ليس فقممال: عليهممم ا

عينمماه، الجنممة). فمماغرورقت لكممم أوجبت فقد شئتم، ما اعملوا
أعلم. ورسوله فقال: الله

عوانمة: حمماج، أبممو قال كذا ولكن أصح، الله: خاخ عبد أبو قال
يقول: خاخ. وهشيم موضع، وهو تصحيف، وحاج

]2845[ر:
الكراه.  - كتاب93

ولكممن باليمممان مطمئممن وقلبه أكره من تعالى: {إل الله قول
ًا بالكفر شرح من عممذاب ولهمم اللممه مممن غضب فعليهم صدر

/.106عظيم} /النحل: 
ّية. /: وهي28عمران:  تقاة} /آل منهم تتقوا أن وقال: {إل تق
فيممم قممالوا أنفسممهم ظالمي الملئاكة توفاهم الذين وقال: {إن

ّوا قمموله - إلممى الرض فممي مستضممعفين كنمما قممالوا كنتم - عفمم
ًا} /النساء:  /.99 - 97غفور

الممذين والولممدان والنسمماء الرجممال مممن وقال: {والمستضممعفين
لنمما واجعممل أهلهمما الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون

ًا لدنك من ًا} /النساء:  لدنك من لنا واجعل ولي /.75نصير
أمممر ممما تممرك مممن يمتنعممون ل الذين المستضعفين الله فعذر
ًا، إل يكون ل والمكره به، الله فعممل من ممتنع غير مستضعف
به. أمر ما

ّية وقال القيامة. يوم إلى الحسن: التق
ّلق: ليس اللصوص يكرهه فيمن عباس، ابن وقال بشيء. فيط

والحسن. والشعبي الزبير وابن عمر ابن قال وبه
ّية). وسلم: (العمال عليه الله صلى النبي وقال بالن

]1[ر:
يزيممد، بن خالد عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6541



سمملمة أبمما أسممامة: أن بن هلل عن هلل، أبي بن سعيد عن
هريرة: أبي عن أخبره، الرحمن عبد بن
الصمملة: فممي يممدعو كممان وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

ّياش أنج (اللهم والوليممد هشممام، بممن وسلمة ربيعة، أبي ابن ع
اشممدد اللهم المؤمنين، من المستضعفين أنج اللهم الوليد، بن

يوسف). كسني سنين عليهم وابعث مضر، على وطأتك
]961[ر:

1      : على -  والهوان والقتل الضرب اختار من باب
الكفر.

الطممائافي: حممدثنا حوشب بن الله عبد بن محمد  - حدثنا6542
ه رضي أنس عن قلبة، أبي عن أيوب، الوهاب: حدثنا عبد الل
قال: عنه
فيممه كممّن من وسلم: (ثلث عليه الله صلى الله رسول قال 

مممما إليممه أحممّب ورسمموله اللممه يكممون اليمممان: أن حلوة وجد
يعممود أن يكره وأن لله، إل يحبه ل المرء يحب وأن سواهما،

النار). في يقذف أن يكره كما الكفر في
]16[ر:

ّبمماد، سليمان: حممدثنا بن سعيد  - حدثنا6543 إسممماعيل: عممن ع
يقول: زيد بن سعيد سمعت

أحممد انقّض ولو السلم، على موثقي عمر وإن رأيتني، لقد 
ًا كان بعثمان، فعلتم مما ينقّض. أن محقوق
]3649[ر:

قيممس، إسماعيل: حممدثنا عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6544
ّباب عن قال: الرّت بن خ
متوّسممد وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى شكونا 

لنمما؟ تدعو أل لنا، تستنصر فقلنا: أل الكعبة، ظل في له بردة
فممي لممه فيحفممر الرجممل يؤخممذ قبلكممم، مممن كممان فقممال: (قممد

رأسممه علممى فيوضممع بالمنشممار فيجمماء فيهمما، فيجعممل الرض،
لحمممه دون ممما الحديممد بأمشمماط ويمشممط نصممفين، فيجعممل
المممر، هممذا ليتّمممّن واللممه دينممه، عممن ذلك يصده فما وعظمه،

إل يخمماف ل حضممرموت، إلممى صممنعاء مممن الراكب يسير حتى
تستعجلون). ولكنكم غنمه، على والذئاب الله،
]3416[ر:



2.        : وغيره -  الحق في ونحوه، المكره بيع في باب
عمن الليمث، اللمه: حمدثنا عبمد بمن العزيمز عبمد  - حمدثنا6545
عنممه اللممه رضممي هريممرة أبممي عممن أبيممه، عن المقبري، سعيد
قال:

الله صلى الله رسول علينا خرج إذ المسجد في نحن بينما 
جئنمما حتى معه يهود). فخرجنا إلى فقال: (انطلقوا وسلم عليه
فناداهم: (يمما وسلم عليه الله صلى النبي فقام المدراس، بيت

ّلغت تسلموا). فقالوا: قد أسلموا يهود، معشر القاسممم، أبا يا ب
ّلغممت فقممالوا: قممد الثانيممة، قالهمما أريد). ثم فقال: (ذلك أبمما يمما ب

للممه الرض أن فقممال: (اعلممموا الثالثممة، قممال ثممم القاسممم،
ًا بممماله منكممم وجد فمن أجليكم، أن أريد وإني ورسوله، شمميئ

ورسوله). لله الرض أن فاعلموا وإل فليبعه،
]2996[ر:

3.     : المكره -  نكاح يجوز ل باب
ًا أردن إن البغمماء علممى فتيمماتكم تكرهمموا {ول لتبتغمموا تحّصممن

إكراههممّن بعممد من الله فإن يكرههّن ومن الدنيا الحياة عرض
/.33رحيم} /النور:  غفور

الرحمممن عبممد عن مالك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6546
بممن يزيد ابني ومجّمع الرحمن عبد عن أبيه، عن القاسم، بن

النصارية: خذام بنت خنساء عن النصاري، جارية
ّيب وهي زوجها أباها أن  صمملى النممبي فممأتت ذلك، فكرهت ث

ّد وسلم عليه الله نكاحها. فر
]4845[ر:

جريج، ابن عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6547
عائاشممة عن ذكوان، وهو عمرو، أبي عن مليكة، أبي ابن عن

قالت: عنها الله رضي
قممال: أبضمماعهن؟ فممي النسمماء يسممتأمر الله، رسول قلت: يا 

قممال: فتسممكت؟ فتسممتحي تسممتأمر البكممر (نعممم). قلممت: فممإن
إذنها). (سكاتها

]4844[ر:

4.          : يجز -  لم باعه أو ًا عبد وهب حتى أكره إذا باب
ًا، فيه المشتري نذر وقال: فإن الناس، بعض قال وبه فهو نذر

ّبره. إن وكذلك بزعمه، جائاز د



بممن عمرو عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6548
عنه: الله رضي جابر عن دينار،

ً أن  ًا، دبر النصار من رجل غيممره، ممال لمه يكن ولم مملوك
فقممال: (مممن وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ذلك فبلغ

درهممم. قممال: بثمانمائاممة النّحام بن نعيم مني). فاشتراه يشتريه
ًا فسمعت ًا جابر ًا، يقول: عبد أول. عام مات قبطي

]2034[ر:

5.   : الكراه -  من باب
ًا} /الحقاف:  ُكْره ًا} /آل15{ َكْره /: واحد.83عمران:  / و{

محمممد: بممن أسممباط منصممور: حممدثنا بممن حسممين  - حدثنا6549
ابممن عممن عكرمممة، عممن فيممروز، بممن سممليمان الشمميباني حدثنا

ول السمموائاي، الحسن أبو عطاء الشيباني: وحدثني عباس. قال
عنهما: الله رضي عباس ابن عن ذكره إل أظنه

ًا}. النسمماء ترثمموا أن لكممم يحل ل آمنوا الذين أيها {يا  َكْرهمم
بممامرأته: إن أحممق أولياؤه كان الرجل مات إذا الية. قال: كانوا

لممم شمماؤوا وإن زوجوهمما، شمماؤوا وإن تزوجهمما، بعضممهم شمماء
ذلك. في الية هذه فنزلت أهلها، من بها أحق فهم يزوجوها،

]4303[ر:

6       : حد -  فل الزنا على المرأة استكرهت إذا باب
عليها.

غفممور إكراههّن بعد من الله فإن يكرههّن تعالى: {ومن لقوله
/.33رحيم} /النور: 

أخممبرته: أن عبيممد أبي بنت صفية نافع: أن الليث: حدثني وقال
ًا الخمممس، مممن وليممدة علممى وقممع المممارة رقيممق مممن عبممد

يجلممد ولممم ونفمماه، الحممد عمر فجلده اقتّضها، حتى فاستكرهها
استكرهها. أنه أجل من الوليدة

الحكممم ذلممك الحر: يقيم يفترعها البكر المة في الُزهري، قال
الممثيب المممة في وليس ويجلد، قيمتها بقدر العذراء المة من
الحد. عليه ولكن غرم، الئامة قضاء في

عممن الزنمماد، أبممو شعيب: حدثنا اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا6550
قال: هريرة أبي عن العرج،

إبراهيممم وسملم: (هماجر عليممه اللمه صملى اللمه رسممول قممال 
ّبممار أو الملمموك، ممن ملمك فيهما قرية بها دخل بسارة، مممن ج



فقممامت إليهمما، فقام بها، إلي أرسل إليه: أن فأرسل الجبابرة،
فل وبرسولك، بك آمنت كنت إن فقالت: اللهم وتصلي، تتوضأ
ُغّط الكافر، علي تسلط برجله). ركض حتى ف

]2104[ر:
أو القتل عليه خاف إذا أخوه، لصاحبه: إنه الرجل  - يمين7

نحوه.
دونممه ويقاتممل الظالم، عنه َيذّب فإنه يخاف، مكره كل وكذلك

قصاص. ول عليه قود فل المظلوم دون قاتل فإن يخذله، ول
لتممبيعّن أو الميتممة، لتممأكلّن أو الخمممر، لممه: لتشممربّن قيممل وإن

َدين، تقّر أو عبدك، لنقتلممّن أو عقممدة، تحممّل أو هبة، تهب أو ب
لقول ذلك، وسعه ذلك، أشبه وما السلم، في أخاك أو أباك

المسلم). أخو وسلم: (المسلم عليه الله صلى النبي
الميتممة، لتممأكلّن أو الخمممر، لتشربّن قيل الناس: لو بعض وقال

لن يسممعه، لممم محممرم، رحممم ذا أو أبمماك، أو ابنك لنقتلّن أو
أو أباك له: لنقتلّن قيل فقال: إن ناقض بمضطر. ثم ليس هذا

َدين لتقرّن أو العبد، هذا لتبيعّن أو ابنك، في يلزمه تهب، أو ب
فممي عقممدة وكل والهبة، ونقول: البيع نستحسن ولكنا القياس،

كتاب بغير وغيره، محرم، رحم ذي كل بين باطل. فّرقوا ذلك
إبراهيممم وسمملم: (قممال عليممه اللممه صمملى النممبي سنة. وقال ول

الله). في وذلك أختي، لمرأته: هذه
]3179[ر:

ًا المسممتحلف كمان النخعي: إذا وقال ّيمة ظالممم وإن الحمالف، فن
ًا كان ّية مظلوم المستحلف. فن

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6551
ًا شهاب: أن ابن الله رضي عمر بن الله عبد أخبره: أن سالم

أخبره: عنهما
أخممو قممال: (المسملم وسملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

كممان أخيه حاجة في كان ومن يسلمه، ول يظلمه ل المسلم،
حاجته). في الله
]2310[ر:

سليمان: بن سعيد الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا6552
أنس عن أنس، بن بكر أبي بن الله عبيد هشيم: أخبرنا حدثنا
قال: عنه الله رضي

ًا أخاك وسلم: (انصر عليه الله صلى الله رسول قال  ظالممم



ًا). فقممال أو كممان إذا أنصممره اللممه، رسممول رجممل: يمما مظلوممم
ًا، ًا كان إذا أفرأيت مظلوم قممال: (تحجممزه، أنصممره؟ كيف ظالم

نصره). ذلك فإن الظلم من تمنعه، أو
]2311[ر:

الحيل.  - كتاب94
1        : نوى -  ما امرئ لكل وأن الحيل، ترك في باب

. وغيرها   اليمان في

بن يحيى عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا6553 
ّقمماص بممن علقمممة عممن إبراهيم، بن محمد عن سعيد، قممال: و

قال: يخطب عنه الله رضي الخطاب بن عمر سمعت
النمماس، أيهمما يقول: (يمما وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ّية، العمال إنما هجرتممه كممانت فمممن نوى، ما لمرئ وإنما بالن
إلممى هاجر ومن ورسوله، الله إلى فهجرته ورسوله، الله إلى
إليه). هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها، امرأة أو يصيبها، دنيا
]1[ر:

2.   : الصلة -  في باب
معمر، عن الرزاق، عبد نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثني6554

هريرة، أبي عن هّمام، عن
صمملة اللممه يقبممل قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

يتوضأ). حتى أحدث إذا أحدكم
]135[ر:

3        : ول -  مجتمع، بين يفّرق ل وأن الزكاة، في باب
. الصدقة     خشية متفرق، بين ُيجمع

أبممي: حممدثنا النصاري: حممدثنا الله عبد بن محمد  - حدثنا6555
ًا أنس: أن ابن الله عبد بن ثمامة حدثه: أنس

اللممه رسول فرض التي الصدقة فريضة له كتب بكر أبا أن 
بيممن ُيفممّرق ول متفّرق، بين ُيجمع وسلم: (ول عليه الله صلى

الصدقة) خشية مجتمع،
]1380[ر:

أبممي عممن جعفممر، بممن إسممماعيل قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا6556
الله: عبيد بن طلحة عن أبيه، عن سهيل،



ًا أن  ثممائار وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاء أعرابي
علممي اللممه فممرض ممماذا أخممبرني الله، رسول فقال: يا الرأس،

ّوع أن إل الخمممس فقممال: (الصمملوات الصمملة؟ من ًا). تطمم شمميئ
قممال: (شممهر الصمميام؟ مممن علممي الله فرض بما فقال: أخبرني

ّوع أن إل رمضان ًا). قال: أخبرني تط علممي الله فرض بما شيئ
وسملم عليممه اللممه صمملى الله رسول قال: فأخبره الزكاة؟ من

ّوع ل أكرمك، السلم. قال: والذي بشرائاع ًا، أتط أنقص ول شيئ
ًا. فقال علّي الله فرض مما عليممه اللممه صلى الله رسول شيئ

صدق). إن الجنة أو: أدخل صدق، إن وسلم: (أفلح
]46[ر:

ّقتان، بعير ومائاة عشرين الناس: في بعض وقال أهلكها فإن ِح
ًا، ًا فيها احتال أو وهبها، أو متعمد شميء فل الزكماة، من فرار

عليه.
عممن معممر، المرزاق: حمدثنا عبمد إسحق: حممدثنا  - حدثني6557
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن هّمام،

أحممدكم كنممز وسلم: (يكممون عليه الله صلى الله رسول قال 
ًا القيامة يوم ويقول: أنمما فيطلبه صاحبه، منه يفّر أقرع، شجاع

فيلقمهمما يممده يبسممط حممتى يطلبه، يزال لن قال: والله كنزك،
لى اللمه رسول فاه). وقال ه ص رّب مما وسملم: (إذا عليمه الل

َعم ّن ّقها يعط لم ال ّلط ح وجهممه فتخبممط القيامممة، يمموم عليه ُتس
بأخفافها).

]1338 - 1337[ر:
عليممه تجممب أن فخمماف إبممل، لممه رجل الناس: في بعض وقال

ًا بدراهم، أو ببقر أو بغنم أو مثلها بإبل فباعها الصدقة، فممرار
ّكممى يقممول: إن عليه. وهو شيء فل احتيالً، بيوم الصدقة من ز
عنه. جازت بستة أو بيوم الحول يحول أن قبل إبله

شممهاب، ابممن عممن ليممث، سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6558
أنممه عبمماس ابممن عممن عتبممة، بممن اللممه عبممد بن الله عبيد عن

قال:
اللممه صمملى اللممه رسممول النصمماري عبممادة بن سعد استفتى 

تقضمميه، أن قبممل تمموفيت أمممه، على كان نذر في وسلم عليه
عنها). وسلم: (اقضه عليه الله صلى الله رسول فقال

]2610[ر:
شممياه، أربممع ففيهمما عشرين البل بلغت الناس: إذا بعض وقال



ًا باعهمما أو الحممول قبممل وهبهمما فممإن ً أو فممرار لسممقاط احتيممال
شمميء فل فمممات، أتلفهمما إن وكممذلك عليممه، شيء فل الزكاة،

ماله. في

4.    : النكاح -  في الحيلة باب
اللممه عبيممد عممن سممعيد، بممن يحيممى مسدد: حدثنا  - حدثنا6559

عنه: الله رضي الله عبد عن نافع، قال: حدثني
الّشغار. قلت عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بغيممر ابنتممه وينكحممه الرجممل ابنممة قال: ينكممح الّشغار؟ لنافع: ما
صداق. بغير أخته وينكحه الرجل أخت وينكح صداق،

]4822[ر:
فهممو الّشممغار علممى تممزوج حممتى احتممال الناس: إن بعض وقال
باطل. والشرط جائاز،
بعضمهم: باطل. وقمال والشرط فاسد، المتعة: النكاح في وقال

باطل. والشرط جائاز، والّشغار المتعة
عمممر: بممن اللممه عبيممد عممن يحيممى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6560
علممي، بممن محمممد ابنممي الله وعبد الحسن عن الُزهري، حدثنا

أبيهما: عن
ًا أن  يممرى ل عبمماس ابممن لممه: إن قيممل عنممه اللممه رضي علي

ًا، النساء بمتعة عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال: إن بأسمم
النسية. الحمر لحوم وعن خيبر، يوم عنها نهى وسلم

]3979[ر:
فاسمد. وقمال فالنكماح تمتمع حتى احتال الناس: إن بعض وقال

باطل. والشرط جائاز بعضهم: النكاح

5        : يمنع -  ول البيوع، في الحتيال من يكره ما باب
. الكل      فضل به ليمنع الماء فضل

عمن الزنماد، أبمي عمن مالمك، إسمماعيل: حمدثنا  - حمدثنا6561
هريرة: أبي عن العرج،

فضممل يمنممع قممال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الكل). فضل به ليمنع الماء

]2226[ر:

6.     : التناجش -  من يكره ما باب
ابممن عممن نافع، عن مالك، عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا6562
عمر:



النجش. عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
]؟؟؟2 35[ر:

7.       : البيوع -  في الخداع من ينهى ما باب
ًا، يخادعون كأنما الله أيوب: يخادعون وقال المممر أتوا لو آدمي
ًا علي. أهون كان عيان

دينممار، بممن اللممه عبد عن مالك، إسماعيل: حدثنا  - حدثنا6563
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
ً أن  فممي ُيخممدع أنممه وسمملم عليه الله صلى للنبي ذكر رجل

خلبة). ل فقل بايعت فقال: (إذا البيوع،
]2011[ر:

8       : اليتيمة -  في للولي الحتيال من ينهى ما باب
. صداقها      لها يكّمل ل وأن المرغوبة،

قال: كممان الُزهري عن شعيب، اليمان: حدثنا أبو  - حدثنا6564
يحدث: عروة

اليتممامى فممي تقسممطوا ل أن خفتممم عائاشممة: {وإن سأل أنه 
فممي اليتيمممة النسمماء}. قممالت: هممي مممن لكم طاب ما فانكحوا

يتزوجهمما أن فيريممد وجمالهما، مالهمما فمي فيرغمب وليهمما، حجمر
ُنهمموا نسممائاها، سممنة من بأدنى يقسممطوا أن إل نكمماحهّن عممن ف
صمملى الله رسول الناس استفتى ثم الصداق، إكمال في لهّن
النسمماء}. فممي الله: {ويسممتفتونك فأنزل بعد، وسلم عليه الله

الحديث. فذكر
]2362[ر:

9       : فقضي -  ماتت، أنها فزعم جارية غصب إذا باب
له،        فهي صاحبها وجدها ثم الميتة، الجارية بقيمة

. ًا      ثمن القيمة تكون ول القيمة ويرد
هممذا القيمممة. وفممي لخممذه للغاصب، الناس: الجارية بعض وقال

بأنها واعتل فغصبها، يبيعها، ل رجل جارية اشتهى لمن احتيال
غيممره. جاريممة للغاصممب فتطيممب قيمتها، ربها يأخذ حتى ماتت،

حرام). عليكم وسلم: (أموالكم عليه الله صلى النبي قال
]1654[ر:
القيامة). يوم لواء غادر (ولكل 

دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6565



عنهما، الله رضي عمر بن الله عبد عن
يمموم لممواء غادر قال: (لكل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

به). يعرف القيامة
]3016[ر:

عممن هشممام، عممن سممفيان، عن كثير، بن محمد  - حدثنا6566
سلمة، أم عن سلمة، أم بنت زينب عن عروة،

وإنكممم بشر، أنا قال: (إنما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
مممن بحجتممه ألحممن يكممون أن بعضممكم ولعممل إلممي، تختصمممون

مممن لممه قضمميت فمن أسمع، مما نحو على له وأقضي بعض،
ًا أخيه حق النار). من قطعة له أقطع فإنما يأخذ، فل شيئ
]2326[ر:

10.   : النكاح -  في باب
بممن يحيى هشام: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا6567

هريرة، أبي عن سلمة، أبي عن كثير، أبي
حممتى البكممر تنكممح قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ّيب ول تستأذن، ّث كيممف اللممه، رسممول تستأمر). فقيل: يا حتى ال
سكتت). قال: (إذا إذنها؟

]4843[ر:
فاحتممال تممزوج، ولممم البكممر تسممتأذن لم الناس: إن بعض وقال
ًا: أنه شاهدين فأقام رجل، القاضي فأثبت برضاها، تزوجها زور

يطأهمما، أن بممأس فل باطلة، الشهادة أن يعلم والزوج نكاحها،
صحيح. تزويج وهو

بن يحيى سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6568
القاسم: عن سعيد،

ّوفت جعفممر، ولممد من امرأة أن  ّوجهمما أن تخمم ّيهمما يز وهممي ول
ومجّمع الرحمن النصار: عبد من شيخين إلى فأرسلت كارهة،

أنكحهمما خممذام بنممت خنسمماء فإن تخشين، قال: فل جارية، ابني
ّد كارهة، وهي أبوها ذلك. وسلم عليه الله صلى النبي فر
أبيممه: إن عممن يقممول فسمممعته الرحمممن عبممد سفيان: وأما قال

خنساء.
]4845[ر:

أبممي عممن يحيممى، عممن شمميبان، نعيممم: حممدثنا أبو  - حدثنا6569
قال: هريرة أبي عن سلمة،

ّيم ُتنكح وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال  حممتى ال



قممال: إذنها؟ ُتستأذن). قالوا: كيف حتى البكر ُتنكح ول ُتستأمر،
تسكت). (أن
]4843[ر:

تزويممج على زور بشاهدي إنسان احتال الناس: إن بعض وقال
ّيب امرأة يعلممم والممزوج إيمماه، نكاحهمما القاضي فأثبت بأمرها، ث

بالمقممام بأس ول النكاح، هذا يسعه فإنه قط، يتزوجها لم أنه
معها. له

مليكة، أبي ابن عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا6570
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن ذكوان، عن
ُتسممتأذن). وسمملم: (البكممر عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

ُصماتها). قال: (إذنها تستحيي؟ البكر قلت: إن
]4844[ر:

ًا، أو يتيمممة جاريممة إنسممان همموي النمماس: إن بعممض وقممال بكممر
فممأدركت، تزوجهمما، أنه على زور بشاهدي فجاء فاحتال فأبت،

يعلممم والممزوج الممزور، بشممهادة القاضممي فقبل اليتيمة، فرضيت
الوطء. له حل ذلك، ببطلن

11       : الزوج -  مع المرأة احتيال من يكره ما باب
عليه        الله صلى النبي على نزل وما والضرائر،

. ذلك   في وسلم
عممن أسمامة، أبممو إسماعيل: حممدثنا بن الله عبيد  - حدثنا6571
قالت: عائاشة عن أبيه، عن هشام،

ويحب الحلواء، يحب وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
منهممن، فيممدنو نسائاه على أجاز العصر صلى إذا وكان العسل،

يحتبممس، كمان مممما أكمثر عنمدها فماحتبس حفصة، على فدخل
عكممة قومها من امرأة لها لي: أهدت فقيل ذلك، عن فسألت
شممربة، منه وسلم عليه الله صلى الله رسول فسقت عسل،

لهمما: وقلممت لسودة، ذلك فذكرُت له، لنحتالّن والله فقلت: أما
اللممه، رسممول لممه: يمما فقولي منك، سيدنو فإنه عليك دخل إذا

الريممح، هممذه لممه: ممما فقممولي سمميقول: ل، فممإنه مغممافير، أكلت
توجممد أن عليه يشتد وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
فقممولي عسممل، شممربة حفصة سيقول: سقتني فإنه الريح، منه

يمما أنممت وقمموليه ذلممك، وسممأقول العرفممط، نحلممه لممه: جرسممت
إله ل سودة: والذي قلت: تقول سودة، على دخل فلما صفية،

البمماب، لعلى وإنه لي قلت بالذي أبادئاه أن كدت لقد هو، إل



ًا قلممت: وسلم عليه الله صلى الله رسول دنا فلما منك، فرق
الريح؟ هذه قال: (ل). قلت: فما مغافير؟ أكلت الله، رسول يا

نحلممه عسممل). قلممت: جرسممت شممربة حفصممة قممال: (سممقتني
علممى ودخممل ذلممك، مثممل لممه قلممت علممي دخممل فلما العرفط،

لمه: قممالت حفصة على دخل فلما ذلك، مثل له فقالت صفية
به). قممالت: لي حاجة قال: (ل منه؟ أسقيك أل الله، رسول يا

لهمما: قممالت: قلممت حرمنمماه، لقممد اللممه، سممودة: سممبحان تقممول
اسكتي.

]4918[ر:

12       : من -  الفرار في الحتيال من يكره ما باب
الطاعون.

ابممن عممن مالممك، عممن مسمملمة، بممن اللممه عبممد  - حممدثنا6572
ربيعة: ابن عامر بن الله عبد عن شهاب،

فلما الشأم، إلى خرج عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن 
الرحمممن عبممد فممأخبره بالشأم، وقع الوباء أن بلغه سرغ، جاء
قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول عوف: أن بن

بهمما وأنتممم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا فل بأرض به سمعتم
ًا تخرجوا فل سرغ. من عمر منه). فرجع فرار

إنممما عمممر اللممه: أن عبممد بممن سممالم عممن شممهاب، ابممن وعممن
الرحمن. عبد حديث من انصرف

]5397[ر:
الُزهممري: حممدثنا عممن شممعيب، اليمممان: حممدثنا أبو  - حدثنا6573
ّقاص: أنه أبي بن سعد بن عامر يحدث زيد بن أسامة سمع و

ًا: سعد
فقممال: الوجممع ذكممر وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن 

ّذب عذاب، أو (رجز، بقيممة، منممه بقممي ثممم المممم، بعممض به ُع
يقممدمّن فل بأرض به سمع فمن الخرى، ويأتي المرة فيذهب

ًا يخرج فل بها وقع بأرض كان ومن عليه، منه). فرار
]3286[ر:

13.    : والشفعة -  الهبة في باب
حممتى أكممثر، أو درهممم ألممف هبة، وهب الناس: إن بعض وقال
فل فيها الواهب رجع ثم ذلك، في واحتال سنين، عنده مكث
وسلم عليه الله صلى الرسول منهما. فخالف واحد على زكاة



الزكاة. وأسقط الهبة، في
السممختياني، أيمموب عممن سممفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6574

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
كممالكلب هبتممه في وسلم: (العائاد عليه الله صلى النبي قال 

السوء). مثل لنا ليس قيئه، في يعود
]2449[ر:

يوسممف: بممن هشممام محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6575
عبممد بن جابر عن سلمة، أبي عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا

قال: الله
ممما كممل في الشفعة وسلم عليه الله صلى النبي جعل إنما 

شفعة. فل الطرق، وصرفت الحدود، وقعت فإذا يقسم، لم
]2099[ر:

شممدده ممما إلممى عمممد ثممم للجمموار، الناس: الشفعة بعض وقال
ًا، اشمممترى وقمممال: إن فمممأبطله، الجمممار يأخمممذ أن فخممماف دار
ًا فاشترى بالشفعة، البمماقي، اشممترى ثممم سهم، مائاة من سهم

فممي لممه شممفعة ول الول، السممهم فممي الشممفعة للجممار وكممان
ذلك. في يحتال أن وله الدار، باقي

عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا6576/6577
قال: الشريد بن عمرو ميسرة: سمعت بن إبراهيم

فممانطلقت منكممبي، على يده فوضع مخرمة بن المسور جاء 
أن هممذا تممأمر للمسممور: أل رافممع أبممو فقممال سممعد، إلممى معممه

علممى أزيممده فقممال: ل داري؟ فممي الممذي بيممتي منممي يشممتري
ّطعممة إممما أربعمائاة، خمسمممائاة قممال: أعطيممت منّجمممة، وإممما مق

ًا وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سمعت أني ولول فمنعته، نقد
ِبه). ما أحق يقول: (الجار َق أعطيتكه. قال: ما أو بعتكه، بَص

ًا لسفيان: إن قلت لممي قممال قممال: لكنممه هكممذا، يقل لم معمر
هكذا.
يحتممال أن فلممه الشممفعة يقطع أن أراد الناس: إذا بعض وقال
ّدها، الممدار للمشممتري البممائاع فيهممب الشممفعة، يبطممل حممتى ويحمم

ّوضه إليه، ويدفعها للشممفيع يكون فل درهم، ألف المشتري ويع
شفعة. فيها
إبراهيم عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد ) - حدثنا6577( 

رافع: أبي عن الشريد، بن عمرو عن ميسرة، بن
ًا أن  ًا ساومه سعد سمعت أني فقال: لول مثقال، بأبعمائاة بيت



بصممقبه). أحق يقول: (الجار وسلم عليه الله صلى الله رسول
أعطيتك. لما
]2139[ر:

يبطممل أن فممأراد دار، نصمميب اشممترى النمماس: إن بعممض وقال
يمين. عليه يكون ول الصغير، لبنه وهب الشفعة،

14.     : له -  ليهدى العامل احتيال باب
عممن أسمامة، أبممو إسماعيل: حممدثنا بن الله عبيد  - حدثنا6578
قال: الساعدي حميد أبي عن أبيه، عن هشام،

ً وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول اسممتعمل  علممى رجل
ّية، ابن يدعى سليم، بني صدقات ّلتب قممال: حاسبه، جاء فلما ال

عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول هديممة. فقممال وهممذا مممالكم هذا
هممديتك تأتيممك حممتى وأمك، أبيك بيت في جلست وسلم: (فهل

ًا). ثم كنت إن قممال: ثممم عليه، وأثنى الله فحمد خطبنا، صادق
ولنممي مممما العمل على منكم الرجل أستعمل فإني بعد، (أما
أفل لممي، أهممديت هديممة وهممذا مممالكم فيقول: هممذا فيأتي الله،

أحد يأخذ ل والله هديته، تأتيه حتى وأمه أبيه بيت في جلس
ًا منكممم القيامممة، يمموم يحملممه اللممه لقممي إل حقممه بغيممر شمميئ

ًا فلعرفّن ًا يحمل الله لقي منكم أحد بقممرة أو رغاء، له بعير
إبطممه، بيمماض رئاممي حتى يده رفع تيعر). ثم شاة أو خوار، لها

ّلغت). بصر هل يقول: (اللهم أذني. وسمع عيني ب
]883[ر:

بممن إبراهيممم عممن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6579/6580
قال: رافع أبي عن الشريد، بن عمرو عن ميسرة،

ِبه). أحق وسلم: (الجار عليه الله صلى النبي قال  َق بَص
ًا اشمترى الناس: إن بعض وقال فل درهمم، ألممف بعشممرين دار
درهممم، ألممف بعشممرين الممدار يشممتري حممتى يحتممال أن بممأس

وتسممعين، وتسممعة درهممم، وتسعمائاة درهم، آلف تسعة وينقده
ًا وينقده الشممفيع طلممب ألفا. فممإن العشرين من بقي بما دينار
فممإن الدار، على له سبيل فل وإل درهم، ألف بعشرين أخذها

وهممو إليممه، دفممع بما البائاع على المشتري رجع الدار استحقت
ًا وتسممعون وتسممعة وتسعمائاة درهم آلف تسعة ودينممار، درهممم

وجمد فممإن الممدينار، في الصرف انتقض استحق حين البيع لن
ًا، الدار بهذه ألممف بعشممرين عليه يردها فإنه تستحق، ولم عيب

درهم.



اللممه صلى النبي وقال المسلمين، بين الخداع هذا قال: فأجاز
غائالة). ول خبثة ول داء ل المسلم، وسلم: (بيع عليه
قال: حمدثني سفيان عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا6580( 

الشريد: بن عمرو عن ميسرة، بن إبراهيم
ًا مالممك بممن سممعد سمماوم رافع أبا أن  مثقممال، بأربعمائاممة بيتمم

يقممول: وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي سمعت أني وقال: لول
ِبه). ما أحق (الجار َق أعطيتك. بَص

]2137[ر:
التعبير.  - كتاب95

1         : عليه -  الله صلى الله رسول به بدئ ما أول باب
. الصالحة     الرؤيا الوحي من وسلم

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6581
الممرزاق: عبممد محمممد: حممدثنا بن الله عبد وحدثني شهاب، ابن

رضممي عائاشمة عممن عممروة، الُزهري: فأخبرني معمر: قال حدثنا
قالت: أنها عنها الله
مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول به بدئ ما أول 

جاءت إل رؤيا يرى ل فكان النوم، في الصادقة الرؤيا الوحي
التعبممد، وهممو فيممه، فيتحنث حراء يأتي فكان الصبح، فلق مثل

خديجممة إلممى يرجممع ثممم لممذلك، ويممتزود العممدد، ذوات الليممالي
فجمماءه حممراء، غممار فممي وهو الحق فجئه حتى لمثلها، فتزوده
وسملم: عليممه اللممه صمملى النممبي فقال فقال: اقرأ، فيه، الملك

ّطني فأخذني بقارئ، أنا (فقلت: ما الجهممد، منمي بلممغ حمتى فغ
ّطنممي فأخممذني بقارئ، أنا فقلت: ما فقال: اقرأ، أرسلني ثم فغ

فقلت: ما فقال: اقرأ، أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية
ّطني فأخذني بقارئ، أنا ثممم الجهممد، منممي بلممغ حممتى الثالثة فغ

- علممم بلممغ - حتى خلق الذي ربك باسم فقال: {اقرأ أرسلني
دخممل حممتى بمموادره، ترجممف بهمما يعلم}). فرجع لم ما النسان

عنممه ذهب حتى زّملوني). فزّملوه فقال: (زّملوني خديجة، على
وقممال: (قممد الخممبر، لممي). وأخبرهمما ما خديجة، فقال: (يا الروع،
يخزيممك ل فمموالله أبشممر، له: كل، نفسي). فقالت على خشيت

ًا، الله الكممّل، وتحمممل الحممديث، وتصممدق الرحم، لتصل إنك أبد
بممه انطلقممت الحممق. ثممم نمموائاب علممى وتعيممن الضمميف، وتقممري
العممزى عبمد ابن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حتى خديجة



تنّصممر امممرأ وكممان أبيهمما، أخي خديجة عم ابن وهو قصي، بن
مممن بالعربية فيكتب العربي، الكتاب يكتب وكان الجاهلية، في

ًا وكان يكتب، أن الله شاء ما النجيل ًا شيخ عمممي، قممد كممبير
فقممال أخيممك، ابممن مممن اسمممع عّم، ابن خديجة: أي له فقالت

عليممه اللممه صمملى النممبي فممأخبره تممرى؟ ممماذا أخممي ورقة: ابن
علممى أنممزل الممذي النمماموس ورقممة: هممذا فقال رأى، ما وسلم

ًا، فيها ياليتني موسى، ًا أكممون جذع قومممك. يخرجممك حيممن حيمم
هممم). مخرجممّي وسملم: (أو عليممه اللممه صلى الله رسول فقال
إل بممه جئممت ممما بمثممل قممط رجممل يممأت لم ورقة: نعم، فقال

ًا أنصرك يومك يدركني وإن عودي، ًا. ثم نصر ينشممب لم مؤّزر
صمملى النممبي حممزن حممتى فممترة المموحي وفتر توفي، أن ورقة
ًا بلغنا، فيما وسلم، عليه الله ًا منه غدا حزن يممتردى كممي مرار
لكممي جبممل بممذروة أوفممى فكلممما الجبممال، شممواهق رؤوس من

ّدى نفسه منه يلقي رسممول إنك محمد، فقال: يا جبريل، له تب
فممإذا فيرجممع، نفسممه، وتقممّر جأشممه، لممذلك حقمما. فيسممكن اللممه

بممذروة أوفممى فممإذا ذلممك، لمثممل غدا الوحي فترة عليه طالت
ّدى جبل ذلك. مثل له فقال جبريل له تب
]3[ر:
السمممش /: ضمموء96الصباح} /النعممام:  عباس: {فالق ابن قال

بالليل. القمر وضوء بالنهار،

2.   : الصالحين -  رؤيا باب
لتممدخلّن بممالحق الرؤيمما رسمموله اللممه صدق تعالى: {لقد وقوله

ّلقيممن آمنيممن اللممه شمماء إن الحممرام المسممجد رؤوسممكم مح
ذلك دون من فجعل تعلموا لم ما فعلم تخافون ل ومقّصرين

ًا ًا} /الفتح:  فتح /.27قريب
بن إسحق عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6582

مالك: بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد
الحسممنة، قال: (الرؤيا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا وأربعين ستة من جزء الصالح، الرجل من النبوة). من جزء
]6587 - 6586 - وانظر: 6593[

3.    : الله -  من الرؤيا باب
هممو يحيممى، زهيممر: حممدثنا يونس: حممدثنا بن أحمد  - حدثنا6583

قتادة، أبا قال: سمعت سلمة أبا قال: سمعت سعيد، ابن



ممن الصمادقة قال: (الرؤيما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الشيطان). من والحلم الله،
]3118[ر:

ابممن الليممث: حممدثني يوسممف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6584
ّباب، بن الله عبد عن الهاد، الخدري: سعيد أبي عن خ

رأى يقممول: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمممع أنممه 
عليهمما اللممه فليحمممد اللممه، مممن هممي فإنممما يحبها، رؤيا أحدكم

ّدث مممن هممي فإنممما يكممره، مممما ذلممك غير رأى وإذا بها، وليح
ل فإنهمما لحممد، يممذكرها ول شممرها، مممن فليسممتعذ الشمميطان،

تضره).
]6638[

4       : ًا -  جزء وأربعين ستة من جزء الصالحة الرؤيا باب
. النبوة  من

كممثير، أبممي بممن يحيى بن الله عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا6585
ًا، عليه وأثنى سمملمة، أبممو أبيممه: حممدثنا عن باليمامة، لقيته خير

قتادة، أبي عن
مممن الصممالحة قال: (الرؤيا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وليبصمق منمه، فليتعموذ حلمم فمإذا الشيطان، من والحلم الله،
تضره). ل فإنها شماله، عن

النممبي عممن أبيه، عن قتادة، أبي بن الله عبد أبيه: حدثنا وعن
مثله. وسلم عليه الله صلى

]3118[ر:
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6586
الصامت، بن عبادة عن مالك، بن أنس عن قتادة،

جممزء المممؤمن قممال: (رؤيمما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا وأربعين ستة من النبوة). من جزء
]6582[ر:

عممن سممعد، بممن إبراهيممم قزعة: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6587
اللممه رضممي هريممرة أبي عن المسيب، بن سعيد عن الُزهري،

عنه:
المممؤمن قممال: (رؤيمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا وأربعين ستة من جزء النبوة). من جزء
أنممس، عن وشعيب، الله، عبد بن وإسحق وحميد، ثابت، رواه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن



]6582 - وانظر: 6614[
حممازم أبممي ابممن حمممزة: حممدثني بممن إبراهيممم  - حممدثني6588

ّبمماب، بمن اللمه عبممد عممن يزيمد، عمن والدراوردي، أبمي عمن خ
الخدري: سعيد

يقممول: (الرؤيمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمع أنه 
ًا وأربعين ستة من جزء الصالحة النبوة). من جزء

5.  : المبّشرات -  باب
الُزهممري: حممدثني عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6589
قال: هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد

م وسملم عليه الله صلى الله رسول سمعت  يبمق يقمول: (ل
قممال: (الرؤيمما المبّشممرات؟ المبّشرات). قالوا: وما إل النبوة من

الصالحة).

6.   : يوسف -  رؤيا باب
أحممد رأيممت إنممي أبممت يمما لبيممه يوسف قال تعالى: {إذ وقوله
ًا عشر بني يا ساجدين. قال لي رأيتهم والقمر والشمس كوكب

ًا لك فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص ل الشمميطان إن كيممد
تأويممل مممن ويعلمممك ربممك يجتبيممك مبين. وكممذلك عدو للنسان

علممى أتّمهمما كممما يعقوب آل وعلى عليك نعمته ويتّم الحاديث
حكيممم}. عليممم ربممك إن وإسممحق إبراهيممم قبممل مممن أبويممك

/.6 - 4/يوسف: 
جعلهمما قممد قبممل مممن رؤيمماي تأويل هذا أبت تعالى: {يا وقوله

ًا ربي بكممم وجمماء السممجن من أخرجني إذ بي أحسن وقد حق
إن إخمموتي وبيممن بينممي الشمميطان نممزغ أن بعممد من البدو من
آتيتنممي قممد الحكيممم. رب العليممم هممو إنه يشاء لما لطيف ربي
السممموات فمماطر الحمماديث تأويممل مممن وعلمتنممي الملممك مممن

ًا توفني والخرة الدنيا في وليي أنت والرض وألحقنممي مسمملم
/.101 - 100بالصالحين} /يوسف: 

والخممالق والبممارئ والمبممدئ والبممديع اللممه: فمماطر عبممد أبو قال
البدو: بادئاة. الله: من عبد أبو واحد. قال

7.     : السلم -  عليه إبراهيم رؤيا باب
في أرى إني بني يا قال السعي معه بلغ تعالى: {فلما وقوله
ممما افعممل أبممت يمما قممال تممرى ممماذا فممانظر أذبحك أني المنام
ّلممه أسمملما الصممابرين. فلممما من الله شاء إن ستجدني تؤمر وت



ّدقت إبراهيممم. قممد يمما أن للجبين. وناديناه كممذلك إنمما الرؤيمما صمم
/.105 - 102المحسنين} /الصافات:  نجزي
ّلما قممال ّلممه: وضممع بممه، أمممرا ممما مجاهممد: أسمملما: سمم وجهممه وت

بالرض.

8.    : الرؤيا -  على التواطؤ باب

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6590
الله رضي عمر ابن عن الله، عبد بن سالم عن شهاب، ابن

عنه:
ًا أن  ًا وأن الواخر، السبع في القدر ليلة أروا أناس أروا أناس

وسملم: عليممه اللممه صمملى النبي فقال الواخر، العشر في أنها
الواخر). السبع في (التمسوها

]1911[ر:

9.      : والشرك -  والفساد السجون أهل رؤيا باب
إنممي أحممدهما قممال فتيممان السممجن معممه تعالى: {ودخممل لقوله
ًا أعصر أراني رأسممي فمموق أحمل أراني إني الخر وقال خمر
ًا ّبئنا منه الطير تأكل خبز المحسممنين. مممن نممراك إنمما بتممأويله ن
ّبأتكممما إل ترزقممانه طعممام يأتيكممما ل قممال أن قبممل بتممأويله ن

ّلمني مما ذلكما يأتيكما ّلة تركت إني ربي ع يؤمنون ل قوم م
ّتبعممت همم بمالخرة وهمم بالله ّلمة كمافرون. وا إبراهيممم آبمائاي م

ذلممك شمميء من بالله نشرك أن لنا كان ما ويعقوب وإسحق
ل النمماس أكممثر ولكممّن النمماس وعلممى علينمما اللممه فضممل مممن

الفضمميل - وقممال متفّرقون أأرباب السجن صاحبي يشكرون. يا
اللممه أم - خيممر متفرقممون اللممه: أربمماب عبممد التبمماع: يمما لبعممض
أنتممم سممّميتموها أسممماء إل دونه من تعبدون القهار. ما الواحد

أمممر للممه إل الحكم إن سلطان من بها الله أنزل ما وآباءكم
ّيممم الممدين ذلك إياه إل تعبدوا ل أن ل النمماس أكممثر ولكممّن الق

ّبه فيسقي أحدكما أما السجن صاحبي يعلمون. يا ًا ر وأما خمر
فيممه الممذي المممر قضي رأسه من الطير فتأكل فيصلب الخر

ربممك عنممد اذكرنممي منهممما نمماج أنممه ظّن للذي تستفتيان. وقال
ّبممه ذكممر الشيطان فأنساه سممنين. بضممع السممجن فممي فلبممث ر

عجمماف سبع يأكلهّن سمان بقرات سبع أرى إني الملك وقال
فممي أفتمموني المل أيهمما يمما يابسممات وأخر خضر سنبلت وسبع



نحممن وممما أحلم أضممغاث تعبرون. قممالوا للرؤيا كنتم إن رؤياي
ّدكممر منهما نجا الذي بعالمين. وقال الحلم يتأويل أّمممة بعممد وا

ّبئكم أنا ّديق أيها فأرسلون. يوسف بتأويله أن سبع في أفتنا الص
وأخممر خضممر سممنبلت وسبع عجاف سبع يأكلهّن سمان بقرات

تزرعممون يعلمممون. قممال لعلهممم الناس إلى أرجع لعلي يابسات
ًا سنين سبع ً إل سممنبله فممي فذروه حصدتم فما دأب مممما قليل

ّدمتم ممما يممأكلن شممداد سممبع ذلممك بعد من يأتي تأكلون. ثم قمم
ً إل لهّن فيممه عممام ذلممك بعممد من يأتي تحصنون. ثم مما قليل

جمماءه فلما به ائاتوني الملك يعصرون. وقال وفيه الناس يغاث
/.50 - 36ربك} /يوسف:  إلى ارجع قال الرسول

ّدكر: افتعل وتقرأ: أمه: نسيان. أّمة: قرن، ذكر، من وا
والدهن. تحصنون: تحرسون. عباس: يعصرون: العناب ابن وقال

عممن مالممك، عممن جويريممة، اللممه: حممدثنا عبممد  - حممدثنا6591
أبمي عمن أخمبراه، عبيمد وأبمما المسميب بمن سعيد الُزهري: أن

قال: عنه الله رضي هريرة
فممي لبثممت وسمملم: (لممو عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قال 

لجبته). الداعي أتاني ثم يوسف، لبث ما السجن
]3192[ر:

10        : في -  وسلم عليه الله صلى النبي رأى من باب
المنام.

عممن يممونس، عممن اللممه، عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6592
قال: هريرة أبا سلمة: أن أبو الُزهري: حدثني

فممي رآنممي يقول: (مممن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
ّثل ول اليقظة، في فسيراني المنام بي). الشيطان يتم

صورته. في رآه سيرين: إذا ابن الله: قال عبد أبو قال
مختممار: بممن العزيممز عبممد أسممد: حممدثنا بن معلى  - حدثنا6593
قال: عنه الله رضي أنس عن البناني، ثابت حدثنا

فقد المنام في رآني وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 
ّيمل ل الشيطان فإن رآني، مممن جممزء المممؤمن ورؤيما بمي، يتخ
ًا وأربعين ستة النبوة). من جزء
]6582[ر:

عبيممد عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6594/6595
قال: قتادة أبي عن سلمة، أبو جعفر: أخبرني أبي بن الله
اللممه، من الصالحة وسلم: (الرؤيا عليه الله صلى النبي قال 



ًا رأى فمممن الشميطان، مممن والحلم عممن فلينفممث يكرهمه شميئ
ًا شممماله ّوذ ثلثمم وإن تضممره، ل فإنهمما الشمميطان، مممن وليتعمم

بي). يتراءى ل الشيطان
حرب: حدثني بن محمد خلّي: حدثنا بن خالد ) - حدثنا6595( 

رضممي قتممادة أبممو سمملمة: قممال أبممو الُزهري: قال عن الزبيدي،
عنه: الله
رأى فقممد رآنممي وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النممبي قممال 

الحق).
الُزهري. أخي وابن يونس تابعه

]3118[ر:
ابممن الليممث: حممدثني يوسممف: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6596
ّباب، بن الله عبد عن الهاد، الخدري: سعيد أبي عن خ

فقممد رآنممي يقممول: (مممن وسملم عليممه الله صلى النبي سمع 
ّونني). ل الشيطان فإن الحق، رأى يتك

11.   : الليل -  رؤيا باب
سمرة. رواه
]6640[ر:

عبممد بن محمد العجلي: حدثنا المقدام بن أحمد  - حدثنا6597
هريممرة أبممي عممن محمممد، عممن أيمموب، الطفاوي: حدثنا الرحمن

قال:
الكلممم، مفاتيممح وسمملم: (أعطيممت عليممه الله صلى النبي قال 

بمفاتيممح أتيممت إذ البارحممة نممائام أنمما وبينممما بممالرعب، ونصممرت
يدي). في وضعت حتى الرض خزائان

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول هريرة: فممذهب أبو قال
تنتقلونها. وأنتم
]2815[ر: 

عممن نافع، عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6598
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد
الليلممة قممال: (أرانممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

ً فرأيت الكعبة، عند أدم مممن راء أنممت ممما كأحسن آدم، رجل
ّلمممم، مممن راء أنت ما كأحسن لّمة له الرجال، رّجلهمما، قممد ال

ًا ماء، تقطر ّتكئ يطمموف رجليممن، عواتق على أو رجلين على م
أنا إذا ثم مريم، ابن فقيل: المسيح هذا؟ فسألت: من بالبيت،
طافيمة. عنبمة كأنهما اليمنمى، العيمن أعمور قطمط، جعمد برجل



الدجال). فقيل: المسيح هذا؟ فسألت: من
]3256[ر:

شهاب، ابن عن يونس، عن الليث، يحيى: حدثنا  - حدثنا6599
يحممدث: أن كممان عبمماس ابممن اللممه: أن عبد ابن الله عبيد عن

ً رأيممت فقال: إني وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى رجل
الحديث. وساق المنام، في الليلة
بممن وسممفيان الُزهممري، أخممي وابممن كممثير، بممن سممليمان وتابعه

عممن عبمماس، ابممن عممن اللممه، عبيممد عممن الُزهري، عن حسين،
وسلم. عليه الله صلى النبي
أو عبمماس، ابن الله: أن عبيد عن الُزهري، عن الزبيدي، وقال

وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبا
هريممرة أبو الُزهري: كان عن يحيى، بن وإسحق شعيب، وقال

ل معمممر وكممان وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي عممن يحممدث
بعد. كان حتى يسنده

]6639[

12.   : بالنهار -  الرؤيا باب
الليل. رؤيا مثل النهار سيرين: رؤيا ابن عن عون، ابن وقال

إسممحق عممن مالممك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا6600
يقول: مالك بن أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد بن
حرام أم على يدخل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

عليهمما فممدخل الصممامت، بممن عبممادة تحممت وكانت ملحان، بنت
ًا صمملى اللممه رسممول فنممام رأسه، تفلي وجعلت فأطعمته، يوم
قممالت: فقلممت: ممما يضممحك، وهممو اسممتيقظ ثم وسلم عليه الله

علممّي عرضمموا أمممتي مممن قال: (نمماس الله؟ رسول يا يضحكك
ًا البحمر، همذا ثبمج يركبمون اللمه، سمبيل في غزاة علمى ملوكم

قممالت: إسممحق، السممّرة). شممك علممى الملوك أو: مثل السّرة،
لهمما فممدعا منهممم، يجعلنممي أن اللممه ادع الله، رسول فقلت: يا
ثممم رأسممه وضممع ثممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
قممال: الله؟ رسول يا يضحكك فقلت: ما يضحك، وهو استيقظ

قممال الله). كممما سبيل في غزاة علّي عرضوا أمتي من (ناس
يجعلنممي أن اللممه ادع اللممه رسول قالت: فقلت: يا الولى، في

معاويممة زمان في البحر الولين). فركبت من قال: (أنت منهم،
البحمر، ممن خرجمت حين دابتها عن فصرعت سفيان، أبي بن

فهلكت.



]2636[ر:

13.   : النساء -  رؤيا باب
الليممث: حممدثني عفيممر: حممدثني بممن سممعيد  - حممدثنا6601/6602

ثابت: بن زيد بن خارجة شهاب: أخبرني ابن عن عقيل،
صمملى اللمه رسممول بممايعت النصممار من امرأة العلء، أم أن 

قرعممة، المهمماجرين اقتسممموا أخممبرته: أنهممم وسمملم، عليممه اللممه
فوجممع أبياتنمما، في وأنزلناه مظعون بن عثمان لنا قالت: فطار

ّفي الذي وجعه ّفي فلما فيه، تو ّفممن ُغّسممل تممو ُك أثمموابه، فممي و
اللممه فقلممت: رحمممة وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول دخل
فقممال اللمه، أكرمممك لقممد عليممك فشممهادتي السممائاب، أبا عليك

اللممه أن يممدريك وسمملم: (وممما عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
اللمه؟ يكرمممه فمممن اللمه، رسممول يمما أنت أكرمه). فقلت: بأبي

لقممد فمموالله هو وسلم: (أما عليه الله صلى الله رسول فقال
وأنمما أدري ممما ووالله الخير، له لرجو إني والله اليقين، جاءه

بي). يفعل ماذا الله رسول
ّكي ل فقالت: والله ًا بعده أز ًا. أحد أبد

بهذا، الُزهري عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا6602(
فرأيممت فنمت، به). قالت: وأحزنني يفعل ما أدري وقال: (ما 

ًا لعثمان عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فممأخبرت تجممري، عينمم
عمله). فقال: (ذلك وسلم

]1186[ر:

14   .    : فليبصق -  حلم وإذا الشيطان من الحلم باب
. وجل      عز بالله وليستعذ يساره، عن

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6603
مممن وكان النصاري، قتادة أبا سلمة: أن أبي عن شهاب، ابن

قال: وفرسانه، وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب
من يقول: (الرؤيا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

يكرهممه الحلممم أحممدكم حلممم فممإذا الشمميطان، من والحلم الله،
يضره). فلن منه، بالله وليستعذ يساره، عن فليبصق

]3118[ر:

15.  : اللبن -  باب
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6604

قال: عمر ابن الله: أن عبد بن حمزة الُزهري: أخبرني



أنمما يقممول: (بينمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمعت 
ّي لرى إنممي حممتى منممه، فشممربت لبممن، بقممدح أتيممت نائام الممّر

- عمممر). قممالوا: - يعنممي فضلي أعطيت ثم أظفاري، من يخرج
ّولته فما قال: (العلم). الله؟ رسول يا أ
]82[ر:

16.        : أظافره -  أو أطرافه في اللبن جرى إذا باب
إبراهيممم: بممن يعقمموب اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6605
عبممد بممن حمزة شهاب: حدثني ابن عن صالح، عن أبي، حدثنا
عنهممما اللممه رضممي عمممر بن الله عبد سمع عمر: أنه بن الله

يقول:
أتيممت نممائام أنمما وسلم: (بينا عليه الله صلى الله رسول قال 

ّي لرى إنممي حممتى منممه، فشممربت لبممن، بقدح مممن يخممرج الممّر
حمموله: من الخطاب). فقال بن عمر فضلي فأعطيت أطرافي،

ّولت فما قال: (العلم). الله؟ رسول يا ذلك أ
]82[ر:

17.    : المنام -  في القميص باب
إبراهيممم: بممن يعقمموب اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6606
أمامة أبو قال: حدثني شهاب ابن عن صالح، عن أبي، حدثني

يقول: الخدري سعيد أبا سمع سهل: أنه بن
رأيت نائام، أنا وسلم: (بينما عليه الله صلى الله رسول قال 

الثممدي، يبلممغ ممما منهمما قمممص، وعليهممم علممي يعرضممون الناس
وعليمه الخطماب بمن عممر علّي ومّر ذلك، دون يبلغ ما ومنها

ّولت يجّره). قالوا: ما قميص قال: (الدين). الله؟ رسول يا أ
]23[ر:

18.     : المنام -  في القميص جر باب
عقيممل، الليممث: حممدثني عفيممر: حممدثني بممن سعيد  - حدثنا6607

سممعيد أبممي عممن سهل، بن أمامة أبو شهاب: أخبرني ابن عن
قال: أنه عنه الله رضي الخدري

أنمما يقممول: (بينمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمعت 
يبلممغ ممما فمنها قمص، وعليهم علّي عرضوا الناس رأيت نائام،

بممن عمممر علممّي وعممرض ذلممك، دون يبلممغ ممما ومنهمما الثممدي،
رسممول يمما أولتممه يجممتره). قممالوا: فممما قميممص وعليممه الخطاب،

قال: (الدين). الله؟



]23[ر:

19.      : الخضراء -  والروضة المنام، في الخضر باب

بممن حرممّي الجعفممي: حمدثنا محممد بن الله عبد  - حدثنا6608
قممال: قممال سمميرين بن محمد عن خالد، بن قّرة عمارة: حدثنا

عباد: بن قيس
عبممد فمممر عمممر، وابممن مالممك بن سعد فيها حلقة في كنت 

لممه: فقلممت الجنممة، أهممل مممن رجل فقالوا: هذا سلم، بن الله
أن لهم ينبغي كان ما الله، قال: سبحان وكذا، كذا قالوا إنهم

في وضع عمود كأنما رأيت إنما علم، به لهم ليس ما يقولوا
أسممفلها وفممي عروة، رأسها وفي فيها، فنصب خضراء، روضة

أخممذت حممتى فرقيممت فقيل: ارقه، الوصيف، والمنصف منصف،
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول على فقصصتها بالعروة،

وهو الله عبد وسلم: (يموت عليه الله صلى الله رسول فقال
الوثقى). بالعروة آخذ
]3602[ر:

20.     : المنام -  في المرأة كشف باب
عممن أسمامة، أبممو إسماعيل: حممدثنا بن الله عبيد  - حدثنا6609
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

المنممام فممي وسلم: (أريتممك عليه الله صلى الله رسول قال 
فيقممول: هممذه حريممر، مممن سممرقة في يحملك رجل إذا مرتين،

عنممد من هذا يكن فأقول: إن أنت، هي فإذا فأكشفها امرأتك،
يمضه). الله
]3682[ر:

21.     : المنام -  في الحرير ثياب باب
عممن هشممام، معاويممة: أخبرنمما أبممو محمممد: أخبرنمما  - حدثنا6610

قالت: عائاشة عن ابنه،
أن قبممل وسمملم: (أريتممك عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

حريممر، مممن سممرقة فممي يحملمك الملممك رأيت مرتين، أتزوجك
هممذا يكممن فقلت: إن أنت، هي فإذا فكشف له: اكشف، فقلت

حريممر، مممن سرقة في يحملك أريتك ثم يمضه، الله عند من
مممن هذا يك فقلت: إن أنت، هي فإذا فكشف، فقلت: اكشف،

يمضه). الله عند



]3682[ر:

22.    : اليد -  في المفاتيح باب
عممن عقيل، الليث: حدثني عفير: حدثنا بن سعيد  - حدثنا6611

قال: هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد شهاب: أخبرني ابن
يقممول: (بعثممت وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسول سمعت 

بمفاتيمح أتيمت نمائام أنما وبينما بالرعب، ونصرت الكلم، بجوامع
يدي). في فوضعت الرض خزائان

يجمممع اللمه الكلمم: أن جوامممع أن اللمه: وبلغنمي عبمد أبممو قال
المممر فممي قبلممه، الكتب في تكتب كانت التي الكثيرة، المور

ذلك. نحو أو والمرين، الواحد،
]2815[ر:

23.    : والحلقة -  بالعروة التعليق باب
عممون ابن عن أزهر، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني6612

محممد: عمن عمون، ابمن معاذ: حدثنا خليفة: حدثنا (ح). وحدثني
قال: سلم بن الله عبد عن عباد، بن قيس حدثنا

أعلممى فمي عمممود، الروضمة وسمط روضمة، فمي كأني رأيت 
فأتمماني أسممتطيع، قلممت: ل لممي: ارقممه، فقيممل عممروة، العمممود
وأنا فانتبهت بالعروة، فاستمسكت فرقيت، ثيابي فرفع وصيف

وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي على فقصصتها بها، مستمسك
عمممود العمممود وذلممك السمملم، روضممة الروضممة فقممال: (تلممك

ًا تممزال ل المموثقى، عممروة العممروة وتلممك السمملم، مستمسممك
تموت). حتى بالسلم

]3602[ر:

24.     : وسادته -  تحت الفسطاط عمود باب

25.      : المنام -  في الجنة ودخول الستبرق باب
ّلى  - حدثنا6613 عممن أيمموب، عممن وهيمب، أسممد: حممدثنا بن مع
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

أهمموي ل حريممر، مممن سرقة يدي في كأن المنام في رأيت 
علممى فقصصممتها إليممه، بي طارت إل الجنة في مكان إلى بها

وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي علممى حفصة فقصتها حفصة،
رجممل اللممه عبممد قممال: إن أو صممالح، رجممل أخمماك فقممال: (إن



صالح).
]429[ر:

26.    : المنام -  في القيد باب
ّباح: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6614 ًا: معتمر: سمممعت ص عوفمم
يقول: هريرة أبا سمع سيرين: أنه بن محمد حدثنا

الزمممان اقممترب وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
سممتة مممن جممزء المممؤمن ورؤيمما تكممذب، المممؤمن رؤيا تكد لم

ًا وأربعين يكممذب. ل فإنه النبوة من كان النبوة). وما من جزء
ثلث: يقممال: الرؤيمما قممال: وكممان هممذه، أقممول محمممد: وأنمما قال

فمممن اللممه، مممن وبشممرى الشمميطان، وتخويممف النفممس، حديث
ًا رأى قممال: فليصممل، وليقممم أحممد علممى يقّصممه فل يكرهه شيئ

ُغّل يكره وكان ويقممال: القيممد القيد، يعجبهم وكان النوم، في ال
الدين. في ثبات

سمميرين، ابممن عممن هلل، وأبممو وهشممام، ويونس، قتادة، وروى
لم، عليمه اللمه صملى النمبي عن هريرة، أبي عن وأدرجمه وس

يممونس: ل أبيممن. وقممال عوف وحديث الحديث، في كله بعضهم
القيد. في وسلم عليه الله صلى النبي عن إل أحسبه

العناق. في إل الغلل تكون الله: ل عبد أبو قال
]6587[ر:

27.     : المنام -  في الجارية العين باب
عممن معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6615

ثابت، بن زيد بن خارجة عن الُزهري،
اللممه رسممول بممايعت نسائاهم، من امرأة وهي العلء، أم عن 

فممي مظعون بن عثمان لنا قالت: طار وسلم، عليه الله صلى
المهمماجرين، سممكنى علممى النصممار اقممترعت حيممن الّسممكنى،

ّفي، حتى فمّرضناه فاشتكى فممدخل أثمموابه، فممي جعلنمماه ثم تو
اللممه فقلممت: رحمممة وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول علينا
قال: (وما الله، أكرمك لقد عليك فشهادتي السائاب، أبا عليك

اليقيممن، جمماءه فقممد هو قال: (أّما والله، أدري يدريك). قلت: ل
رسممول - وأنمما أدري ممما واللممه اللممه، مممن الخير له لرجو إني
بكم). ول بي يفعل - ما الله

ّكممي ل العلء: فمموالله أم قممالت ًا أز قممالت: ورأيممت بعممده، أحممد
ًا النوم في لعثمان اللممه صمملى اللممه رسممول فجئت تجري، عين



له). يجري عمله فقال: (ذاِك له، ذلك فذكرت وسلم عليه
]1186[ر:

28.        : الناس -  يروى حتى البئر من الماء نزع باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبو رواه
]3464[ر:

بممن شممعيب كممثير: حممدثنا بن إبراهيم بن يعقوب  - حدثنا6616
رضممي عمممر ابن نافع: أن جويرية: حدثنا بن صخر حرب: حدثنا

قال: حدثه عنهما الله
بئممر علممى أنمما وسلم: (بينمما عليه الله صلى الله رسول قال 

فنممزع الممدلو، بكممر أبممو فأخذ وعمر، بكر أبو جاء إذ منها أنزع
ًا أخممذها ثمم لمه، الله فغفر ضعف، نزعه وفي ذنوبين، أو ذنوب
ًا، يده في فاستحالت بكر، أبي يد من الخطاب ابن فلممم غربمم
ًا أر ّيه، يفري الناس من عبقري بعطن). الناس ضرب حتى فر

]3434[ر:

29.       : بضعف -  البئر من والذنوبين الذنوب نزع باب
عممن موسى، زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6617
أبيه، عن سالم،

وعمممر بكممر أبممي في وسلم عليه الله صلى النبي رؤيا عن 
ًا فنممزع بكممر أبممو فقممام اجتمعمموا، النمماس قال: (رأيممت أو ذنوبمم

ابممن قممام ثممم لممه، يغفممر واللممه ضممعف، نزعممه وفممي ذنمموبين،
ًا، فاستحالت الخطاب، يفممري مممن النمماس فممي رأيممت فما غرب

ّيه، بعطن). الناس ضرب حتى فر
]3434[ر:

قممال: حممدثني الليممث عفيممر: حممدثني بممن سممعيد  - حممدثنا6618
أخبره: هريرة أبا سعيد: أن شهاب: أخبرني ابن عن عقيل،

نممائام، أنمما قممال: (بينمما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ثممم الله، شاء ما منها فنزعت دلو، وعليها قليب، على رأيتني
ًا منها فنزع قحافة، أبي ابن أخذها نزعه وفي ذنوبين، أو ذنوب

ًا، اسممتحالت ثم له، يغفر والله ضعف، بممن عمممر فأخممذها غربمم
ًا أر فلممم الخطمماب، بممن عمممر نممزع ينممزع النمماس مممن عبقريمم
بعطن). الناس ضرب حتى الخطاب،

]3464[ر:



30.    : المنام -  في الستراحة باب
عممن الممرزاق، عبممد إبراهيممم: حممدثنا بممن إسممحق  - حممدثنا6619
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع هّمام: أنه عن معمر،

رأيممت نائام، أنا وسلم: (بينا عليه الله صلى الله رسول قال 
من الدلو فأخذ بكر أبو فأتاني الناس، أسقي حوض على أني
لممه، يغفر والله ضعف، نزعة وفي ذنوبين فنزع ليريحني، يدي
ّلى حممتى ينممزع يممزل فلممم منممه، فأخممذ الخطمماب ابممن فأتى تممو

يتفّجر). والحوض الناس،
]3464[ر:

31.    : المنام -  في القصر باب
عقيممل، الليممث: حممدثني عفيممر: حممدثني بممن سعيد  - حدثنا6620

ّيب: أن بن سعيد قال: أخبرني شهاب ابن عن هريرة أبا المس
قال:

وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عند جلوس نحن بينا 
إلممى تتوضممأ امممرأة فممإذا الجنة، في رأيتني نائام، أنا قال: (بينا

الخطمماب، بممن قالوا: لعمر القصر؟ هذا قلت: لمن قصر، جانب
ّليت غيرته فذكرت ًا). قال فو بممن عمممر هريرة: فبكممى أبو مدبر

اللممه، رسممول يمما وأمممي أنممت بممأبي قممال: أعليممك، ثم الخطاب
أغار؟

]3070[ر:
سممليمان: حممدثنا بن معتمر علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6621

عبممد بن جابر عن المنكدر، بن محمد عن عمر، بن الله عبيد
قال: الله
فممإذا الجنممة، وسلم: (دخلت عليه الله صلى الله رسول قال 
مممن فقممالوا: لرجممل هممذا؟ فقلممت: لمممن ذهممب، مممن بقصممر أنا

أعلممم ممما إل الخطمماب، ابممن يمما أدخله أن منعني فما قريش،
الله؟ رسول يا أغار غيرتك). قال: وعليك من
]3476[ر:

32.    : المنام -  في الوضوء باب
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني6622

ّيب: أن بن سعيد شهاب: أخبرني ابن قال: هريرة أبا المس
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول عند جلوس نحن بينما 

إلممى تتوضممأ امممرأة فممإذا الجنممة، في رأيتني نائام أنا قال: (بينا



فممذكرت فقممالوا: لعمممر، القصممر؟ هممذا فقلت: لمن قصر، جانب
ّليت غيرته ًا). فبكى فو وأمممي أنممت بأبي وقال: عليك عمر مدبر

أغار. الله رسول يا
]3070[ر:

33.     : المنام -  في بالكعبة الطواف باب
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6623
الله رضي عمر بن الله عبد عمر: أن ابن الله عبد بن سالم
قال: عنهما

رأيتنممي نائام أنا وسلم: (بينا عليه الله صلى الله رسول قال 
رجليممن، بيممن الشممعر، سممبط آدم، رجممل فممإذا بالكعبممة، أطوف
فممذهبت مريممم، قممالوا: ابممن هذا؟ فقلت: من ماء، رأسه ينطف
العيممن أعممور الممرأس، جعممد جسمميم، أحمممر رجممل فممإذا ألتفممت
قممالوا: هممذا هممذا؟ قلممت: مممن طافيممة، عنبممة عينممه كأّن اليمنى،
ًا به الناس أقرب الدّجال، قطن). ابن شبه

خزاعة. من المصطلق بني من رجل قطن وابن
]3256[ر:

34.       : النوم -  في غيره فضله أعطى إذا باب
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6624

اللممه عبد عمر: أن بن الله عبد بن حمزة شهاب: أخبرني ابن
قال: عمر بن
أنمما يقممول: (بينمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمعت 

ّي لرى إنممي حممتى منممه فشممربت لبممن، بقممدح أتيممت نممائام الممّر
عمر). فضله أعطيت ثم يجري،

ّولته قالوا: فما قال: (العلم). الله؟ رسول يا أ
]82[ر:

35.      : المنام -  في الروع وذهاب المن باب
ّفممان سمعيد: حمدثنا بن الله عبيد  - حدثني6625 مسملم: بممن ع
قال: عمر ابن نافع: أن جويرية: حدثنا بن صخر حدثنا

ً إن  وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أصحاب من رجال
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول عهممد علمى الرؤيمما يممرون كانوا

وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول على فيقصونها وسلم،
اللممه، شمماء ممما وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها فيقول

فقلممت أنكممح، أن قبممل المسجد وبيتي السن، حديث غلم وأنا



فلممما هؤلء، يرى ما مثل لرأيت خير فيك كان نفسي: لو في
ًا فممّي تعلممم كنممت إن قلت: اللهممم ليلة اضطجعت فممأرني خيممر

واحمد كمل يمد فمي ملكمان، جماءني إذ كمذلك أنما فبينما رؤيا،
بينهممما وأنمما جهنممم، إلممى بممي يقبلن حديممد، مممن مقمعة منهما
ملممك لقينممي أرانممي ثممم جهنممم، من بك أعوذ الله: اللهم أدعو
أنممت، الرجممل نعممم تممرع، فقال: لم حديد، من مقمعة يده في
شممفير علممى بممي وقفمموا حممتى بممي الصمملة. فممانطلقوا تكثر لو

ّية هي فإذا جهنم، الممبئر، كقممرون قممرون لها البئر، كطي مطو
ً فيها وأرى حديد، من مقمعة بيده ملك قرنين كل بين رجممال

ّلقين ً فيهمما عرفت أسفلهم، رؤوسهم بالسلسل، مع مممن رجممال
حفصة، على اليمين. فقصصتها ذات عن بي فانصرفوا قريش،
فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول على حفصة فقّصتها
صالح). رجل الله عبد وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول
الصلة. يكثر ذلك بعد يزل نافع: لم فقال

]429[ر:

36.      : النوم -  في اليمين على الخذ باب
يوسممف: بممن هشممام محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني6626
قال: عمر ابن عن سالم، عن الُزهري، عن معمر، أخبرنا

ًا كنت  ًا غلممم ًا شمماب عليممه اللممه صمملى النممبي عهممد فممي عزبمم
ًا رأى مممن وكان المسجد، في أبيت وكنت وسلم، قّصممه مناممم

لممي كممان إن فقلت: اللهممم وسلم، عليه الله صلى النبي على
ًا فأرني خير عندك عليه الله صلى الله رسول لي يعبره منام

فلقيهممما بممي، فانطلقمما أتيمماني، ملكيممن فرأيممت فنمممت، وسلم،
بممي صممالح. فانطلقمما رجممل إنك تراع، لي: لن فقال آخر، ملك
قممد نمماس فيهمما وإذا المبئر، كطممي مطويمة هي فإذا النار، إلى

ذكممرت أصممبحت اليميممن. فلممما ذات بممي فأخذا بعضهم، عرفت
الله صلى النبي على قصتها أنها حفصة فزعمت لحفصة ذلك
يكممثر كممان لممو صممالح، رجممل الله عبد فقال: (إن وسلم، عليه

الليل). من الصلة
الليل. من الصلة يكثر ذلك بعد الله عبد الُزهري: وكان قال
]429[ر:

37.    : النوم -  في القدح باب
عمن عقيمل، عمن الليممث، سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا6627



عمممر بممن اللممه عبد عن الله، عبد بن حمزة عن شهاب، ابن
قال: عنهما الله رضي

أنمما يقممول: (بينمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سمعت 
عمممر فضمملي أعطيممت ثممم منه، فشربت لبن، بقدح أتيت نائام
ّولته الخطاب). قالوا: فما بن قال: (العلم). الله؟ رسول يا أ
]82[ر:

38.      : المنام -  في الشيء طار إذا باب
إبراهيممم: بممن يعقمموب محمممد: حممدثنا بممن سعيد  - حدثني6628
قممال: قممال نشمميط ابممن عبيممدة ابن عن صالح، عن أبي، حدثنا
اللممه رضممي عباس بن الله عبد الله: سألت عبد بن الله عبيد

ذكر، التي وسلم عليه الله صلى الله رسول رؤيا عن عنهما،
لي: عباس: ذكر ابن فقال

نممائام، أنمما قممال: (بينمما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ففظعتهممما ذهممب، مممن سممواران يممدي فممي وضممع أنممه رأيممت

ّولتهممما فطممارا، فنفختهممما لممي فممأذن وكرهتهممما، َبين فأ ّذا كمم
فيممروز قتلممه الممذي العنسممي الله: أحدهما عبيد يخرجان). فقال

مسيلمة. والخر باليمن،
]3424[ر:

39.     : تنحر -  ًا بقر رأى إذا باب
بريممد، عممن أسممامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني6629

-  - أراه موسى أبي عن بردة، أبي جده عن
أني المنام في قال: (رأيت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أنهمما إلممى وهلممي فممذهب نخممل، بها أرض إلى مكة من أهاجر
ًا، فيهمما ورأيممت يثرب، المدينة هي فإذا الهجر، أو اليمامة بقممر

جمماء ممما الخيممر وإذا أحممد، يمموم المؤمنون هم فإذا خير، والله
يمموم بعممد به الله آتانا الذي الصدق وثواب الخير، من به الله

بدر).
]3425[ر:

40.    : المنام -  في النفخ باب
عبممد الحنظلممي: حممدثنا إبراهيممم بممن إسممحق  - حممدثني6630

ّبه بن هّمام عن معمر، الرزاق: أخبرنا حممدثنا ممما قممال: هممذا من
هريرة، أبو به
الخممرون قال: (نحممن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 



أنمما وسمملم: (بينمما عليه الله صلى الله رسول السابقون). وقال
ّي فممي فوضممع الرض، خزائان أوتيت إذ نائام مممن سمموارين يممد

فنفختهما أنفخهما، أن إلّي فأوحي وأهّماني، علّي فكبرا ذهب،
ّولتهممما فطارا، َبين فأ ّذا َذين الكمم صممنعاء، بينهممما: صمماحب أنمما اللمم

اليمامة). وصاحب
]4116 - 836[ر: 

41       : كورة، -  من الشيء أخرج أنه رأى إذا باب
. آخر   ًا موضع فأسكنه

الحميد، عبد أخي الله: حدثني عبد بن إسماعيل  - حدثنا6631
بممن سممالم عممن عقبممة، بن موسى عن بلل، بن سليمان عن
أبيه: عن الله، عبد
امممرأة كممأن قممال: (رأيممت وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن 

بمهيعممة قممامت حتى المدينة، من خرجت الرأس، ثائارة سوداء
ّولت الجحفة - وهي إليها). نقل المدينة وباء أن - فأ

]6632 - 6633[

42.   : السوداء -  المرأة باب
ّدمي: حممدثنا بكممر أبو  - حدثنا6632 سممليمان: بممن فضمميل المقمم
بمن اللمه عبممد عممن اللمه، عبمد بن سالم موسى: حدثني حدثنا
عنهما: الله رضي عمر
لم عليمه الله صلى النبي رؤيا في  المدينمة: (رأيمت فمي وس

نزلممت حممتى المدينممة مممن خرجممت الرأس، ثائارة سوداء امرأة
ّولتهمما بمهيعممة، مهيعممة). وهممي إلممى نقممل المدينممة وبمماء أن فتأ
الجحفة.

]6631[ر:

43.    : الرأس -  الثائرة المرأة باب
أبممي بممن بكممر أبممو المنممذر: حممدثني بممن إبراهيممم  - حدثنا6633

عممن سالم، عن عقبة، بن موسى عن سليمان، أويس: حدثني
أبيه:
سمموداء امممرأة قممال: (رأيمت وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ّولت بمهيعة، قامت حتى المدينة، من خرجت الرأس، ثائارة فممأ
الجحفة. مهيعة). وهي إلى ينقل المدينة وباء أن
]6631[ر:



44.      : المنام -  في ًا سيف هّز إذا باب
بممن بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا6634

موسممى أبممي عن بردة، أبي جده عن بردة، أبي بن الله عبد
-  - أراه

أني رؤياي في قال: (رأيت وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا هززت المممؤمنين من أصيب ما هو فإذا صدره، فانقطع سيف

ممما هممو فإذا كان، ما أحسن فعاد أخرى، هززته ثم أحد، يوم
المؤمنين). واجتماع الفتح، من به الله جاء
]3425[ر:

45.     : حلمه -  في كذب من باب
أيمموب، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا6635

عباس، ابن عن عكرمة، عن
ّلمم قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن  لمم بحلمم تح

ّلف يره اسممتمع ومممن يفعممل، ولممن شممعيرتين، بيممن يعقد أن ك
فممي ُصممّب منممه، يفّرون أو كارهون، له وهم قوم، حديث إلى
ّور ومممن القيامة، يوم النك أذنه ّذب، صممورة صمم ّلممف ُعمم ُك أن و
بنافخ). وليس فيها، ينفخ
أيوب. لنا سفيان: وصله قال

أبي عن عكرمة، عن قتادة، عن عوانة، أبو قتيبة: حدثنا وقال
رؤياه). في كذب هريرة: قوله: (من

أبممو عكرمة: قال الّرّمانّي: سمعت هاشم أبي عن شعبة، وقال
ّور هريرة: قوله: (من ّلم، ومن صورة، ص استمع). ومن تح

ابن عن عكرمة، عن خالد، أبي عن خالد، إسحق: حدثنا حدثنا
ّلم، ومن استمع، قال: (من عباس ّور). نحوه. ومن تح ص
قوله. عباس، ابن عن عكرمة، عن هشام، تابعه

ًا6636 عبممد الصمممد: حممدثنا عبممد مسلم: حممدثنا بن علي  - حدثن
عن أبيه، عن عمر، ابن مولى دينار، بن الله عبد بن الرحمن

عمر: ابن
أفممرى مممن قممال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

تر). لم ما عينه يري أن الفرى



46.          : يذكرها -  ول بها يخبر فل يكره، ما رأى إذا باب
بممن ربممه عبد عن شعبة، الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا6637
يقول: سلمة أبا قال: سمعت سعيد

قتممادة أبمما سمممعت حممتى فتمرضممني، الرؤيمما أرى كنممت لقممد 
صلى النبي سمعت حتى تمرضني، الرؤيا أرى كنت يقول: وأنا

رأى فممإذا اللمه، ممن الحسممنة يقممول: (الرؤيما وسملم عليه الله
ّدث فل يحممب ممما أحدكم ممما رأى وإذا يحممب، مممن إل بممه يحمم

وليتفممل الشمميطان، شممر ومممن شممّرها، مممن بالله فليتعوذ يكره
ًا، ًا، بها يحدث ول ثلث تضّره). لن فإنها أحد
]3118[ر:

حممازم أبممي ابممن حمممزة: حممدثني بممن إبراهيممم  - حممدثنا6638
ّبمماب، بمن اللمه عبممد عممن يزيمد، عمن والدراوردي، أبمي عمن خ

الخدري: سعيد
رأى يقول: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

عليهمما اللممه فليحمممد اللممه، مممن فإنهمما يحبهمما، الرؤيمما أحممدكم
ّدث مممن هممي فإنممما يكممره، مممما ذلممك غير رأى وإذا بها، وليح

لممن فإنهمما لحممد، يممذكرها ول شممّرها، مممن فليسممتعذ الشيطان،
تضّره).

]6584[ر:

47.          : يصب -  لم إذا عابر لول الرؤيا ير لم من باب
عممن يممونس، عممن الليممث، بكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6639

ابممن عتبممة: أن بمن اللمه عبممد بمن اللمه عبيممد عن شهاب، ابن
ّدث: كان عنهما الله رضي عباس يح

ً أن  فقال: إنممي وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى رجل
ّلممة المنام في الليلة رأيت فممأرى والعسممل، السمممن تنطممف ظ

ّففون الناس واصل سبب وإذا والمستقل، فالمستكثر منها، يتك
بممه أخذ ثم فعلوت، به أخذت فأراك السماء، إلى الرض من

بممه أخممذ ثم به، فعل آخر رجل به أخذ ثم به، فعل آخر رجل
اللممه، رسممول بكممر: يمما أبممو ُوصل. فقممال ثم فانقطع آخر رجل
ّني والله أنت، بأبي عليممه الله صلى النبي فقال فأعبرها، لتدع

ّلممة وسلم: (اعبرها). قال: أّما ينطممف الممذي وأممما فالسمملم، الظ
مممن فالمسممتكثر تنطممف، حلوته فالقرآن، والسمن العسل من

إلممى السممماء مممن الواصممل السممبب وأممما والمسممتقل، القممرآن
يأخممذ ثم الله، فيعليك به تأخذ عليه، أنت الذي فالحق الرض



به، فيعلو آخر رجل به يأخذ ثم به، فيعلو بعدك من رجل به
بممه، فيعلممو لممه يوّصممل ثممم بممه، فينقطع آخر رجل به يأخذ ثم

قممال أخطممأت؟ أم أصممبت أنممت، بأبي الله، رسول يا فأخبرني
ًا وسلم: (أصممبت عليه الله صلى النبي ًا). وأخطممأت بعضمم بعضمم

ّني قال: فوالله ّدث تقسم). قال: (ل أخطأت، بالذي لتح
]6599[ر:

48.      : الصبح -  صلة بعد الرؤيا تعبير باب
بن إسماعيل هشام: حدثنا أبو هشام، بن مؤّمل  - حدثنا6640

جنممدب بممن سمممرة رجاء: حممدثنا أبو عوف: حدثنا إبراهيم: حدثنا
قال: عنه الله رضي

يكممثر - مممما - يعنممي وسلم عليه ًالله صلى ًالله رسول كان 
رؤيا). قال: فيقممّص من منكم أحد رأى لصحابه: (هل يقول أن

أتماني غداة: (إنمه ذات قال وإنه يقّص، أن الله شاء من عليه
وإنممي انطلممق، لممي قممال وإنهممما ابتعثمماني، وإنهممما آتيان، الليلة

قممائام آخممر وإذا مضطجع، رجل على أتينا وإنا معهما، انطلقت
ه، فيثلمغ لرأسمه بالصمخرة يهموي همو وإذا بصمخرة، عليه رأس

إليممه يرجممع فل فيأخممذه، الحجممر فيتبممع هنا، ها الحجر فيتدهده
ممما مثممل بممه فيفعل عليه يعود ثم كان، كما رأسه يصح حتى
هممذان؟ ممما اللممه لهما: سبحان قال: قلت الولى، مّرة به فعل

رجممل علممى فأتينمما قال: فانطلقنا، انطلق، لي: انطلق قال: قال
ّلوب عليه قائام آخر وإذا لقفاه، مستلق هو وإذا حديد، من بك

ّقي أحد يأتي ومنخممره قفمماه، إلممى شممدقه فيشرشممر وجهممه ش
ّق أبو قال - قال: وربما قفاه إلى وعينه قفاه، إلى رجاء: فيشمم

فعممل ممما مثممل بممه فيفعل الخر الجانب إلى يتحول - قال: ثم
ذلمك يصمح حمتى الجمانب ذلمك ممن يفرغ فما الول، بالجانب
المممرة فعممل مممل مثل فيفعل عليه يعود ثم كان، كما الجانب
لي: انطلق قال: قال هذان؟ ما الله قال: قلت: سبحان الولى،
ّنممور مثل على فأتينا فانطلقنا، انطلق، أنممه - قممال: وأحسممب الت

ّطلعنمما وأصوات، لغط فيه - فإذا يقول كان فممإذا فيممه، قممال: فا
أسممفل مممن لهممب يممأتيهم هممم وإذا عممراة، ونسمماء رجممال فيممه

لهممما: ممما قممال: قلممت ضوضمموا، اللهممب ذلممك أتاهم فإذا منهم،
علممى فأتينا قال: فانطلقنا، انطلق، لي: انطلق قال: قال هؤلء؟

النهممر في وإذا الدم، مثل - أحمر يقول كان أنه - حسبت نهر



عنممده جمممع قممد رجل النهر شط على وإذا يسبح، سابح رجل
ذلممك يأتي ثم يسبح، ما يسبح السابح ذلك وإذا كثيرة، حجارة

ًا فيلقمممه فمماه لممه فيفغممر الحجممارة، عنده جمع قد الذي حجممر
فمماه لممه فغممر إليممه رجممع كلممما إليممه يرجممع ثم يسبح، فينطلق
ًا، فألقمه لي: انطلممق قال: قال هذان؟ لهما: ما قال: قلت حجر
كممأكره المممرآة، كريممه رجممل على فأتينا قال: فانطلقنا، انطلق،

ً راء أنت ما حولهمما، ويسعى يحّشها نار عنده فإذا مرآة، رجل
انطلممق، لممي: انطلممق قممال: قممال هممذا؟ لهممما: ممما قممال: قلممت

الربيممع، لممون كل من فيها معتمة، روضة على فأتينا فانطلقنا،
ً رأسه أرى أكاد ل طويل، رجل الروضة ظهري بين وإذا طول
قممّط، رأيتهممم ولممدان أكممثر مممن الرجل حول وإذا السماء، في

لممي: انطلممق قممال: قممال هممؤلء؟ ممما هممذا لهممما: ممما قممال: قلممت
أر لممم عظيمممة، روضممة إلممى فانتهينمما قممال: فانطلقنمما انطلممق،

فيهمما، لممي: ارق قممال: قممال أحسممن، ول منها أعظم قّط روضة
ّيممة مدينة إلى فانتهينا فيها، قال: فارتقينا ولبممن ذهممب بلبممن مبن

ّقانمما فدخلناها، لنا ففتح فاستفتحنا المدينة باب فأتينا فضة، فتل
وشممطر راء، أنممت ممما كأحسممن خلقهممم مممن شطر رجال فيها

ذلمك فممي فقعمموا لهممم: اذهبمموا قممال: قممال راء، أنممت ممما كأقبح
فممي المحمض ممماءه كمأن يجممري معممترض نهر قال: وإذا النهر،

ذلممك ذهممب قممد إلينمما رجعمموا ثممم فيه، فوقعوا فذهبوا البياض،
لممي: هممذه قممال: قممال صورة، أحسن في فصاروا عنهم، السوء

ًا، بصري قال: فسما منزلك، وهذاك عدن جنة قصممر فإذا صعد
قممال: قلممت منزلممك، لممي: هممذاك قال: قال البيضاء، الربابة مثل

وأنممت فل، الن قال: أممما فأدخله، ذراني فيكما الله لهما: بارك
ًا، الليلممة منممذ رأيت قد لهما: فإني قال: قلت داخله، فممما عجبمم

الرجممل أممما سممنخبرك، إنما لي: أممما قال: قال رأيت؟ الذي هذا
يأخممذ  الرجممل فإنه بالحجر، رأسه يثلغ عليه أتيت الذي الول

الممذي الرجل وأما المكتوبة، الصلة عن وينام فيرفضه القرآن
قفمماه، إلممى ومنخممره قفمماه، إلممى شممدقه يشرشممر عليممه، أتيت

الكذبممة فيكممذب بيتممه، مممن يغدو الرجل فإنه قفاه، إلى وعينه
بنمماء مثممل فممي الذين العراة والنساء الرجال وأما الفاق، تبلغ

ّنور، عليممه أتيممت الممذي الرجممل وأممما والزواني، الزناة فإنهم الت
الرجممل وأممما الربمما، آكل فإنه الحجارة، ويلقم النهر في يسبح

فممإنه حولهمما، ويسممعى يحّشممها النممار عنممد الذي المرآة، الكريه



فإنه الروضة في الذي الطويل الرجل وأما جهنم، خازن مالك
فكل حوله الذين الولدان وأما وسلم، عليه الله صلى إبراهيم
المسمملمين: يمما بعممض الفطممرة). قممال: فقممال علممى مممات مولود
اللممه صمملى اللممه رسممول فقال المشركين؟ وأولد الله، رسول

ًا كانوا الذين القوم وأما المشركين، وسلم: (وأولد عليه شمطر
ًا حسممن منهم ً خلطمموا قمموم فممإنهم قبيممح، منهممم وشممطر عمل

ًا، وآخر صالحا ّيئ عنهم). الله تجاوز س
]809[ر:

الفتن.  - كتاب96
1  }:       : ل -  فتنة واتقوا تعالى الله قول في جاء ما باب

 : / { النفال     خاصة منكم ظلموا الذين وما/. 25تصيبّن
. الفتن         من ّذر يح وسلم عليه الله صلى النبي كان

ّي: حممدثنا بن بشر الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6641 الّسر
أسماء، قال: قالت مليكة أبي ابن عن عمر، بن نافع
حوضممي علممى قممال: (أنمما وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 

فممأقول: أمممتي، دونممي، مممن بناس فيؤخذ علّي، يرد من أنتظر
مليكممة: أبممي ابممن القهقرى). قممال على مشوا تدري، فيقول: ل

نفتن. أو أعقابنا، على نرجع أن بك نعوذ إنا اللهم
]6220[ر:

عممن عوانممة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6642
الله: عبد قال: قال وائال أبي عن مغيرة،

الحوض، على فرطكم وسلم: (أنا عليه الله صلى النبي قال 
اختلجمموا لنمماولهم أهممويت إذا حممتى منكم، رجال إلّي فليرفعّن

أحممدثوا ممما تممدري يقممول: ل أصممحابي، رّب فممأقول: أي دونممي،
بعدك).

]6205[ر:
الرحمممن، عبممد بممن يعقوب بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6643

يقول: سعد بن سهل قال: سمعت حازم أبي عن
على فرطكم يقول: (أنا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

يظمممأ لمم منممه شممرب ومممن منممه، شممرب ورده مممن الحوض،
ًا، بعده يحممال ثممم ويعرفممونني، أعرفهممم أقمموام علّي ليردّن أبد
وبينهم). بيني



ّدثهم وأنمما عيمماش أبي بن النعمان حازم: فسمعني أبو قال أحمم
أشممهد قممال: وأنمما فقلت: نعممم، سهلً؟ سمعت فقال: هكذا هذا،
منممي، قممال: (إنهممم فيممه يزيد لسمعته الخدري سعيد أبي على

ّدلوا ما تدري ل فيقال: إنك ًا بعدك، ب ًا فأقول: سحق لمن سحق
ّدل بعدي). ب
]6212[ر:

2) :       : سترون -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( تنكرونها   ًا أمور بعدي

وسمملم: عليممه اللمه صملى النممبي زيممد: قممال بن الله عبد وقال
الحوض). على تلقوني حتى (اصبروا

]4075[ر:
العمممش: سممعيد: حممدثنا بممن يحيممى مسدد: حدثنا  - حدثنا6644
قال: الله عبد وهب: سمعت بن زيد حدثنا

سممترون وسمملم: (إنكممم عليممه الله صلى الله رسول لنا قال 
ًا أثرة بعدي اللممه؟ رسممول يا تأمرنا تنكرونها). قالوا: فما وأمور

حقكم). الله وسلوا حقهم، إليهم قال: (أدوا
]3408[ر:

عن الجعد، عن الوارث، عبد عن مسدد،  - حدثنا6645/6646
عباس، ابن عن رجاء، أبي
أميممره مممن كره قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا ًا السلطان من خرج من فإنه فليصبر، شيئ ميتممة مممات شممبر
جاهلية).

الجعممد عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا6646( 
ابممن قممال: سمممعت العطمماردي رجمماء أبممو عثمممان: حممدثني أبممي

عنهما، الله رضي عباس
أميممره مممن رأى قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا ًا الجماعممة فممارق مممن فممإنه عليممه فليصممبر يكرهممه شمميئ شممبر
]6724جاهلية). [ ميتة مات إل فمات،
عممن عمممرو، عممن وهممب، ابممن إسماعيل: حممدثني  - حدثنا6647
قال: أمية أبي بن جنادة عن سعيد، بن بسر عن بكير،

قلنمما: أصمملحك مريممض، وهممو الصممامت بممن عبادة على دخلنا 
ّدث الله، صمملى النممبي مممن سمممعته بممه، الله ينفعك بحديث ح
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: دعانمما وسمملم، عليه الله

والطاعة، السمع على بايعنا علينا: أن أخذ فيما فقال فبايعناه،



ل وأن علينمما، وأثممرة ويسممرنا وعسممرنا ومكرهنمما، منشطنا في
ًا، كفرا تروا أن إل أهله، المر ننازع فيه الله من عندكم بواح

برهان.
]6774[

عممن قتممادة، عن شعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا6648
حضير: بن أسيد عن مالك، بن أنس

ً أن  رسممول فقال: يمما وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل
ًا اسممتعملت اللممه، سممترون قممال: (إنكممم تسممتعملني؟ ولممم فلنمم
تلقوني). حتى فاصبروا أثرة، بعدي

]3581[ر:

3) :       : هلك -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( سفهاء     أغيلمة يدي على أمتي

بممن يحيى بن عمرو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6649
قممال: كنممت جممدي قممال: أخممبرني سممعيد بممن عمممرو بممن سممعيد
ًا عليممه اللممه صمملى النممبي مسممجد فممي هريممرة أبممي مممع جالس
هريرة: أبو قال مروان، ومعنا بالمدينة، وسلم

غلمة يدي على أمتي يقول: (هلكة المصدوق الصادق سمعت 
أبممو غلمممة. فقممال عليهممم اللممه مروان: لعنممة قريش). فقال من

لفعلت. فكنممت فلن وبني فلن أقول: بني أن شئت هريرة: لو
فممإذا بالشممأم، ملكمموا حيممن مممروان بنممي إلممى جممدي مع أخرج
ًا رآهم ًا غلمان منهمم؟ يكونموا أن همؤلء لنمما: عسمى قممال أحداث

أعلم. قلنا: أنت
]3409[ر:

4) :       : ويل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( اقترب     قد شر من للعرب

سممع عيينمة: أنمه ابمن إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا6650
حبيبممة، أم عن سلمة، أم بنت زينب عن عروة، عن الُزهري،

قالت: أنها عنهن الله رضي جحش بنت زينب عن
ًا النمموم مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي استيقظ  محمممر

اقممترب، قممد شر من للعرب ويل الله، إل إله يقول: (ل وجهه
سممفيان هممذه). وعقممد مثممل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح

إذا قممال: (نعممم، الصممالحون؟ وفينا قيل: أنهلك مائاة، أو تسعين
الخبث). كثر



]3168[ر:
الُزهري. وحممدثني عن عيينة، ابن نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6651

عممن الُزهممري، عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبد محمود: أخبرنا
قال: عنهما الله رضي زيد بن أسامة عن عروة،

آطممام مممن أطممم علممى وسلم عليه الله صلى النبي أشرف 
لرى قال: (فممإني أرى). قالوا: ل، ما ترون فقال: (هل المدينة،

القطر). كوقع بيوتكم خلل تقع الفتن
]1779[ر:

5.   : الفتن -  ظهور باب
العلممى: حممدثنا عبممد الوليممد: أخبرنمما بممن عيمماش  - حممدثنا6652
هريرة، أبي عن سعيد، عن الُزهري، عن معمر،

لى النمبي عن  ه ص الزممان، قمال: (يتقمارب وسملم عليمه الل
الهممرج). ويكممثر الفتممن، وتظهممر الّشممّح، ويلقممى العلممم، وينقص

ّيممما اللممه، رسممول قالوا: يمما القتممل). وقممال قممال: (القتممل هممو؟ أ
الُزهممري، عن الُزهري، أخي وابن والليث، يونس، عن شعيب،

وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن حميد، عن
]5690[ر:

عممن العمش، عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا6653/6656
فقال: موسى وأبي الله عبد مع قال: كنت شقيق

السمماعة يممدي بيممن وسمملم: (إن عليممه اللمه صملى النبي قال 
ًا الهرج). فيها ويكثر العلم، فيها ويرفع الجهل، فيها ينزل ليام

القتل. والهرج
العمممش: أبممي: حممدثنا حفص: حدثنا بن عمر ) - حدثنا6654( 

فتحممدثا: فقممال موسممى وأبممو الله عبد قال: جلس شقيق حدثنا
موسى: أبو
السمماعة يممدي بيممن وسمملم: (إن عليممه اللمه صملى النبي قال 

ًا، الهممرج). ويكممثر الجهممل، فيهمما وينممزل العلممم، فيهمما يرفع ليام
القتل. والهرج

أبممي عممن العمممش، عممن جريممر، قتيبممة: حممدثنا ) - حدثنا6655(
اللممه رضممي موسممى وأبي الله عبد مع لجالس قال: إني وائال

وسلم، عليه الله صلى النبي موسى: سمعت أبو فقال عنهما،
القتل. الحبشة بلسان والهرج مثله،

واصممل، عممن شممعبة، غندر: حممدثنا محمد: حدثنا ) - حدثنا6656(
رفعه، وأحسبه الله، عبد عن وائال، أبي عن



ويظهممر العلم فيها يزول الهرج، أيام الساعة يدي قال: (بين 
الحبشة. بلسان موسى: والهرج: القتل أبو الجهل). قال فيها

أنه الشعري عن وائال، أبي عن عاصم، عن عوانة، أبو وقال
عليممه اللممه صمملى النممبي ذكممر الممتي اليام الله: تعلم لعبد قال

نحوه. الهرج؟ أيام وسلم
مسعود: ابن وقال

شممرار يقممول: (مممن وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي سمممعت 
أحياء). وهم الساعة تدركهم من الناس

6.         : منه -  شر بعده الذي إل زمان يأتي ل باب
بممن الزبيممر عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6657

قال: عدي
الحجمماج، مممن يلقممون ممما إليممه فشكونا مالك، بن أنس أتينا 

شممر بعممده الممذي إل زمممان عليكم يأتي ل فإنه فقال: اصبروا،
عليممه اللممه صمملى نممبيكم مممن سمممعته ربكممم، تلقوا حتى منه،

وسلم

(ح). الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حدثنا6658
بممن محمممد عممن سممليمان، عممن أخي، إسماعيل: حدثني وحدثنا

ّية: الحممارث بنممت هند عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي الفراسمم
قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم أن
ًا، ليلممة وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول استيقظ  فزعمم

أنممزل وممماذا الخزائان، من الله أنزل ماذا الله، يقول: (سبحان
لكممي أزواجممه - يريممد الحجرات صواحب يوقظ من الفتن، من

الخرة). في عارية الدنيا في كاسية - رب يصلين
]115[ر:

7) :       : من -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( منا     فليس السلح علينا حمل

نممافع، عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن الله عبد  - حدثنا6659
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
علينا حمل قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

منا). فليس السلح
]6480[ر:

بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا6660



موسى، أبي عن بردة، أبي عن
علينمما حمممل قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

منا). فليس السلح
عممن معمممر، عممن الممرزاق، عبممد محمممد: أخبرنمما  - حممدثنا6661

هريرة، أبا هّمام: سمعت
على أحدكم يشير قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

يممده، فممي ينممزغ الشمميطان لعممل يممدري، ل فإنه بالسلح، أخيه
النار). من حفرة في فيقع

قممال: سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا6662/6663
يقول: الله عبد بن جابر محمد: سمعت أبا لعمرو: يا قلت
صمملى اللممه رسممول لممه فقال المسجد، في بسهام رجل مّر 

بنصالها). قال: نعم. وسلم: (أمسك عليه الله
عمممرو عممن زيممد، بممن حماد النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا6663(

جابر: عن دينار، بن
ً أن  أن فممأمر نصممولها، بدا قد بأسهم المسجد في مّر رجل

ًا. يخدش ل بنصولها، يأخذ مسلم
]440[ر:

بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا6664
موسى، أبي عن بردة، أبي عن
فممي أحممدكم مممّر قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أو نصممالها، على فليمسك نبل، ومعه سوقنا، في أو مسجدنا،
ًا يصمميب أن بكفممه، قممال: فليقبممض منهمما المسمملمين مممن أحممد

بشيء).
]441[ر:

8) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( بعض       رقاب بعضكم يضرب ًا، كفار بعدي ترجعوا

العمممش: أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثني بممن عمممر  - حدثنا6665
الله: عبد قال: قال شقيق حدثنا

فسمموق، المسمملم وسلم: (سممباب عليه الله صلى النبي قال 
كفر). وقتاله

]48[ر:
بممن واقممد شعبة: أخبرني منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا6666
عمر: ابن عن أبيه، عن محمد،

ارجعمموا يقممول: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمع أنه 



ًا، بعدي بعض). رقاب بعضكم يضرب كفار
]1655[ر:

خالممد: حممدثنا بممن قممّرة يحيى: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا6667
بكمرة، أبممي عممن بكرة، أبي بن الرحمن عبد عن سيرين، ابن

بممن الرحمممن عبممد مممن نفسي في أفضل هو آخر، رجل وعن
بكرة: أبي بكرة: عن أبي
فقممال: النمماس خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

قممال: حممتى أعلم، ورسوله هذا). قالوا: الله يوم أي تدرون (أل
النحر). قلنمما: بيوم فقال: (أليس اسمه، بغير سيسّميه أنه ظننا
بالبلممدة). قلنمما: أليسممت هذا، بلد قال: (أي الله، رسول يا بلى
وأعراضممكم، وأموالكم، دماءكم، قال: (فإن الله، رسول يا بلى

هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم وأبشاركم،
ّلغت). قلنا: نعممم، هل أل هذا، بلدكم في اشممهد، قممال: (اللهممم ب

ّلغ ّلممغ رّب فممإنه الغممائاب، الشاهد فليب ّلغممه مب أوعممى هممو مممن يب
ًا، بعدي ترجعوا قال: (ل كذلك، له). فكان بعضممكم يضرب كفار

حّرقممه حيممن الحضرمي، ابن حّرق يوم كان بعض). فلما رقاب
أبو فقالوا: هذا بكرة، أبي على قال: أشرفوا قدامة، بن جارية
بكممرة أبممي عممن أمي، الرحمن: فحدثتني عبد قال يراك، بكرة

بقصبة. بهشت ما علّي دخلوا قال: لو أنه
]67[ر:

عممن فضمميل، بممن محمد إشكاب: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6668
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن أبيه،
ّدوا وسمملم: (ل عليممه الله صلى النبي قال  ًا، بعممدي ترتمم كفممار

بعض). رقاب بعضكم يضرب
]1652[ر:

بممن علممي عممن شممعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6669
جريممر جمده عن جرير، بن عمرو ابن زرعة أبا مدرك: سمعت

قال:
الوداع: حجة في وسلم عليه الله صلى الله رسول لي قال 

ًا، بعممدي ترجعمموا قممال: (ل الناس). ثممم (استنصت يضممرب كفممار
بعض). رقاب بعضكم

]121[ر:

9.        : القائم -  من خير فيها القاعد فتنة تكون باب
بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبيممد بن محمد  - حدثنا6670/6671



أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن سمملمة أبي عن أبيه، عن سعد،
هريرة.

عممن شممهاب، ابن عن كيسان، بن صالح إبراهيم: وحدثني قال
ّيب، بن سعيد قال: هريرة أبي عن المس

فتممن، وسمملم: (سممتكون عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 
الماشممي، مممن خيممر فيهمما والقائام القائام، من خير فيها القاعد

تستشممرفه، لهمما تشممّرف من الساعي، من خير فيها والماشي
ًا، أو ملجأ، فيها وجد فمن به). فليعذ معاذ

الُزهري: أخبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا6671(
قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو
فتممن، وسمملم: (سممتكون عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 

الماشممي، مممن خيممر والقممائام القممائام، مممن خيممر فيهمما القاعممد
تستشممرفه، لهمما تشممّرف من الساعي، من خير فيها والماشي

ًا، أو ملجأ، وجد فمن به). فليعذ معاذ
]3406[ر:

10.     : بسيفيهما -  المسلمان التقى إذا باب
ّهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا6672 رجل عن حّماد، الو

قال: الحسن عن يسّمه، لم
فقال: أين بكرة أبو فاستقبلني الفتنة، ليالي بسلحي خرجت 

عليممه اللممه صمملى الله رسول عّم ابن نصرة قلت: أريد تريد؟
تواجه وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول وسلم. قال: قال

القاتل، النار). قيل: فهذا أهل من فكلهما بسيفيهما المسلمان
صاحبه). قتل أراد قال: (إنه المقتول؟ بال فما
بممن ويممونس ليمموب الحممديث هممذا زيد: فممذكرت بن حّماد قال

ّدثاني أن أريد وأنا عبيد، الحممديث: هممذا روى فقال: إنما به، يح
بكرة. أبي عن قيس، بن الحنف عن الحسن،

بهذا. حّماد سليمان: حدثنا حدثنا
ويممونس، أيمموب، زيممد: حممدثنا بممن حّممماد مؤّمممل: حممدثنا وقممال

ّلى وهشام، أبممي عممن الحنمف، عن الحسن، عن زياد، بن ومع
وسلم. عليه الله صلى النبي عن بكرة،
أيوب. عن معمر، ورواه
ّكار ورواه بكرة. أبي عن أبيه، عن العزيز، عبد بن ب
حممراش، بممن ربعممي عن منصور، عن شعبة، غندر: حدثنا وقال
يرفعممه ولممم وسلم، عليه الله صلى النبي عن بكرة، أبي عن



منصور. عن سفيان،
]31[ر:

11.       : جماعة -  تكن لم إذا المر كيف باب
ّنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا6673 مسمملم: حممدثنا بن الوليد المث

ه الله عبيد بن بسر جابر: حدثني ابن أبما سممع الحضمرمي: أن
يقول: اليمان بن حذيفة سمع الخولني: أنه إدريس

عممن وسملم عليه الله صلى الله رسول يسألون الناس كان 
فقلممت: يمما يممدركني، أن مخافة الشر، عن أسأله وكنت الخير،
الخيممر، بهذا الله فجاءنا وشر، جاهلية في كنا إنا الله، رسول

ذلك بعد قال: (نعم). قلت: وهل شر؟ من الخير هذا بعد فهل
قال: دخنه؟ دخن). قلت: وما وفيه قال: (نعم، خير؟ من الشر
بعممد وتنكر). قلممت: فهممل منهم تعرف هديي، بغير يهدون (قوم
ممن جهنمم، أبواب على دعاة قال: (نعم، شر؟ من الخير ذلك

قال: لنا، صفهم الله رسول فيها). قلت: يا قذفوه إليها أجابهم
إن تممأمرني بألسممنتنا). قلممت: فممما ويتكلمممون جلممدتنا، مممن (هم

وإمممامهم). قلممت: المسمملمين جماعممة قال: (تلزم ذلك؟ أدركني
الفممرق تلك قال: (فاعتزل إمام؟ ول جماعة لهم يكن لم فإن

وأنممت الممموت يممدركك حتى شجرة، بأصل تعّض أن ولو كلها،
ذلك). على
]3411[ر:

12.        : والظلم -  الفتن سواد ّثر يك أن كره من باب
قال: حدثنا وغيره حيوة يزيد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6674

قال: السود أبي الليث: عن السود. وقال أبو
عكرمممة فلقيممت فيممه، فاكتتبت بعث، المدينة أهل على قطع 

عبمماس: أن ابممن قممال: أخممبرني ثم النهي أشد فنهاني فأخبرته،
ًا ّثممرون المشممركين، مممع كممانوا المسمملمين مممن أناسمم سممواد يك

فيممأتي وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول على المشركين
فيقتلممه، يضممربه أو فيقتلممه، أحممدهم فيصمميب فيرمممى السممهم
ظممالمي الملئاكممة توفمماهم الممذين تعممالى: {إن اللممه فممأنزل

أنفسهم}.
]4320[ر:

13.       : الناس -  من حثالة في بقي إذا باب
العمممش، سممفيان: حممدثنا كثير: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا6675



قال: حذيفة وهب: حدثنا بن زيد عن
ه رسمول حدثنا  لم عليمه اللمه صملى الل رأيمت حمديثين، وس

جممذر فممي نزلممت المانممة الخممر: حممدثنا: (أن أنتظر وأنا أحدهما
السممنة). مممن علممموا ثم القرآن، من علموا ثم الرجال، قلوب
من المانة فتقبض النومة الرجل قال: (ينام رفعها عن وحدثنا
فتقبمض النومممة ينممام ثمم الموكت، أثمر مثل أثرها فيظل قلبه،

رجلممك على دحرجته كجمر المجل، أثر مثل أثرها فيها فيبقى
ًا فتراه فنفط، يتبايعون، الناس ويصبح شيء، فيه وليس منتبر

ً فلن بنممي فممي فيقممال: إن المانممة، يممؤدي أحممد يكاد فل رجل
ًا، في وما أجلده، وما أظرفه وما أعقله للرجل: ما ويقال أمين
ول زمممان، علممّي أتى إيمان). ولقد من خردل حبة مثقال قلبه

ًا كممان لئن بايعت، أيكم أبالي ّده مسمملم وإن السمملم، علممّي ر
ًا كان ّده نصراني إل أبممايع كنممت اليوم: فما وأما ساعيه، علّي ر
ًا ًا. فلن وفلن
]6132[ر:

14.    : الفتنة -  في التعّرب باب
أبممي بممن يزيممد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6676
الكوع: ابن سلمة عن عبيد،

علممى ارتممددت الكمموع، ابممن فقال: يمما الحجاج على دخل أنه 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول ولكن قال: ل، تعّربت؟ عقبيك،
البدو. في لي أذن وسلم
خممرج عفان، بن عثمان قتل قال: لما عبيد أبي بن يزيد وعن

لممه وولممدت امممرأة، هناك وتزوج الّربذة، إلى الكوع بن سلمة
ًا، المدينة. نزل بليال، يموت أن قبل حتى بها، يزل فلم أولد
عبممد عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا6677

أبممي عممن أبيممه، عممن صعصممعة، أبي ابن الله عبد بن الرحمن
قال: أنه عنه الله رضي الخدري سعيد

يكممون أن وسمملم: (يوشممك عليممه الله صلى الله رسول قال 
القطممر، ومواقممع الجبال شعف بها يتبع غنم المسلم مال خير
الفتن). من بدينه يفّر
]19[ر:

15.    : الفتن -  من التعوذ باب
عممن قتممادة، عممن هشممام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا6678



قال: عنه الله رضي أنس
بالمسممألة، أحفمموه حممتى وسمملم عليه الله صلى النبي سألوا 

فقممال: (ل المنبر يوم ذات وسلم عليه الله صلى النبي فصعد
ّينممت إل شمميء عممن تسممألوني ًا أنظممر لكممم). فجعلممت ب يمينمم

رجممل، فأنشممأ يبكممي، ثمموبه فممي رأسممه رجل كل فإذا وشمالً،
مممن اللمه نمبي فقممال: يمما أبيمه، غيممر إلى يدعى لحى إذا كان

بممالله فقممال: رضممينا عمممر أنشممأ حذافة). ثم فقال: (أبوك أبي؟
ًا، ًا، وبالسمملم ربمم سمموء مممن بممالله نعمموذ رسممولً، وبمحمممد دينمم

الخيممر في رأيت وسلم: (ما عليه الله صلى النبي الفتن. فقال
ّورت إنه قّط، كاليوم والشر رأيتهمما حمتى والنار، الجنة لي ص

الحائاط). دون
أيهمما اليممة: {يمما هممذه عنممد الحديث هذا يذكر قتادة قال: فكان

تسؤكم}. لكم تبد إن أشياء تسألواعن ل آمنوا الذين
سممعيد: حممدثنا زريع: حممدثنا بن يزيد النرسي: حدثنا عباس وقال

ًا قتادة: أن وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله نبي حدثهم: أن أنس
ًا رجل وقال: كل بهذا، ًا ثوبه في رأسه لف يبكممي. وقممال: عائاممذ
الفتن. سوأى من بالله قال: أعوذ أو الفتن، سوء من بالله
ومعتمممر، سممعيد زريممع: حممدثنا بممن يزيممد خليفة: حدثنا لي وقال
ًا قتادة: أن عن أبيه، عن اللممه صمملى النممبي عممن حممدثهم، أنس

ًا وسلم عليه الفتن. شر من بالله بهذا. وقال: عائاذ
]6001[ر:

16) :       : الفتنة -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( المشرق   قبل من

بممن هشممام محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثني6679/6680
أبيه، عن سالم، عن الُزهري، عن معمر، عن يوسف،

المنممبر جنممب إلى قام أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 
قمرن يطلمع حيمث ممن هنما، هما الفتنمة هنما، ها فقال: (الفتنة

الشمس). قال: قرن أو الشيطان،
عممن نممافع، عممن ليممث، سممعيد: حممدثنا بن قتيبة ) - حدثنا6680(

عنهما: الله رضي عمر ابن
مسممتقبل وهممو وسمملم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

قممرن يطلممع حيممث مممن هنمما، ها الفتنة إن يقول: (أل المشرق
الشيطان).

]2937[ر:



عممن سممعد، بممن أزهممر الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6681
قال: عمر ابن عن نافع، عن عون، ابن
فممي لنمما بممارك وسمملم: (اللهممم عليممه اللممه صمملى النممبي ذكر 

وفممي اللممه، رسممول يمننا). قالوا: يا في لنا بارك اللهم شأمنا،
فممي لنمما بممارك اللهممم شأمنا، في لنا بارك قال: (اللهم نجدنا؟

فممي قممال فممأظنه نجممدنا؟ وفممي اللممه، رسممول يمننا). قممالوا: يمما
الشيطان). قرن يطلع وبها والفتن، الزلزل الثالثة: (هناك

]2937 - 990[ر:
عممن بيممان، عممن خالممد، الواسطي: حممدثنا إسحق  - حدثنا6682

قال: جبير بن سعيد عن الرحمن، عبد بن وبرة
ّدثنا أن فرجونمما عمممر، بممن اللممه عبممد علينمما خرج  ًا يحمم حممديث

ًا، حممدثنا الرحمن، عبد أبا فقال: يا رجل إليه قال: فبادرنا حسن
تكممون ل حممتى يقول: {وقمماتلوهم والله الفتنة، في القتال عن

كممان إنممما أمممك؟ ثكلتممك الفتنممة، ممما تممدري فتنة}. فقممال: هممل
الممدخول وكان المشركين، يقاتل وسلم عليه الله صلى محمد

الملك. على كقتالهم وليس فتنة، دينهم في
]4243[ر:

17.      : البحر -  كموج تموج التي الفتنة باب
انوا بمن خلمف عمن عيينة، ابن وقال ّبون حوشمب: ك أن يسمتح

ّثلوا القيس: امرؤ قال الفتن، عند البيات بهذه يتم

ّية تكون ما أول الحرب جهول لكل بزينتها  تسعى*** فت

ّلممت*** ضممرامها وشممّب اشتعلت إذا حتى ًا  و ذات غيممر عجمموز
حليل

ّيرت لونها ُينكر شمطاء والتقبيل للشّم  مكروهة*** وتغ
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمرو  - حدثنا6683

يقول: حذيفة شقيق: سمعت العمش: حدثنا
النممبي قممول يحفظ قال: أيكم إذ عمر، عند جلوس نحن بينا 

أهله في الرجل قال: (فتنة الفتنة؟ في وسلم عليه الله صلى
ّفرهممما وجممماره، وولمممده ومممماله والممممر والصمممدقة، الصممملة تك

أسممألك، هممذا عممن المنكممر). قممال: ليممس عن والنهي بالمعروف
يمما بممأس منها عليك قال: ليس البحر، كموج تموج التي ولكن
ًا وبينها بينك إن المؤمنين، أمير ًا، باب عمممر: أيكسممر قممال مغلقمم



يغلممق ل عمممر: إذا قممال يكسممر، بممل قممال: ل، يفتح؟ أم الباب
ًا، قال: نعم، الباب؟ يعلم عمر لحذيفة: أكان قلت: أجل. قلنا أبد
ّدثته أنمي وذلمك ليلمة، غمد دون أن يعلمم كما ًا حمم ليمس حممديث

ًا فأمرنا الباب؟ نسأله: من أن بالغاليط. فهبنا فسممأله، مسروق
قال: عمر. الباب؟ فقال: من

]502[ر:
جعفممر، بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبي بن سعيد  - حدثنا6684

ّيب، بممن سممعيد عن الله، عبد بن شريك عن أبممي عممن المسمم
قال: الشعري موسى

حمموائاط مممن حممائاط إلممى وسمملم عليه الله صلى النبي خرج 
جلسممت الحائاط دخل فلما إثره، في وخرجت لحاجته، المدينة

ّواب اليوم وقلت: لكونّن بابه، على عليممه اللممه صمملى النممبي بمم
وسملم عليمه اللمه صملى النممبي فممذهب يمأمرني، ولمم وسملم،
سماقيه عمن فكشمف الممبئر، ُقممّف علمى وجلس حاجته، وقضى
فقلممت: ليدخل، عليه يستأذن بكر أبو فجاء البئر، في ودلهما

صمملى النممبي إلممى فجئممت فوقممف لممك، أستأذن حتى أنت كما
عليممك، يسممتأذن بكممر أبممو الله، نبي فقلت: يا وسلم عليه الله

النممبي يميممن عممن فجمماء بالجنة). فدخل، وبّشره له قال: (ائاذن
الممبئر، في ودلهما ساقيه عن فكشف وسلم، عليه الله صلى
النممبي فقممال لممك، أسممتأذن حممتى أنممت فقلت: كممما عمر فجاء
عممن بالجنممة). فجمماء وبشممره لممه وسلم: (ائاممذن عليه الله صلى
سمماقيه عممن فكشممف وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي يسممار

ُقممّف، فامتل البئر، في فدلهما ثممم مجلممس، فيممه يكممن فلممم ال
النممبي فقممال لممك، أسممتأذن حممتى أنممت فقلت: كما عثمان جاء

بلء معهمما بالجنممة، وبشممره لممه وسمملم: (ائاممذن عليممه الله صلى
ًا، معهممم يجممد فلممم يصمميبه). فممدخل ّول مجلسمم جمماء حممتى فتحمم

فممي دلهممما ثممم ساقيه عن فكشف البئر، شفة على مقابلهم
ّنى فجعلت البئر، ًا أتم يأتي. أن الله وأدعو لي، أخ
ّولت ابممن قال ّيب: فتممأ هنمما، همما اجتمعممت قبممورهم، ذلممك المسمم

عثمان. وانفرد
]3471[ر:

عممن جعفممر، بممن محمممد خالممد: أخبرنمما بن بشر  - حدثني6685
قال: وائال أبا سليمان: سمعت عن شعبة،

ّلم لسامة: أل قيل  أفتممح أن دون ما كلمته قال: قد هذا؟ تك



ًا أن بعد لرجل، أقول بالذي أنا وما يفتحه، من أول أكون باب
ًا يكون رسممول مممن سمعت بعدما خير، رجلين: أنت على أمير
فممي فيطممرح برجممل يقممول: (يجمماء وسمملم عليه الله صلى الله

أهممل بممه فيطيممف برحمماه، الحمممار كطحممن فيهمما فيطحن النار،
وتنهممى بممالمعروف تممأمر كنممت ألست فلن، فيقولون: أي النار
أفعلممه، ول بممالمعروف آمممر كنممت فيقممول: إنممي المنكممر؟ عممن

وأفعله). المنكر عن وأنهى
]3094[ر:

عن الحسن، عن عوف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - حدثنا6686
قال: بكرة أبي
الله صلى النبي بلغ لّما الجمل، أيام بكلمة الله نفعني لقد 

ًا أّن وسلم عليه ّلكوا فارس قمموم يفلح قال: (لن كسرى ابنة م
ّلوا امرأة). أمرهم و
]4163[ر:

آدم: بممن يحيى محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6687/6690
مريممم، أبممو حصممين: حممدثنا أبو عياش: حدثنا ابن بكر أبو حدثنا
قال: السدي، زياد بن الله عبد
علممي بعممث البصممرة، إلممى وعائاشممة والزبيممر طلحة سار لما 

فصممعدا الكوفممة، علينا فقدما علي، بن وحسن ياسر بن عمار
وقممام أعله، فممي المنممبر فمموق علي بن الحسن فكان المنبر،
ًا فسمممعت إليممه، فاجتمعنمما الحسممن، مممن أسممفل عمممار عمممار

لزوجممة إنهمما وواللممه البصممرة، إلى سارت قد عائاشة يقول: إن
اللممه ولكممّن والخممرة، الممدنيا فممي وسلم عليه الله صلى نبيكم
ّياه ليعلم ابتلكم، وتعالى تبارك هي. أم تطيعون إ

ّيممة، أبممي ابممن نعيم: حممدثنا أبو ) - حدثنا6688( الحكممم، عممن غن
عائاشممة، فممذكر الكوفممة، منممبر علممى عمممار وائال: قام أبي عن

وسمملم عليممه الله صلى نبيكم زوجة وقال: إنها مسيرها، وذكر
ابتليتم. مما ولكنها والخرة، الدنيا في

ّبر: حممدثنا بن بدل ) - حدثنا6689( عمممرو: شممعبة: أخممبرني المح
يقول: وائال أبا سمعت

علممّي بعثممه حيممث عمار، على مسعود وأبو موسى أبو دخل 
ًا أتيت رأيناك فقال: ما يستنفرهم، الكوفة أهل إلى أكممره أمممر

عممار: فقمال أسملمت؟ منذ المر هذا في إسراعك من عندنا
ًا أسلمتما منذ منكما رأيت ما إبطائاكمما ممن عنمدي أكمره أمر



ّلة وكساهما المر، هذا عن ّلة، ح المسجد. إلى راحوا ثم ح
عمن العممش، عمن حمزة، أبي عن عبدان، ) - حدثنا6690( 

سلمة: بن شقيق
ًا كنت  أبممو فقال وعمار، موسى وأبي مسعود أبي مع جالس

غيممرك، فيممه لقلممت شممئت لو إل أحد أصحابك من مسعود: ما
ًا منك رأيت وما وسلم عليه الله صلى النبي صحبت منذ شيئ

أبمما عمار: يمما قال المر، هذا في استسراعك من عندي أعيب
ًا هممذا صمماحبك مممن ول منممك رأيممت وممما مسممعود، منممذ شمميئ
مممن عنممدي أعيممب وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي صممحبتما
ًا: يمما وكممان مسممعود، أبممو المر. فقال هذا في إبطائاكما موسممر

ّلتين، هات غلم ًا، والخرى موسى أبا إحداهما فأعطى ح عمار
الجمعة. إلى فيه وقال: روحا

]3561[ر:

18.      : ًا -  عذاب بقوم الله أنزل إذا باب
اللممه: أخبرنمما عبممد عثمممان: أخبرنمما بممن اللممه عبد  - حدثنا6691
عمممر: أنممه بن الله عبد بن حمزة الُزهري: أخبرني عن يونس،

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن سمع
بقوم الله أنزل وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

ًا، أعمالهم). على بعثوا ثم فيهم، كان من العذاب أصاب عذاب

19       : للحسن -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
       ) : يصلح  أن الله ولعل ّيد، لس هذا ابني إن علي بن

.( المسلمين     من فئتين بين به
إسممرائايل سفيان: حمدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6692

فقال: شبرمة، ابن إلى جاء بالكوفة ولقيته موسى، أبو
عليممه خمماف شممبرمة ابن فكأن فأعظه، عيسى على أدخلني 

علممي بن الحسن سار قال: لما الحسن قال: حدثنا يفعل، فلم
العمماص بن عمرو قال بالكتائاب، معاوية إلى عنهما الله رضي

ّلي ل كتيبة لمعاوية: أرى معاوية: من قال أخراها، تدبر حتى تو
ّي وعبممد عممامر بن الله عبد فقال فقال: أنا، المسلمين؟ لذارار
الحسن: ولقممد قال الصلح، له فنقول سمرة: نلقاه بن الرحمن
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: بينمما بكممرة أبمما سمممعت
وسلم: (ابني عليه الله صلى النبي فقال الحسن، جاء يخطب،

ّيد، هذا المسلمين). من فئتين بين به يصلح أن الله ولعل س



]2557[ر:
قممال: قممال سممفيان، اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممي  - حدثنا6693

أخممبره أسامة مولى حرملة علي: أن بن محمد عمرو: أخبرني
- قال: حرملة رأيت عمرو: وقد - قال

فيقول: ما الن سيسألك وقال: إنه علي إلى أسامة أرسلني 
ّلف السممد شممدق فممي كنممت لك: لو له: يقول فقل صاحبك؟ خ

أره. فلممم لممم أمممر هممذا ولكممن فيممه، معممك أكممون أن لحببممت
ًا، يعطني فمأوقروا جعفر، وابن وحسين حسن إلى فذهبت شيئ

راحلتي. لي

20        : فقال -  خرج ثم ًا، شيئ القوم عند قال إذا باب
بخلفه.

عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا6694
معاويممة، بممن يزيممد المدينممة أهل خلع قال: لما نافع عن أيوب،
فقال: وولده، حشمه عمر ابن جمع
لكل يقول: (ينصب وسلم عليه الله صلى النبي سمعت إني 

بيممع علممى الرجممل هممذا بايعنمما قممد القيامة). وإنا يوم لواء غادر
ًا أعلم ل وإني ورسوله، الله رجممل يبممايع أن مممن أعظممم غدر
أعلممم ل وإنممي القتممال، لممه ينصممب ثممم ورسوله الله بيع على
ًا الفيصممل كممانت إل المممر، هممذا في تابع ول خلعه، منكم أحد
وبينه. بيني
]3016[ر:

عمموف، عممن شممهاب، أبو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6695
قال: المنهال أبي عن
بمكممة، الزبيممر ابن ووثب بالشأم، ومروان زياد ابن كان لما 

بممرزة أبممي إلممى أبممي مممع فممانطلقت بالبصممرة، القممّراء ووثممب
ظممل فممي جممالس وهممو داره، فممي عليممه دخلنمما حتى السلمي

ّيممة ّل يسممتطعمه أبممي فأنشممأ إليممه، فجلسممنا قصممب، مممن لممه ُع
فممأول الناس؟ فيه وقع ما ترى أل برزة، أبا فقال: يا الحديث

أصممبحت أنممي اللممه عنممد احتسممبت به: إني تكلم سمعته شيء
ًا علممى كنتم العرب، معشر يا إنكم قريش، أحياء على ساخط
ّلممة مممن علمتممم الممذي الحممال ّلممة الذ اللممه وإن والضممللة، والق
بكم بلغ حتى وسلم، عليه الله صلى وبمحمد بالسلم أنقذكم

الممذي ذاك إن بينكممم، أفسممدت الممتي الممدنيا وهممذه تممرون، ممما
بيممن الممذين هؤلء وإن الدنيا، على إل يقاتل إن والله بالشأم،



الممذي ذاك وإن الممدنيا، علممى إل يقمماتلون إن واللممه أظهركممم،
الدنيا. على إل يقاتل إن والله بمكة

]6843[
عممن شممعبة، إيمماس: حممدثنا أبممي بممن آدم  - حممدثنا6696/6697

قال: اليمان بن حذيفة عن وائال، أبي عن الحدب، واصل
اللممه صمملى النممبي عهممد على منهم شر اليوم المنافقين إن 

يجهرون. واليوم ُيسّرون يومئذ كانوا وسلم، عليه
ثممابت، أبممي بممن حبيب عن مسعر، خلد: حدثنا ) - حدثنا6697(

قال: حذيفة عن الشعثاء، أبي عن
وسمملم، عليممه اللمه صملى النممبي عهممد على النفاق كان إنما 

اليمان. بعد الكفر هو اليوم: فإنما فأما

21.        : القبور -  أهل ُيغبط حتى الساعة تقوم ل باب
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا6698

هريرة، أبي عن العرج،
حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مكانه). ليتني فيقول: يا الرجل بقبر الرجل يمّر

22.      : الوثان -  ُتعبد حتى الزمان تغيير باب
قال: قال الُزهري عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6699
ّيب: أخبرني بن سعيد عنه: الله رضي هريرة أبو المس

الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الخلصة). ذي على دوس نساء أليات تضطرب حتى
الجاهلية. في يعبدون كانوا التي دوس الخلصة: طاغية وذو

عممن سممليمان، اللممه: حممدثني عبد بن العزيز عبد  - حدثنا6700
هريرة: أبي عن الغيث، أبي عن ثور،
الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بعصاه). الناس يسوق قحطان، من رجل يخرج حتى
]3329[ر:

23.   : النار -  خروج باب
أشممراط وسمملم: (أول عليممه اللممه صمملى النبي أنس: قال وقال

المغرب). إلى المشرق من الناس تحشر نار الساعة
]3151[ر:

الُزهممري: قممال عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حدثنا6701
هريرة: أبو المسيب: أخبرني بن سعيد



الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ببصرى). البل أعناق تضيء الحجاز، أرض من نار تخرج حتى

بممن عقبممة الكنممدي: حممدثنا سممعيد بممن اللممه عبممد  - حدثنا6702
جممده عممن الرحمممن، عبد بن خبيب عن الله، عبيد خالد: حدثنا

قال: هريرة أبي عن عاصم، بن حفص
أن الفممرات وسلم: (يوشممك عليه الله صلى الله رسول قال 

ًا). منه يأخذ فل حضره فمن ذهب، من كنز عن يحسر شيئ
عن العرج، عن الزناد، أبو الله: حدثنا عبيد عقبة: وحدثنا قال
أنممه إل مثلممه، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن هريرة، أبي

ذهب). من جبل عن قال: (يحسر
عبة: حمدثنا عمن يحيمى، مسمدد: حمدثنا  - حمدثنا6703 معبمد: ش

قال: وهب بن حارثة سمعت
ّدقوا، وسملم عليه الله صلى الله رسول سمعت  يقممول: (تصمم

يجممد فل بصممدقته الرجممل يمشممي زمممان، الناس على فسيأتي
يقبلها). من
لمه. عمر بن الله عبيد أخو مسدد: حارثة قال
]1345[ر:

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6704
هريرة: أبي عن الرحمن، عبد
الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عظيمممة، مقتلممة بينهممما يكممون عظيمتممان، فئتممان تقتتممل حممتى
ّذابون، دّجممالون يبعممث واحممدة. وحممتى دعوتهممما مممن قريممب كمم

وتكممثر العلممم يقبض وحتى الله، رسول أنه يزعم كلهم ثلثين،
وهممو الهممرج، ويكممثر الفتممن، وتظهممر الزمان، ويتقارب الزلزل،

المممال رب ُيهممّم حممتى فيفيض المال، فيكم يكثر القتل. وحتى
عليممه: ل يعرضه الذي فيقول يعرضه، وحتى صدقته، يقبل من

يمممر البنيممان. وحممتى فممي النمماس يتطمماول بممه. وحممتى لي أرب
تطلممع مكممانه. وحممتى ليتنممي فيقممول: يمما الرجممل بقممبر الرجممل

- آمنمموا - يعنممي الناس ورآها طلعت فإذا مغربها، من الشمس
ًا ينفع حين: {ل فذلك أجمعون، من آمنت تكن لم إيمانها نفس

ًا}. ولتقومّن إيمانها في كسبت أو قبل نشممر وقممد الساعة خير
يطويممانه. ولتقممومّن ول يتبايعممانه فل بينهممما، ثوبهممما الممرجلن

يطعمممه. ولتقممومّن فل لقحته بلبن الرجل انصرف وقد الساعة
السمماعة ولتقممومّن فيممه، يسممقي فل حوضممه يليط وهو الساعة



يطعمها). فل فيه إلى أكلته رفع وقد
]3413[ر:

24.   : الدّجال -  ذكر باب
قيس إسماعيل: حدثني يحيى: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا6705

شعبة: بن المغيرة لي قال: قال
ممما الممدجال عممن وسمملم عليه الله صلى النبي أحد سأل ما 

إن يقولممون منه). قلت: لنهممم يضّرك لي: (ما قال وإنه سألته،
ذلك). من الله على أهون قال: (هو ماء، ونهر خبز جبل معه

وهيممب: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى - حممدثنا  م6705
-  - أراه عمر ابن عن نافع، عن أيوب،

اليمنممى، عيممن قال: (أعممور وسلم عليه الله صلى النبي عن 
طافية). عنبة كأنها
]3256[ر:

عممن يحيممى، عممن شمميبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا6706
قال: مالك بن أنس عن طلحة، أبي ابن الله عبد بن إسحق

ينزل حتى الدجال، وسلم: (يجيء عليه الله صلى النبي قال 
فيخممرج رجفممات، ثلث المدينممة ترجممف ثممم المدينة، ناحية في
ومنافق) كافر كل إليه
]1782[ر:

بشممر: حممدثنا بممن محمد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6707
بكرة، أبي عن أبيه، عن إبراهيم، ابن سعد مسعر: حدثنا

المدينممة يممدخل قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 
ملكان). باب كل على أبواب، سبعة يومئذ لها المسيح، رعب

قممال: أبيممه عن إبراهيم، بن صالح عن إسحق، ابن قال: وقال
اللممه صمملى النممبي بكرة: سمعت أبو لي فقال البصرة، قدمت

بهذا. وسلم، عليه
عممن سممعد، بممن إبراهيممم الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد حدثنا
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن بكممرة، أبممي عن جده، عن أبيه،

ولهمما الممدجال، المسمميح رعممب المدينممة يممدخل قممال: (ل وسمملم
ملكان). باب كل على أبواب، سبعة يومئذ

]1780[ر:
عممن إبراهيممم، اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيز عبد  - حدثنا6708
اللممه عبممد الله: أن عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن صالح،

قال: عنهما الله رضي عمر بن



فممأثنى النمماس، فممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول قام 
فقممال: (إنممي الممدجال، ذكممر ثممم أهلممه، هممو بممما اللممه علممى

سممأقول ولكنممي قممومه، أنذره وقد إل نبي من وما لنذركموه،
ً فيه لكم ليممس اللممه وإن أعممور، لقومه: إنه نبي يقله لم قول

بأعور).
]3159[ر:

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6709
عمر: بن الله عبد عن سالم، عن شهاب، ابن
لم عليمه الله صلى الله رسول أن  نمائام أنما قمال: (بينما وس

يهممراق أو ينطممف الشممعر، سممبط رجممل فممإذا بالكعبممة، أطمموف
ألتفممت ذهبممت ثم مريم، قالوا: ابن هذا؟ قلت: من ماء، رأسه
عينممه كممأن العيممن، أعممور الرأس، جعد أحمر جسيم رجل فإذا
ًا بممه النمماس أقممرب الدجال، قالوا: هذا طافية، عنبة ابممن شممبه

خزاعة. من قطن). رجل
عمن أيموب، وهيمب: حمدثنا إسمماعيل: حمدثنا بمن موسمى حدثنا
وسمملم عليممه الله صلى النبي - عن - أراه عمر ابن عن نافع،

طافية). عنبة كأنها اليمنى، عين قال: (أعور
]3256[ر:

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6710
عائاشمة عممروة: أن عممن شمهاب، ابممن عممن صمالح، عمن سمعد،
قالت: عنها الله رضي

فممي يسممتعيذ وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمعت 
الدجال. فتنة من صلته

]798[ر:
الملك، عبد عن شعبة، عن أبي، عبدان: أخبرني  - حدثنا6711

حذيفة، عن ربعي، عن
معممه الدجال: (إن في قال وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ًا، ماء نار). وماؤه بارد، ماء فناره ونار
عليممه اللممه صمملى الله رسول من سمعته مسعود: أنا أبو قال

وسلم.
]3266[ر:

عممن قتادة، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6712
قال: عنه الله رضي أنس

أنممذر إل نممبي بعممث وسمملم: (ممما عليممه الله صلى النبي قال 



بممأعور، ليممس ربكممم وإن أعممور، إنمه أل الكمذاب، العمور أمته
كافر). مكتوب عينيه بين وإن
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، وابن هريرة أبو فيه

]3160 - 1480 - وانظر: 6973[

25.     : المدينة -  الدجال يدخل ل باب
الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6713

سممعيد أبمما مسممعود: أن بممن عتبممة ابممن الله عبد بن الله عبيد
قال:

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول حدثنا  ًا يوم ً حممديث طممويل
وهو الدجال، قال: (يأتي أنه به يحدثنا فيما فكان الدجال، عن

التي الّسباخ بعض فينزل المدينة، نقاب يدخل أن عليه محّرم
من أو الناس، خير وهو رجل، يومئذ إليه فيخرج المدينة، تلي
الله رسول حدثنا الذي الدجال أنك فيقول: أشهد الناس، خيار
قتلممت إن الدجال: أرأيتم فيقول حديثه، وسلم عليه الله صلى

ّكون هل أحييته، ثم هذا فيقتلممه، فيقولممون: ل، المممر؟ فممي تش
اليمموم، مني بصيرة أشد فيك كنت ما فيقول: والله يحييه، ثم

عليه). يسلط فل يقتله أن الدجال فيريد
]1783[ر:

بممن نعيممم عممن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6714
قال: هريرة أبي عن المجمر، الله عبد
المدينة أنقاب وسلم: (على عليه الله صلى الله رسول قال 

الدجال). ول الطاعون، يدخلها ل ملئاكة،
]1781[ر:

هارون: أخبرنمما بن يزيد موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثني6715
مالك، بن أنس عن قتادة، عن شعبة،

الدجال، يأتيها قال: (المدينة وسلم عليه الله صلى النبي عن 
قمممال: ول المممدجال، يقربهممما فل يحرسمممونها، الملئاكمممة فيجمممد

الله). شاء إن الطاعون
]1782[ر:

26.   : ومأجوج -  يأجوج باب
(ح). الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حدثنا6716
بممن محمممد عممن سممليمان، عممن أخي، إسماعيل: حدثني وحدثنا

زينممب الزبيممر: أن بممن عممروة عممن شهاب، ابن عن عتيق، أبي



عممن سممفيان، أبممي بنممت حبيبة أم عن حدثته، سلمة أبي بنت
جحش: بنت زينب

ًا عليهمما دخممل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول أن  يوممم
ًا اقممترب، قممد شر من للعرب ويل الله، إل إله يقول: (ل فزع
ّلممق مثل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح بإصممبعيه هذه). وح

رسممول جحش: فقلممت: يمما بنت زينب تليها: قالت والتي البهام
الخبث). كثر إذا قال: (نعم، الصالحون؟ وفينا أفنهلك الله،
]3168[ر:

ابممن وهيممب: حممدثنا إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى  - حدثنا6717
هريرة، أبي عن أبيه، عن طاوس،

ردم الممردم قممال: (يفتممح وسمملم عليممه اللمه صملى النبي عن 
تسعين. وهيب هذه). وعقد مثل ومأجوج يأجوج

]3169[ر:
الحكام.  - كتاب97

1  } :    : وأطيعوا -  الله أطيعوا تعالى الله قول باب
 : / { النساء    منكم المر وأولي /.59الرسول

عممن يممونس، عممن اللممه، عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا6718
أبمما سمممع الرحمممن: أنممه عبممد ابممن سمملمة أبو الُزهري: أخبرني

عنه: الله رضي هريرة
أطمماعني قممال: (مممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أن 

أطمماع ومممن اللممه، عصممى فقممد عصمماني ومممن الله، أطاع فقد
عصاني). فقد أميري عصى ومن أطاعني، فقد أميري

]2797[ر:
دينممار، بن الله عبد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6719

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
راع كلكممم قممال: (أل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

وهو راع الناس على الذي فالمام رعيته، عن مسؤول وكلكم
مسممؤول وهو بيته أهل على راع والرجل رعيته، عن مسؤول

وهمي وولمده زوجهما بيت أهل على راعية والمرأة رعيته، عن
وهممو سمميده مممال علممى راع الرجممل وعبممد عنهممم، مسممؤولة
رعيته). عن مسؤول وكلكم راع فكلكم أل عنه، مسؤول

]853[ر:



2.    : قريش -  من المراء باب
قال: كان الُزهري عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6720
عنممده وهممم معاوية، بلغ يحدث: أنه مطعم ابن جبير بن محمد

ّدث: عمرو بن الله عبد قريش: أن من وفد في يح
علممى فممأثنى فقممام فغضممب، قحطممان، من ملك سيكون أنه 

ً أن بلغنممي فممإنه بعممد قممال: أّممما ثممم أهلممه، هو بما الله رجممال
ّدثون منكم عممن تممؤثر ول اللممه، كتمماب فممي ليسمت أحاديث يح

ّهممالكم، وأولئممك وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول فإيمماكم ج
صمملى اللممه رسممول سمممعت فممإني أهلهمما، تضل التي والماني

يعمماديهم ل قريممش، في المر هذا يقول: (إن وسلم عليه الله
ّبه إل أحد الدين). أقاموا ما وجهه، على النار في الله ك

عممن الُزهممري، عممن معمممر، عممن المبارك، ابن عن نعيم، تابعه
جبير. بن محمد

]3309[ر:
محمد: سمعت بن عاصم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6721

عمر: ابن يقول: قال أبي
المممر هممذا يزال وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

اثنان). منهم بقي ما قريش في
]3310[ر:

3.     : بالحكمة -  قضى من أجر باب
هممم فأولئممك اللممه أنممزل بممما يحكممم لممم تعممالى: {ومممن لقمموله

/.47الفاسقون} /المائادة: 
ّباد: حدثنا بن شهاب  - حدثنا6722 عممن حميممد، بممن إبراهيممم ع

قال: الله عبد عن قيس، عن إسماعيل،
فممي إل حسممد وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

الحممق، فممي هلكتممه علممى فسمملطه مممالً، الله آتاه اثنتين: رجل
ّلمها). بها يقضي فهو حكمة، الله آتاه وآخر ويع

]73[ر:

4.        : معصية -  تكن لم ما للمام والطاعة السمع باب
عممن شممعبة، عممن سعيد، بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا6723

ّياح، أبي قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الت
وأطيعمموا، وسمملم: (اسمممعوا عليه الله صلى الله رسول قال 

زبيبة). رأسه كأن حبشي، عبد عليكم استعمل وإن



]661[ر:
عممن الجعد، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6724

قال: يرويه عباس ابن عن رجاء، أبي
ًا أميره من رأى وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال  شيئ

ًا الجماعة يفارق أحد ليس فإنه فليصبر، يكرهه فيممموت، شممبر
جاهلية). ميتة مات إل

]6645[ر:
اللمه: عبيمد عمن سمعيد، بممن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا6725
عنه، الله رضي الله عبد عن نافع، حدثني

على والطاعة قال: (السمع وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فممإذا بمعصممية، يممؤمر لممم ممما وكره، أحب فيما المسلم المرء

طاعة). ول سمع فل بمعصية أمر
]2796[ر:

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا6726
عممن الرحمممن، عبممد أبممي عممن عبيدة، بن سعد العمش: حدثنا

قال: عنه الله رضي علي
ّية، وسلم عليه الله صلى النبي بعث  ً عليهممم وأّمر سر رجل

وقال: أليممس عليهم، فغضب يطيعوه، أن وأمرهم النصار، من
قالوا: بلى، تطيعوني؟ أن وسلم عليه الله صلى النبي أمر قد

ًا جمعتممم لممما عليكم عزمت قال: قد ًا، وأوقممدتم حطبمم ثممم نممار
ًا، فيها. فجمعوا دخلتم فقام بالدخول، هّموا فلما فأوقدوا، حطب
لى النمبي تبعنما بعضمهم: إنمما قال بعض، إلى بعضهم ينظر ص
ًا وسلم عليه الله كممذلك هممم فبينممما أفندخلها؟ النار، من فرار

لى للنمبي فمذكر غضبه، وسكن النار، خمدت إذ ه ص عليمه الل
ًا، منها خرجوا ما دخلوها فقال: (لو وسلم في الطاعة إنما أبد

المعروف).
]4085[ر:

5.        : عليها -  الله أعانه المارة يسأل لم من باب
عممن حممازم، بممن جريممر منهممال: حممدثنا بن حجاج  - حدثنا6727

قال: سمرة بن الرحمن عبد عن الحسن،
ل الرحمممن، عبممد وسمملم: (يمما عليه الله صلى النبي لي قال 

ِكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك المارة، تسأل وإن إليهمما، ُو
يميممن، علممى حلفت وإذا عليها، أعنت مسألة غير عن أعطيتها



ًا غيرهمما فرأيت ّفممر منهمما، خيممر هممو الممذي وأت يمينممك عممن فك
خير).

]6248[ر:

6.      : إليها -  ِكل ُو المارة سأل من باب
عممن يممونس، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6728

قال: سمرة بن الرحمن عبد قال: حدثني الحسن
الرحمن عبد وسلم: (يا عليه الله صلى الله رسول لي قال 

ِكلممت مسممألة عممن أعطيتها فإن المارة، تسأل ل سمرة، بن ُو
حلفممت وإذا عليهمما، أعنممت مسألة غير عن أعطيتها وإن إليها،
ًا غيرهمما فرأيت يمين، على خيممر، هممو الممذي فممأت منهمما، خيممر
ّفر يمينك). عن وك

]6248[ر:

7.       : المارة -  على الحرص من ُيكره ما باب
سعيد عن ذئاب، أبي ابن يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6729

هريرة، أبي عن المقبري،
ستحرصممون قممال: (إنكممم وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن 

المرضممعة فنعممم القيامممة، يمموم ندامممة وسممتكون المممارة، على
الفاطمة). وبئست

عبممد حمممران: حممدثنا بممن الله عبد بشار: حدثنا بن محمد وقال
الحكمم، بممن عممر عمن المقبري، سعيد عن جعفر، بن الحميد

قوله. هريرة، أبي عن
بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا6730

قال: عنه الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن
مممن ورجلن أنمما وسمملم عليممه اللممه صلى النبي على دخلت 

الخممر وقممال اللممه، رسول يا الرجلين: أّمرنا أحد فقال قومي،
ّلي ل فقال: (إنا مثله، عليه). حرص من ول سأله، من هذا نو

]2142[ر:

8.      : ينصح -  فلم رعية استرعي من باب
الحسن: عن الشهب، أبو نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6731/6732

الممذي مرضممه في يسار بن معقل عاد زياد، بن الله عبيد أن
ّدثك معقمل: إنمي لمه فقمال فيه، مات ًا محم ممن سممعته حمديث

وسلم: عليه الله صلى الله رسول
عبممد مممن يقممول: (ممما وسمملم عليممه الله صلى النبي سمعت 



رائاحمة يجممد لممم إل بنصممحه، يحطهمما فلممم رعية، الله يسترعيه
الجنة).

الجعفممي حسممين منصممور: أخبرنمما بممن إسحق ) - حدثنا6732( 
بممن معقل قال: أتينا الحسن عن هشام، عن ذكره قال: زائادة

ّدثك لممه فقممال الله، عبيد علينا فدخل نعوده، يسار معقممل: أحمم
ًا وسلم، عليه الله صلى الله رسول من سمعته حديث

ّية يلي وال من فقال: (ما  وهممو فيممموت المسمملمين، من رع
الجنة). عليه الله حّرم إل لهم، غاش

9.      : عليه -  الله شّق ّق شا من باب
الجريممري، عممن خالممد، الواسممطي: حممدثنا إسممحق  - حدثنا6733

قال: تميمة أبي طريف عن
ًا صفوان شهدت  فقممالوا: هممل يوصمميهم، وهممو وأصحابه وجندب

ًا؟ وسملم عليممه اللممه صلى الله رسول من سمعت قممال: شمميئ
قال: ومن القيامة، يوم به الله سّمع سّمع يقول: (من سمعته

ّق ّق شا القيامة). يوم عليه الله ش
فممن بطنمه، النسان من ينتن ما أول فقالوا: أوصنا. فقال: إن

ًا إل يأكممل ل أن اسممتطاع ّيبمم ل أن اسممتطاع ومممن فليفعممل، ط
فليفعل. أهراقه دم من كّف بملء الجنة وبين بينه يحال
اللممه صمملى الله رسول سمعت يقول الله: من عبد لبي قلت
جندب. قال: نعم جندب؟ وسلم، عليه
]6134[ر:

10.     : الطريق -  في والفتيا القضاء باب
باب على الشعبي الطريق. وقضى في يعمر بن يحيى وقضى
داره.

منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6734
اللممه رضممي مالممك بممن أنممس حممدثنا الجعد، أبي بن سالم عن
قال: عنه
المسجد، من خارجان وسلم عليه الله صلى والنبي أنا بينما 

ّدة عند رجل فلقينا ه، رسمول فقمال: يما المسمجد، س ممتى الل
لهمما). أعممددت وسلم: (ممما عليه الله صلى النبي قال الساعة؟

لهمما أعممددت ما الله، رسول قال: يا ثم استكان، الرجل فكأن
ورسمموله، اللممه أحممب ولكنممي صممدقة، ول صلة ول صيام كبير

أحببت). من مع قال: (أنت



]3485[ر:

11         : لم -  وسلم عليه الله صلى النبي أن ذكر ما باب
. بّواب   له يكن

الصمممد: حممدثنا عبممد منصممور: أخبرنمما بممن إسممحق  - حدثنا6735
مالك: بن أنس عن البناني، ثابت شعبة: حدثنا

قممال: فممإن قالت: نعم، فلنة؟ أهله: تعرفين من لمرأة يقول 
قممبر، عنممد تبكممي وهممي بهمما مممر وسمملم عليه الله صلى النبي

مممن خلممو فإنك عني، واصبري). فقالت: إليك الله فقال: (اتقي
قممال فقممال: ممما رجممل بها فمر ومضى، مصيبتي. قال: فجاوزها

عرفتمه، قممالت: ممما وسملم؟ عليمه اللمه صملى اللمه رسول لك
إلى قال: فجاءت وسلم، عليه الله صلى الله لرسول قال: إنه

ًا، عليمه تجد فلم بابه ممما واللمه اللمه، رسممول فقمالت: يما بوابمم
عنممد الصممبر وسملم: (إن عليممه اللممه صلى النبي فقال عرفتك،

صدمة). أول
]1194[ر:

12       : عليه، -  وجب من على بالقتل يحكم الحاكم باب
. فوقه    الذي المام دون

محمممد: النصمماري الذهلي: حدثنا خالد بن محمد  - حدثنا6736
سعد: بن قيس أنس: أن عن ثمامة، عن أبي، حدثنا

بمنزلممة وسملم، عليممه اللممه صمملى النبي يدي بين يكون كان 
المير. من الشرط صاحب

خالممد: بممن قممّرة عممن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6737/6738
موسى: أبي عن بردة، أبو هلل: حدثنا بن حميد حدثني

بمعاذ. وأتبعه بعثه وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ّباح: حممدثنا بممن اللممه عبممد ) - حممدثني6738( بممن محبمموب الصمم

عممن بممردة، أبممي عن هلل، بن حميد عن خالد، الحسن: حدثنا
موسى: أبي
ً أن  ّود، ثم أسلم رجل أبمي عنمد وهو جبل بن معاذ فأتى ته

ّود، ثممم قال: أسلم لهذا؟ فقال: ما موسى، أجلممس قممال: ل تهمم
وسلم. عليه الله صلى ورسوله تعالى الله قضاء أقتله، حتى
]2142[ر:



13      : وهو -  يفتي أو القاضي يقضي هل باب
غضبان.

عميممر: بممن الملممك عبممد شعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا6739
قال: بكرة أبي ابن الرحمن عبد سمعت

بين تقضي ل بأن بسجستان، وكان ابنه، إلى بكرة أبو كتب 
وسلم عليه الله صلى النبي سمعت فإني غضبان، وأنت اثنين

غضبان). وهو اثنين بين حكم يقضيّن يقول: (ل
اللممه: أخبرنمما عبممد مقاتممل: أخبرنمما بممن محمممد  - حممدثنا6740

أبممي عممن حممازم، أبممي بممن قيس عن خالد، أبي بن إسماعيل
قال: النصاري مسعود

فقممال: يمما وسمملم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 
أجممل مممن الغممداة، صمملة عممن لتممأخر واللمه إنممي الله، رسول

اللممه صمملى النممبي رأيممت قممال: فممما فيهمما، بنا يطيل مما فلن
ًا أشد قّط وسلم عليه قممال: ثم يومئذ، منه موعظة في غضب

ّفريممن، منكممم إن النمماس، (أيهمما ّيكم من ّلى ممما فممأ بالنمماس صمم
الحاجة). وذا والضعيف الكبير فيهم فإن فليوجز،

]90[ر:
حسممان الكرممماني: حممدثنا يعقمموب أبي بن محمد  - حدثنا6741

عبممد سممالم: أن محمممد: أخممبرني يونس: قممال إبراهيم: حدثنا بن
أخبره: عمر بن الله
اللممه صمملى للنممبي عمر فذكر حائاض، وهي امرأته طلق أنه 

ّيظ وسلم، عليه وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول فيه فتغ
تحيممض ثممم تطهممر، حممتى ليمسممكها ثممم قممال: (ليراجعهمما، ثممم

فليطلقها). يطلقها أن له بدا فإن فتطهر،
]4625[ر:

14        : أمر -  في بعلمه يحكم أن للقاضي رأى من باب
. والتهمة      الظنون يخف لم إذا الناس،

يكفيممك ممما لهند: (خممذي وسلم عليه الله صلى النبي قال كما
بالمعروف). وولدك

]2097[ر:
ًا كان إذا وذلك ًا. أمر مشهور

الُزهممري: حممدثني عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6742
قالت: عنها الله رضي عائاشة عروة: أن



والله الله، رسول فقالت: يا ربيعة بن عتبة بنت هند جاءت 
مممن يممذلوا أن إلممي أحّب خباء أهل الرض ظهر على كان ما

خبماء أهمل الرض ظهمر علمى اليموم أصمبح ومما خبائامك، أهل
سممفيان أبمما قممالت: إن خبائاك. ثم أهل من يعّزوا أن إلي أحّب
لممه الممذي مممن أطعممم أن حممرج مممن علممي فهل مّسيك، رجل

معروف). من تطعميهم أن عليك حرج لها: (ل قال عيالنا؟
]2097[ر:

15      : يجوز -  وما المختوم، الخط على الشهادة باب
عامله         إلى الحاكم وكتاب عليه، يضيق وما ذلك من

. القاضي   إلى والقاضي
ثمم الحمدود، فمي إل جمائاز الحماكم النماس: كتماب بعمض وقال

بزعمممه، مممال هممذا لن جممائاز، فهممو خطممأ القتممل كان قال: إن
ً صار وإنما واحد. والعمد فالخطأ القتل، ثبت أن بعد مال
الحدود. في عامله إلى عمر كتب وقد

ُكسرت. سن في العزيز عبد بن عمر وكتب
عممرف إذا جممائاز القاضممي إلممى القاضممي إبراهيممم: كتمماب وقممال

والخاتم. الكتاب
القاضممي. مممن فيممه بممما المختمموم الكتمماب يجيز الشعبي وكان

نحوه. عمر ابن عن ويروى
بممن الملممك عبممد الثقفي: شممهدت الكريم عبد بن معاوية وقال
بممن وثمامة والحسن، معاوية، بن وإياس البصرة، قاضي يعلى
بريممدة بممن اللممه وعبد بردة، أبي بن وبلل أنس، بن الله عبد

ّبماد عبدة، بن وعامر السلمي، كتممب يجيمزون منصممور، بمن وع
عليممه جيممء الممذي قممال فإن الشهود، من محضر بغير القضاة

ذلك. من المخرج فالتمس له: اذهب قيل زور، بالكتاب: إنه
ّينممة القاضممي كتمماب علممى سممأل مممن وأول ليلممى أبممي ابممن الب

ّوار الله. عبد بن وس
مممن بكتاب محرز: جئت بن الله عبيد نعيم: حدثنا أبو لنا وقال

ّينمة: أّن عنمده وأقممت البصرة، قاضي أنس بن موسى لمي الب
عبممد بممن القاسم به وجئت بالكوفة، وهو وكذا، كذا فلن عند

فأجازه. الرحمن
ممما يعلممم حممتى وصية على يشهد قلبة: أن وأبو الحسن وكره
ًا. فيها لعل يدري ل لنه فيها، َجور
أن خيبر: (إما أهل إلى وسلم عليه الله صلى النبي كتب وقد



بحرب). تؤذنوا أن وإما صاحبكم، تدوا
]6769[ر:

السممتر: إن وراء مممن المرأة على الشهادة في الُزهري، وقال
تشهد. فل وإل فاشهد، عرفتها
عبة غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6743 قمال: ش

قال: مالك بن أنس عن قتادة، سمعت
الممروم، إلى يكتب أن وسلم عليه الله صلى النبي أراد لما 

ًا يقرؤون ل قالوا: إنهم ًا، إل كتاب الله صلى النبي فاتخذ مختوم
ًا وسلم عليه ونقشممه: وبيصه، إلى أنظر كأني فضة، من خاتم

الله. رسول محمد
]65[ر:

16.     : القضاء -  الرجل يستوجب متى باب
ول الهمموى، يتبعمموا ل أن الحكممام على الله الحسن: أخذ وقال

ًا بآياته يشتروا ول الناس، يخشوا داود قممرأ: {يمما ثم قليلً، ثمن
ّنا ّق النمماس بيممن فمماحكم الرض فممي خليفة جعلناك إ ول بممالح

ّتبع ّلك الهمموى ت ُيضمم ّلون الممذين إن اللممه سممبيل عممن ف عممن يضمم
الحسمماب} /ص: يمموم نسمموا بممما شممديد عذاب لهم الله سبيل

ّنا26 ّيون بها يحكم ونور هدى فيها التوارة أنزلنا /. وقرأ: {إ النب
ّيون هادوا للذين أسلموا الذين ّبان ُتحفظوا بممما والحبممار والّر اسمم

ُتودعوا تخشمموا فل شممهداء عليممه وكممانوا اللممه كتاب - من - اس
ًا بآياتي تشتروا ول واخشون الناس ً ثمن يحكممم لممم ومممن قليل

/. وقممرأ:44الكممافرون} /المائاممدة:  هممم فأولئممك اللممه أنممزل بممما
غنممم فيممه نفشممت إذ الحرث في يحكمان إذ وسليمان {وداود
ّنمما القمموم ّهمناهمما لحكمهممم وك ً سممليمان شمماهدين. فف آتينمما وكل
ًا ًا} /النبياء:  حكم داود، يلم ولم سليمان /. فحمد79 - 78وعلم
هلكمموا، القضمماة أن لرأيممت هممذين أمممر من الله ذكر ما ولول
باجتهاده. هذا وعذر بعلمه هذا على أثنى فإنه

إذا العزيز: خمممس عبد بن عمر لنا زفر: قال بن مزاحم وقال
ّطة، منهّن القاضي أخطأ ًا، يكممون وصمة: أن فيه كانت خ فهممم

ًا، ًا، حليم ًا، عفيف ًا صليب ً عالم العلم. عن سؤول

17.     : عليها -  والعاملين الحكام رزق باب
ًا. وقممالت القضاء على يأخذ القاضي شريح وكان عائاشممة: أجممر
وعمر. بكر أبو عمالته. وأكل بقدر الوصي يأكل



الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6744
العممزى عبممد بممن حويطب نمر: أن اخت ابن يزيد، بن السائاب

أخبره: السعدي بن الله عبد أخبره: أن
ّدث عمممر: ألممم لممه فقال خلفته، في عمر على قدم أنه  أحمم

ِطيممَت فممإذا أعمممالً، النمماس أعمممال مممن تلممي أنممك ْع العمالممة أ
َتها؟ فقلممت: إن ذلك؟ إلى تريد عمر: ما فقال فقلت: بلى، كره

ًا لي ًا، و أفراس صدقة عمالتي تكون أن وأريد بخير، وأنا أعبد
الممذي أردُت كنممت فممإني تفعممل، عمممر: ل المسلمين. قال على

يعطينممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فكممان أردَت،
ّني، إليه أفقر فأقول: أعطه العطاء، مالً، مّرة أعطاني حتى م

ّنممي، إليممه أفقر فقلت: أعطه عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال م
ّوله، وسلم: (خذه، ّدق فتم المممال هممذا مممن جاءك فما به، وتص

ّ فخذه، سائال ول مشرف غير وأنت نفسك). تتبعه فل وإل
بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم قال: حدثني الُزهري وعن
عليممه اللممه صمملى النممبي يقممول: كممان عمممر قال: سمممعت عمر

العطاء، يعطيني وسلم
فقلممت: مالً، مّرة أعطاني حتى مني، إليه أفقر فأقول: أعطه

عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال مني، إليه أفقر هو من أعطه
ّوله، وسلم: (خذه، ّدق فتم و المال هذا من جاءك فما به، وتص

نفسك). تتبعه فل ل وما فخذه، سائال ول مشرف غير أنت
]1404[ر: 

18. المسجد -       في ولعن قضى من باب
وسمملم. وقضممى عليممه اللممه صمملى النممبي منبر عند عمر ولعن
مروان قضى المسجد. و في يعمر بن ويحيى والَشعبّي شريح
وزرارة الحسممن المنممبر. وكممان عنممد باليمين ثابت بن زيد على

ًا الرحبة في يقضيان أوفى بن المسجد. من خارج
6745 / سمفيان: قمال الله: حمدثنا عبد بن علي  - حدثنا6846 

ْيِن، قال: شهدت سعد بن سهل عن الُزهري، َن ابممن وأنا المتلِع
ُفّرق سنة، عشرة خمس بينهما. و

جريممج: ابممن الممرزاق: أخبرنمما عبممد يحيى: حممدثنا ) - حدثنا6746(
ساعدة: بني أخي سهل عن شهاب، ابن أخبرني

ً أن  وسمملم عليه الله صلى النبي إلى جاء النصار من رجل
فقال:
ً أرأيت المسجد في فتلعنا أيقتله؟ رجلً، امرأته مع وجد رجل



شاهد. وأنا
]413[ر:

19        : على -  أتى إذا حتى المسجد، في حكم من باب
. فيقام       المسجد من يخرج أن أمر حّد

علممّي عممن وضممربه. ويممذكر المسممجد، من عمر: أخرجاه قال و
نحوه.
عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثني بن يحيى  - حدثنا6747

ّيب، بممن سمعيد و سلمة أبي عن شهاب، ابن أبمي عمن المسمم
قال: هريرة

فممي هممو و سمملم و عليممه اللممه صلى الله رسول رجل أتى 
فممأعرض زنيممت، إنممي اللممه، رسممول فقممال: يمما فناداه المسجد،

ًا نفسه على شهد فلما عنه، جنمون). قمال: ل، قمال: (أبمك أربع
فارجموه). به قال: (اذهبوا

قممال: اللممه عبممد بممن جابر سمع من شهاب: فأخبرني ابن قال
بالمصلى. رجمه فيمن كنت
سمملمه، أبي عن الُزهري، عن جريج، وابن ومعمر يونس رواه
الرجم. في سلم، و عليه الله صلى النبي عن جابر، عن
]4970[ر:

20.    : للخصوم -  المام موعظة باب
هشممام، عممن مالممك، عممن مسمملمة، بن الله عبد  - حدثنا6748

رضممي سمملمة أم عممن سمملمة، أبممي بنممت زينب عن أبيه، عن
عنها: الله
بشممر، أنا قال: (إنما سلم و عليه الله صلى الله رسول أن 

بحجتممه ألحممن يكممون أن بعضممكم ولعممل إلي، تختصمون وإنكم
ه قضميت فممن أسممع، مما نحو على له فأقضي بعض، من ل

ًا أخيه بحق النار). من قطعة له أقطع فإنما يأخذه، فل شيئ
].2326[ر:

21      : وليته -  في الحاكم، عند تكون الشهادة باب
. للخصم     ذلك، قبل أو القضاء

فقممال: ائاممت الشممهادة، إنسممان وسممأله القاضممي، شممريح وقممال
لك. أشهد حتى المير
ً رأيت عوف: لو بن الرحمن لعبد عمر عكرمة: قال وقال رجل



ّد، على ًا ح شممهادة فقال: شممهادتك أمير؟ أنت و سرقة، أو زن
يقممول أن عمممر: لممول قال: صممدقت. قممال المسلمين، من رجل

بيدي. الرجم آية لكتبت الله، كتاب في عمر زاد الناس
].6441[ر:

ًا بالزنمما سمملم و عليممه اللممه صمملى النبي عند ماعز وأقّر أربعمم
أشهد وسلم عليه الله صلى النبي أن يذكر ولم برجمه، فأمر
حضره. من
].4970 ،4969[ر:

ًا. ُرجم. وقال الحاكم عند مّرة أقّر حّماد: إذا وقال الحكم: أربع
عممن يحيممى، عممن سممعد، بممن الليممث قتيبة: حدثنا  - حدثنا6749

قتممادة أبمما قتادة: أن أبي مولى محمد أبي عن كثير، بن عمر
قال:

لممه حنين: (مممن يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
ّينة ّينممة للتمممس سمملبه). فقمممت فلممه قتلممه قتيل على ب علممى ب

ًا أَر فلم قتيل، فممذكرت لممي بممدا ثم فجلست، لي، يشهد أحد
مممن رجل فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى أمره

منه، قال: فأرضه عندي، يذكر الذي القتيل هذا سلح جلسائاه،
ًا يممدع و قريممش مممن أصمميبغ يعطه ل بكر: كل، أبو فقال أسممد

الله رسول قال: فأمر ورسوله، الله عن يقاتل الله، أسد من
ّداه سملم و عليمه اللمه صلى ًا، منمه فاشمتريت إلممي، فممأ خرافم
ُته. مال أول فكان ّثل تأ
و عليممه اللممه صمملى النبي الليث: فقام عن الله، عبد لي قال

ّداه سلم إلي. فأ
]1994[ر:

فممي بممذلك شممهد بعلمممه، يقضممي ل الحجاز: الحاكم أهل وقال
مجلممس فممي بحممق لخممر عنده خصم أقر ولو قبلها، أو وليته

يممدعوا حممتى بعضممهم قممول فممي عليممه يقضممي ل فإنه القضاء،
إقراره. فيحضرهما بشاهدين

القضمماء مجلممس في رآه أو سمع العراق: ما أهل بعض وقال
َدين. إل يقض لم غيره في كان وما به، قضى بشاه
من يراد وإنما مؤتمن، لنه به، يقضي منهم: بل آخرون وقال

الشهادة. من أكثر فعلمه الحق، معرفة الشهادة
فممي يقضممي ول الممموال، فممي بعلمممه بعضممهم: يقضممي قممال و

غيرها.



دون بعلمممه قضمماء يقضممي أن للحمماكم ينبغي القاسم: ل وقال
فيممه ولكممن غيممره، شممهادة مممن أكثر علمه أن مع غيره، علم

ًا ًا المسلمين، عند نفسه لتهمة تعّرض الظنممون، في لهم وإيقاع
فقممال: (إنممما الظممن  وسملم عليممه اللممه صمملى النبي كره وقد
ّية). هذه صف

إبراهيممم الويسي: حدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا6750
حسين: بن علي عن شهاب، ابن عن سعد، بن
فلممما حيي، بنت صفية أتته وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فممدعاهما النصممار، مممن رجلن بممه فمممر معها، انطلق  رجعت
ه، صفية). قال: سبحان هي فقال: (إنما الشميطان قمال: (إّن الل

الدم). مجرى آدم ابن من يجري
بممن اسممحق و عممتيق، أبممي وابممن مسممافر، وابممن شعيب، رواه

صمفية، عمن حسمين، ابن يعني علي، عن الُزهري، عن يحيى،
وسلم. عليه الله صلى النبي عن
]1930[ر:

22:        : موضع -  إلى أميرين وّجه إذا الموالي أمر باب
. يتعاصيا    ول يتطاوعا أن

عن شعبة، العقدي: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6751
قال: أبي قال: سمعت بردة أبي بن سعيد

إلممى جبممل بن ومعاذ أبي وسلم عليه الله صلى النبي بعث 
ّفممرا، ول وبّشممرا تعّسممرا، ول فقال: (يّسرا اليمن، وتطاوعمما). تن
فقممال: (كممل البتممع؟ بأرضممنا ُيصممنع موسممى: إنممه أبممو لممه فقممال
حرام). مسكر
عممن ووكيممع، هممارون، بممن ويزيممد داود، وأبممو النضممر، أبو وقال

عن شعبة،
الله صلى النبي عن جده، عن أبيه، عن بردة، أبي بن سعيد
]2873وسلم. [ر: عليه

23.    : الدعوة -  الحاكم إجابة باب
ًا عفان بن عثمان أجاب وقد شعبة. بن للمغيرة عبد

سممفيان: عممن سممعيد، بممن يحيممى مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا6725
موسى، أبي عن وائال، أبي عن منصور، حدثني

ّكوا وسلم عليه الله صلى النبي عن  وأجيبمموا العاني قال: (ف
الداعي).



]2881[ر:

24.   : العّمال -  هدايا باب
الُزهممري: عممن سممفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا6753

قال: الساعدي حميد أبو عروة: أخبرنا سمع أنه
ً وسلم عليه الله صلى النبي استعمل  أسممد، بنممي مممن رجل

ّية، ابن له يقال لكممم قممال: هممذا قممدم فلممما صممدقة، على التب
علممى سمملم و عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام لي، أهدي وهذا

وأثنممى اللممه - فحمممد المنممبر أيضمما: فصممعد سفيان - قال المنبر
لمك فيقممول: همذا فيممأتي نبعثمه، العامل بال قال: (ما ثم عليه،
ل؟ أم أيهدى فينظر وأمه أبيه بيت في جلس فهل لي، وهذا

القيامممة يمموم بممه جمماء إل بشمميء يممأتي ل بيده، نفسي والذي
ًا كان رقبته: إن على يحمله خمموار لهمما بقرة أو رغاء، له بعير

هممل إبطيممه: (أل عفرتي رأينا حتى يديه رفع تيعر). ثم شاة أو
ًا. ّلغت). ثلث ب

عممن أبيممه هشممام: عممن وزاد الُزهممري، علينمما سفيان: قصه قال
حميد أبي

فممإنه ثممابت، بممن زيممد وسلوا عيني، وأبصرته أذناي، قال: سمع
معي. سمعه

أذني. الُزهري: سمع يقل ولم
]883[ر:

من والجؤار /: صوت،88/ و/طه: 148{خوار}:/ العراف: 
البقرة. /: كصوت53{ تجأرون} / النحل: 

25.    : واستعمالهم -  الموالي استقضاء باب
وهمب: بممن اللممه عبممد صممالح: حممدثنا بممن عثمممان  - حدثنا6754
ًا جريج: أن ابن أخبرني اللمه رضمي عممر ابمن أخمبره: أن نافع
قال: أخبره عنهما

وأصممحاب الولين المهاجرين يؤم حذيفة أبي مولى سالم كان
بكممر أبممو فيهممم قباء، مسجد في وسلم عليه الله صلى النبي
ربيعة. بن وعامر  وزيد سلمة وأبو وعمر

]660[ر:

26.   : للناس -  العرفاء باب
بممن اسممماعيل أويممس: حممدثني أبي بن اسماعيل  - حدثنا6755

شممهاب: حممدثني ابممن عقبة: قال ابن موسى عمه عن ابراهيم،



مخرمممة بممن والمسممور الحكممم بن مروان الزبير: أن بن عروة
أخبراه:

لهمم أذن حيممن قممال، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أذن مممن أدري ل همموازن: (إنممي سممبي عتممق فممي المسمملمون

عرفمماؤكم إلينمما يرفممع حممتى فممارجعوا يممأذن، لممم ممممن فيكممم
رسممول إلممى فرجعمموا عرفاؤهم، فكلمهم الناس أمركم). فرجع

ّيبمموا قممد النمماس فممأخبروه: أن وسمملم عليممه اللممه صمملى الله ط
وأذنوا.

]2184[ر:

27        : قال -  خرج وإذا السلطان، ثناء من يكره ما باب
. ذلك  غير

بممن زيممد بممن محمممد بممن عاصممم نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6756
نممدخل عمممر: إنمما لبممن أناس أبيه: قال عن عمر، بن الله عبد

مممن خرجنمما إذا نتكلممم ممما خلف لهممم فنقممول سمملطاننا، على
ًا. نعدها قال: كنا عندهم، نفاق
حممبيب، ابممي بممن يزيممد عممن الليممث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا6757

اللممه صمملى اللممه رسول سمع هريرة: أنه أبي عن عراك، عن
شّر يقول: (إن وسلم عليه

بوجه). وهؤلء بوجه هؤلء يأتي الذي الوجهين، ذو الناس
]5711[ر:

28.    : الغائب -  على القضاء باب
ّدثنا6758 عممن هشممام، عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - ح

عنها: الله رضي عائاشة عن أبيه،
سممفيان أبمما وسملم: إن عليممه الله صلى للنبي قالت هند أن 

يكفيممك ما قال: (خذي ماله؟ من آخذ أن فأحتاج شحيح، رجل
بالمعروف). وولدك

]2097[ر:

فإن -         29 يأخذه، فل أخيه بحق له قضي من باب
. حللً        يحّرم ول ًا حرام يحّل ل الحاكم قضاء

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6759
بممن عممروة قممال: أخممبرني شممهاب ابممن عممن صممالح، عن سعد،

زوج سمملمة أّم أخممبرته: أّن سمملمة أبممي بنممت زينب الزبير: أن



أخبرتها، وسلم عليه الله صلى النبي
خصممومة سمممع وسمملم: أنممه عليه الله صلى الله رسول عن 

فقال: إليهم فخرج حجرته، بباب
يكممون أن بعضممكم فلعممل الخصممم، يممأتيني وإنه بشر، أنا (إنما
فمممن بممذلك، لممه فأقضممي صممادق أنه فأحسب بعض، من أبلغ

فليأخممذها النممار، مممن قطعة هي فإنما مسلم، بحق له قضيت
ليتركها). أو

]2326[ر:
شممهاب، ابممن عممن مالممك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا6760

عليممه اللممه صلى النبي زوج عائاشة عن الزبير، بن عروة عن
قالت: أنها وسلم

ّقماص، أبممي بن عتبة كان  أبممي بمن سمعد أخيمه إلممى عهمد و
ّقاص، ّنممي، زمعممة وليدة ابن أن و كممان فلممما إليممك، فاقبضممه م

فقال: ابن سعد أخذه الفتح عام
فقممال: زمعممة بن عبد إليه فقام فيه، إلّي عهد كان قد أخي،
رسول إلى فتساوقا فراشه، على ولد أبي، وليدة ابن و أخي
ابممن اللممه، رسممول سعد: يمما فقال وسلم، عليه الله صلى الله
وليدة وابن زمعة: أخي بن عبد وقال فيه، إلّي عهد كان أخي
أبي،
وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال فراشه، على ولد
اللممه صمملى اللممه رسممول قممال زمعممة). ثممم بن عبد يا لك (هو

لسممودة قممال الَحَجر). ثممم وللعاهر للفراش، وسلم: (الولد عليه
رآهمما فممما بعتبة، شبهه من رأى منه). لما زمعة: (احتجبي بنت
تعالى. الله لقي حتى
]1948[ر:

30.     : ونحوها -  البئر في الحكم باب
الممرزاق: أخبرنمما عبممد نصممر: حممدثنا بممن إسممحق  - حممدثنا6761

عبممد قممال: قممال وائال أبي عن والعمش، منصور عن سفيان،
الله:
ٍر، يمين على يحلف وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال  ْب َص

ُع ِط َت ً َيق غضممبان). عليممه وهو الله لقي إل فاجر، فيها وهو مال
ًا وأيمممانهم اللممه بعهممد يشممترون الممذين اللممه: { إّن فممأنزل ثمنمم

ّدثهم، اللممه وعبممد الشممعث فجمماء قليلً}. اليممة، فقممال: فممّي ُيحمم
ٍر، فممي خاصمممته رجل وفي نزلت اللممه صمملى النممبي فقممال بئمم



ّينمة). قلمت: ل، وسملم: (ألممك عليه إذن قمال: (فليحلمف). قلمت ب
الله}. الية. بعهد يشترون الذين فنزلت: {إّن يحلف،

]2229[ر:

31. وقليله -       المال كثير في القضاء باب
و المممال قليممل فممي شبرمة: القضاء ابن عن عيينة، ابن وقال
سواء. كثيره

الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6762
أمهمما عممن أخممبرته، سلمة أبي بنت زينب الزبير: أّن بن عروة

قالت: سلمة أم
َبممَة وسمملم عليه الله صلى النبي سمع  َل بممابه، عنممد خصممام َج

فلعممل الخصم، يأتيني وإنه بشر، أنا فقال: ( إنما عليهم فخرج
ًا أنممه وأحسممب بذلك، له أقضي بعض، من أبلغ يكون أن بعض

مممن قطعممة هممي فإنممما مسمملم بحممق لممه قضيت فمن صادق،
ليدعها). أو فليأخذها النار،

]2326[ر:

32     : أموالهم -  الناس على المام بيع باب
وضياعهم.

ًا وسمملم عليممه اللممه صلى النبي باع وقد ّبر بممن ُنعيممم مممن مممد
ّنّحام. ال
إسماعيل: بشر: حدثنا بن محمد نمير: حدثنا ابن  - حدثنا6763
اللممه عبممد بممن جممابر عممن عطمماء، عن كهيل، ابن سلمة حدثنا
قال:

ً أّن وسلم عليه الله صلى النبي بلغ  أعتق أصحابه من رجل
ًا ٍر، عن له غلم ُب بثمانمائاممة فبمماعه غيممره، مممال لممه يكممن لم ُد

إليه. بثمنه أرسل ثم درهم،
]2034[ر:

33        : في -  يعلم ل من بطعن يكترث لم من باب
. ًا  حديث المراء

بممن العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6764
رضممي عمممر ابن قال: سمعت دينار ابن الله عبد مسلم: حدثنا

يقول: عنهما الله
ًا، وسمملم عليه الله صلى الله رسول بعث  عليهممم وأّمممر بعثمم



فممي تطعنمموا وقممال: (إن إمممارته، فممي فطعممن زيممد، بن أسامة
اللممه وايممم قبله، من أبيه إمارة في تطعنون كنتم فقد إمارته

ًا كان إن إّن و الّي، الناس َأَحّب َلِمْن كان وإن للمرة، لخليق
بعده). إلّي الناس أحّب لمن هذا
]3524[ر:

34.       : الخصومة -  في الدائم وهو الخِصم، ّد الل باب
ّدا ُل ّد97} / مريم:  {  َل ًا. { أ ُعوج /: أعوج.204} / البقرة:  /: 

ّدد: حدثنا  - حدثنا6765 جريممج: ابممن عممن سممعيد، بن يحيى مس
ّدث، مليكة أبي ابن سمعت عنهمما اللممه رضممي عائاشممة عممن يح
قالت:

إلى الرجال وسلم: ( أبغض عليه الله صلى الله رسول قال 
ّد الله الخِصم). الل
]2325[ر:

35       : أهل -  خلف أو بَجوٍر، الحاكم قضى إذا باب
. ّد   ر فهو العلم

عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمود: حممدثنا  - حدثنا6766
ّي، عليه الله صلى النبي عمر: بعث ابن عن سالم، عن الّزهر

ًدا وسلم حّممماد: أخبرنمما بن ُنعيم الله عبد أبو (ح). وحدثني خال
أبيممه عممن سممالم، عممن الُزهممري، عممن معمممر، الله: أخبرنمما عبد

قال:
بنممي إلممى الوليد بن خالد وسلم عليه الله صلى النبي بعث 

صممبأنا، صممبأنا فقممالوا يقولمموا: أسمملمنا، أن يحسنوا فلم جذيمة،
ّنمما رجممل كممل إلممى ودفممع ويأسممر، يقتل خالد فجعل أسمميره، م
أقتممل ل فقلممت: واللممه أسمميره، يقتممل أن منمما رجممل كل فأمر

ً يقتممل ول أسمميري، ذلممك فممذكرنا أسمميره، أصممحابي مممن رجل
ّني فقال: (اللهّم وسلم، عليه الله صلى للنبي مّممما إليك أبرأ إ
الوليد). مرتين. بن خالد صنع
]4084[ر:

36.      : بينهم -  فيصلح ًا قوم يأتي المام باب
حممازم أبممو حّممماد: حممدثنا النعمممان: حممدثنا أبممو  - حممدثنا6767

ً قال: كممان  الساعدي سعد بن سهل عن المديني، بيممن قتممال
فصملى وسملم، عليممه اللمه صملى النمبي ذلك فبلغ عمرو، بني

ّذن العصر، صلة حضرت فلّما بينهم، يصلح أتاهم ثم الظهر فأ



ّدم، بكر أبا وأمر وأقام، بلل عليممه اللممه صلى النبي وجاء فتق
ّق الصلة، في بكر وأبو وسلم أبي خلف قام حتى الناس فش
ّفح يليه، الذي الصّف في فتقدم بكر، وكمان القمموم، قمال: وصم
رأى فلّممما يفرغ، حتى يلتفت لم الصلة في دخل إذا بكر أبو

ّتصفيح عليممه اللمه صملى النممبي فرأى التفت، عليه يمسك ل ال
وسمملم: (أن عليممه اللممه صمملى النممبي إليممه فأومممأ خلفه، وسلم

ّيًة بكر أبو لبث و هكذا، بيده امضه). وأومأ على الله يحمد هن
فلّممما القهقممرى، مشممى ثم وسلم، عليه الله صلى النبي قول
ّدم، ذلممك وسمملم عليممه الله صلى النبي رأى ّلى تقمم النممبي فصمم

أبمما قال: (يمما صلته قضى فلما بالناس، وسلم عليه الله صلى
مضمميت). قممال: لممم تكون ل أن إليك أومأت إذ منعك ما بكر،
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبّي يؤّم أن قحافة أبي لبن يكن

ّبح أمر نابكم للقوم: (إذا وقال ّفح الرجال فليس النساء). وليص
]652[ر:

37.       : عاقًل -  ًا أمين يكون أن للكاتب ُيستحّب باب
بممن إبراهيم ثابت: حدثنا أبو الله عبيد بن محمد  - حدثنا6768
ّباق، بمن عبيمد عمن شهاب، ابن عن سعد، بمن زيمد عمن السم
عمممر، وعنممده اليمامة أهل مقتل بكر أبو إلّي قال: بعث ثابت
يمموم اسممتحّر قد القتل فقال: إّن أتاني عمر بكر: إّن أبو فقال

بقممّراء القتممل يسممتحّر أن أخشممى وإنممي القرآن، بقّراء اليمامة
ّلها، المواطن في القرآن أن أرى إني و كثير، قرآن فيذهب ك

ًا أفعممل قلت: كيف القرآن، بجمع تأمر رسممول يفعلممه لممم شمميئ
فلممم خيممر، واللمه عمر: همو فقال وسلم؟ عليه الله صلى الله
ّتممى ذلممك في يراجعني عمر يزل للممذي صممدري اللممه شممرح ح

عمممر. قممال رأى الممذي ذلممك فممي ورأيممت عمر، صدر له شرح
ّتهمك، ل عاقل شاّب رجل بكر: وإنك أبو زيد: قال كنممت قممد ن

ّبممع وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول المموحي تكتممب فتت
ّلفنممي لممو زيد: فمموالله فاجمعه. قال القرآن مممن جبممل نقممل  ك
ّلفني مّما علّي بأثقل كان ما الجبال القممرآن. قلممت جمع من ك
ًا تفعلن كيممف عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يفعلممه لممم شمميئ

مراجعممتي يحممّث يزل فلم خير، والله بكر: هو أبو قال وسلم؟
ّلذي صدري الله شرح حتى بكممر أبممي صممدر لممه اللممه شممرح ل

ّبعت رأيا، الذي ذلك في ورأيت وعمر، ممن أجمعمه القرآن فتت
ُعُسِب آخمر فمي فوجمدت الرجال، وصدور اللخاف و والرقاع ال



آخرهمما أنفسممكم}. إلممى مممن رسول جاءكم التوبة: {لقد سورة
فكممانت سممورتها، فممي فألحقتهمما خزيمممة، أبممي أو خزيمممة، مممع

ثممم وجممل، عممز اللممه توفمماه حممتى حياته بكر أبي عند الصحف
عمر. بنت حفصة عند ثم الله، توفاه حتى حياته عمر عند
الخزف. يعني الله: اللخاف عبيد بن محمد قال
]4402[ر:

38      : إلى -  والقاضي عّماله، إلى الحاكم كتاب باب
أمنائه.

أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا6769
عبممد بن ليلى أبي عن مالك، إسماعيل: حدثني ليلى(ح). حدثنا

ْثمممة: أنممه أبي بن سهل عن سهل، بن الرحمن عبد بن الله ح
َبراء من ورجال هو أخبره قومه: ُك

ّيصة سهل بن الله عبد أّن  جهممد مممن خيممبر إلممى خرجا وُمَح
ِبَر أصابهم، ّيصة فأخ ِتل الله عبد أّن مح أو فقير في طرح و ُق

قتلنمماه قممالوا: ممما قتلتممموه، واللممه فقال: أنتممم يهود فأتى عين،
هممو فأقبممل لهممم، فممذكر قومه على قدم حتى أقبل ثّم والله،
ّيصة، وأخوه فذهب سهل، بن الرحمن وعبد منه، أكبر وهو حو

عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال بخيممبر، كان الذي وهو ليتكلم،
ّبر وسلم ّيصة: (ك ّبر). يريد لمح ّيصة فتكلم السن، ك تكلم ثّم حو

ّيصة، أن وسمملم: ( إّممما عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال مح
ِذنوا أن وإّما صاحبكم، يدوا صلى الله رسول بحرب). فكتب ُيؤ
الله رسول فقال قتلناه، فكتبوا: ما به، إليهم وسلم عليه الله

ّيصممة ّيصممة لحو ّقون الرحمممن: (أتحلفممون وعبممد ومح دم وتسممتح
يهممود). قممالوا: ليسمموا لكممم قممال: (أفتحلممف صاحبكم). فقالوا: ل،

عنده من وسلم عليه الله صلى الله رسول فوداه بمسلمين،
ناقة. منها سهل: فركضتني قال الدار، أدخلت حتى ناقة مائاة
]2555[ر:

39       : وحده -  رجلً يبعث أن للحاكم يجوز هل باب
. المور   في للنظر

عممن الُزهممري، ذئاممب: حممدثنا أبممي ابممن آدم: حدثنا  - حدثنا6770
الجهنّي خالد بن وزيد هريرة أبي عن الله، عبد بن الله عبيد
قال:
اللممه، بكتمماب بيننمما اقممض اللممه، رسول فقال: يا أعرابي جاء 



فقممال اللممه، بكتمماب بيننمما فمماقض فقممال: صممدق، خصمممه فقممام
ًا كان ابني العرابي: إّن فقمالوا بامرأته، فزنى هذا على عسيف

الغنممم مممن بمائاممة منممه ابنممي ففممديت الرجممم، ابنممك لي: علممى
مائاممة جلد ابنك على فقالوا: إنما العلم أهل سألت ثم ووليدة،
لم: (لقضميّن عليمه اللمه صملى النمبي فقمال عام، وتغريب وس

ّد الغنم و الوليدة أّما الله، بكتاب بينكما ابنك وعلى عليك، فر
- فاغمد - لرجمل أنيمس يما أنمت وأّمما عمام، وتغريب مائاة جلد
فرجمها. أنيس عليها فارجمها). فغدا هذا  إمرأة على
]2190[ر:

40.       : واحد -  ترجمان يجوز وهل الحكام، ترجمة باب
النمبي ثمابت: أن بمن زيمد عمن ثابت، بن زيد بن خارجة وقال
كتبت حتى اليهود كتاب يتعلم أن أمره وسلم عليه الله صلى
كتبموا إذا كتبهممم وأقرأتمه كتبهمن وسملم عليه الله صلى للنبي
إليه.
تقممول وعثمممان: ممماذا الرحمممن وعبممد علممّي وعنممده عمر، وقال
بصمماحبها حمماطب: فقلممت: تخممبرك ابممن الرحمن عبد قال هذه؟
بها. صنع الذي
الناس. وبين عباس ابن بين أترجم جمرة: كنت أبو وقال

]87[ر:
ّد الناس: ل بعض وقال ْين. من للحاكم ب مترجَم

الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6711
أبمما أخممبره: أّن عباس بن الله عبد الله: أّن عبد بن الله عبيد

مممن ركممب فممي إليه أرسل هرقل أخبره: أّن حرب بن سفيان
كذبني فإن هذا، سائال لهم: إني لترجمانه: قل قال ثم قريش،
ّذبوه، ممما كممان لممه: إن للترجمممان: قممل فقال الحديث، فذكر فك

ًا، تقول هاتين. قدمّي موضع فسيملك حق
]7[ر:

41.    : عّماله -  المام محاسبة باب
عممن عروة، بن هشام عبدة: حدثنا محمد: أخبرنا  - حدثنا6722

ّي: ُحميد أبي عن أبيه، الساعد
ّيممة ابممن اسممتعمل وسلم عليه الله صلى النبي أّن  علممى التب

عليه الله صلى الله رسول إلى جاء فلما ُسليم، بني صدقات
لممي، أهممديت هديممة وهممذه لكم، الذي قال: هذا وحاسبه وسلم



ّ عليممه اللممه صلى الله رسول فقال فممي جلسمت وسملم: (فهل
ًا). ثممم كنممت إن هديتك تأتيك حتى أمك وبيت أبيك بيت صممادق
وحمممد الناس، فخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول قام
ً أسممتعمل فممإني بعممد، قممال: ( أممما ثممم عليممه، وأثنى الله رجممال

فيقممول: هممذا أحممدكم فيممأتي اللممه، ولّني مما أمور على منكم
ّية وهذه لكم ّ لي، أهديت هد وبيممت أبيممه بيممت في جلس فهل
ًا، كان إن هديته تأتيه حتى أمه أحممدكم يأخممذ ل فمموالله، صادق
ًا منها ّقه، - بغير هشام - قال شيئ ّ ح يمموم يحملممه الله جاء إل

أو رغمماء، لممه ببعيممر رجممل الله جاء ما أعرفّن فل أل القيامة،
ًة أو خوار، لها ببقرة بيمماض رأيت حتى يديه رفع تيعر). ثم شا

ّلغت). هل إبطيه: (أل ب
]883[ر:

42.     : مشورته -  وأهل المام بطانة باب
ّدَخلء. البطانة: ال

ابممن عن يونس، وهب: أخبرني ابن أصبغ: أخبرنا  - حدثنا6773
الخدري، سعيد أبي عن سلمة، أبي عن شهاب،

مممن اللممه بعممث قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ّ خليفممة، مممن استخلف ول نبي، بطانتممان: بطانممة لممه كممانت إل

وتحضممه بالشممر تممأمره وبطانممة عليه، وتحضه بالمعروف تأمره
تعالى). الله عصم من فالمعصوم عليه،
ابممن عن بهذا. و شهاب ابن يحيى: أخبرني عن سليمان، وقال
عتيق، أبي

الُزهممري: عممن شممعيب، مثلممه. وقممال شممهاب ابن عن وموسى،
الوزاعممّي قمموله. وقممال سممعيد أبممي عممن سمملمة، أبممو حممدثني
أبممي عممن سلمة، أبو الُزهري: حدثني سلم:حدثني بن ومعاوية
لى النمبي عمن هريمرة، ه ص أبمي ابمن وسملم. وقمال عليمه الل
قمموله. سعيد أبي عن سلمة، أبي عن زياد، بن وسعيد حسين
أبممي عممن صممفوان، جعفممر: حممدثني أبممي بممن اللممه عبيممد وقممال
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال: سمممعت أيمموب أبي عن سلمة،
وسلم.

]6237[ر:

43.     : الناس -  المام يبايع كيف باب
سممعيد بممن يحيممى عممن مالممك، إسممماعيل: حممدثني  - حدنا6774



بممن عبممادة عممن أبممي، الوليممد: أخممبرني بممن عبادة قال: أخبرني
قال: الصامت

و السمممع علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول بايعنا 
وأن أهلمه المممر ننمازع ل وأن والمكمره، المنشط في الطاعة
ّنا حيثما بالحق أو: نقول نقوم، لئام. لومة الله في نخاف ل ك

]6647[ر:
الحمارث: حمدثنا بمن خالمد علّي: حمدثنا بن عمرو  - حدثنا6775
عليممه اللممه صمملى النبي عنه: خرج الله رضي أنس عن حميد،
الخنممدق، يحفرون والنصار والمهاجرون باردة، غداة في وسلم
فقال:

و للنصمممار   فممماغفر***  الخمممرة خيمممر الخيمممر إّن (اللهمممم
المهاجرة).

فأجابوا:

أبدا بقينا ما الجهاد   على***  محمدا بايعوا الذين نحن
]2679[ر:

الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا6776
دينار، بن
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن
ّنا   علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بايعنا إذا ك

استطعتم). لنا: (فيما يقول والطاعة السمع
اللممه عبد سفيان: حدثنا عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6777

عبممد علممى الناس اجتمع حيث عمر ابن قال: شهدت دينار بن
ّنممي الملك عبممد اللممه لعبممد والطاعممة بالسمممع أقممّر قال: كتب: إ

ّنة علممى المممؤمنين، أميممر الملممك ّنة اللممه سمم ممما رسمموله وسمم
ذلك. بمثل أقّرا قد بنّي وإّن استطعت،

]6779، 6844[
ْيم: أخبرنمما إبراهيم: حممدثنا بن يعقوب  - حدثنا6778 ّيار، ُهَشمم سمم

قال: الله عبد بن جرير عن الشعبّي، عن
والطاعمة، السمممع علممى وسملم عليه الله صلى النبي بايعت 

ّقنني:(فيما مسلم). لكّل والنصح استطعت، فل
]57[ر:

قممال: سممفيان عممن يحيى، علّي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6779
الملممك، عبممد النمماس بممايع قممال: لّممما دينار بن الله عبد حدثني



أميممر الملممك عبممد اللممه عبممد عمر: إلى بن الله عبد إليه كتب
ّني المؤمنين، أمير الملك عبد الله لعبد والطاعة بالسمع أقّر إ
ّنة على المؤمنين، ّنة الله س وإّن اسممتطعت، فيممما رسمموله وس

بذلك. أقّروا قد بنّي
]6777[ر:

لمة: حمدثنا بمن اللمه عبمد  - حدثنا6780 يزيمد عمن حماتم، مس
عليه الله صلى النبي بايعتم شيء أي لسلمة: على قال: قلت

ّية؟ يوم وسلم الموت. قال: على الحديب
]2800[ر:

جويريممة، أسممماء: حممدثنا بممن محمممد بن الله عبد  - حدثنا6781
مالك، عن
ّي: أّن  عن المسممور أخممبره: أّن الرحمممن عبممد بن حميد الُزهر
مخرمة بن

فقممال فتشمماوروا، اجتمعوا عمر ولهم الذين الرهط أخبره: أّن
المممر، هممذا علممى أنافسممكم بالممذي الرحمممن: لسممت عبممد لهممم

عبممد إلممى ذلممك فجعلمموا منكممم، لكم اخترت شئتم إن ولكنكم
ّلوا فلما الرحمن، علممى النمماس فمممال أمرهممم، الرحمممن عبد و

ًا أرى ما حتى الرحمن، عبد الرهط أولئك يتبع الناس من أحد
تلممك يشمماورونه الرحمن عبد على الناس ومال عقبه، يطأ ول

عثمان، فبايعنا منها أصبحنا التي الليلة كانت إذا حتى الليالي،
الليممل، مممن هجممع بعممد الرحمممن عبممد المسممور: طرقنممي قممال

ًا، أراك فقممال اسممتيقظُت، حتى الباب فضرب ممما فمموالله نائاممم
ًا، الزبيمر فمادعوا انطلق نوم، بكبير الثلث هذه اكتحلت وسمعد

ّيمما، لممي فقممال: ادع دعمماني ثممم فشمماورهما، لممه فممدعوتهما ِل ع
وهممو عنده من علّي قام ثم الليل، ابهاّر حتى فناجاه فدعوته

ًا، علّي من يخشى الرحمن عبد كان وقد طمع، على ثممم شيئ
ّذن بينهما فّرق حتى فناجاه فدعوته، عثمان، لي قال: ادع المؤ
ّلى فلما بالصبح، عنممد الرهممط أولئممك واجتمع الصبح، للناس ص
ًا كان من إلى فأرسل المنبر، والنصممار، المهاجرين من حاضر
عمممر، مممع الَحّجة تلك وافوا وكانوا الجناد، أمراء إلى وأرسل

ّهد اجتمعوا فلما علمّي، يما بعمد قمال: أّمما ثمم الرحمن عبد تش
ّني فل بعثمان، يعدلون أرهم فلم الناس، أمر في نظرت قد إ

ّنة علممى سممبيلً. فقممال: أبايعممك نفسممك علممى تجعلممّن اللممه سمم
وبممايعه الرحمممن، عبممد فبممايعه بعممده، مممن والخليفممتين ورسوله



والمسلمون. الجناد، وأمراء والنصار، الناس: المهاجرون،

44.    : مرتين -  بايع من باب
لمة عمن عبيمد، أبي بن يزيد عن عاصم، أبو  - حدثنا6782 س

قال:
لي: فقال الشجرة، تحت وسلم عليه الله صلى النبي بايعنا 

الول، في بايعت قد الله، رسول تبايع). قلت: يا أل سلمة (يا
الثاني). قال: (وفي

]2800[ر:

45.   : العراب -  بيعة باب
بممن محمد عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6783

عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن المنكدر،
ّيا أّن  علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بايع أعراب

جمماءه ثممّم فممأبى، بيعممتي، فقممال: أقلنممي وعك، فأصابه السلم،
الله صلى الله رسول فقال فخرج، فأبى، بيعتي، فقال: أقلني

ّيبها). وتصنع خبثها، تنفي كالكير، وسلم: (المدينة عليه ط
]1784[ر:

46.   : الصغير -  بيعة باب
يزيممد: بممن اللممه عبممد اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا6784
ُزهممرة عقيممل أبو قال: حدثني أيوب، أبي ابن هو سعيد، حدثنا

ّده عن معبد، بن النممبي أدرك قد وكان هشام، بن الله عبد ج
إلممى حميممد بنممت زينب أّمه به وذهبت وسلم، عليه الله صلى

اللممه رسممول فقممالت: يمما وسمملم، عليممه اللممه صلى الله رسول
صمغير). فمسمح وسلم: (همو عليه الله صلى النبي فقال بايعه،
أهله. جميع عن الواحدة بالشاة يضّحي وكان له، ودعا رأسه

]2368[ر:

47.      : البيعة -  استقال ثم بايع من باب
محممد عمن مالمك، يوسمف: أخبرنما بن الله عبد  - حدثنا6785

المنكدر، بن
الله: عبد ابن جابر عن
ّيا أّن  علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بايع أعراب

إلممى العرابممي فممأتى بالمدينة، وعك العرابي فأصاب السلم،
فقال: وسلم عليه الله صلى الله رسول



اللممه صمملى اللممه رسممول فممأبى بيعممتي، أقلنممي الله، رسول يا
جمماءه ثممم فممأبى، بيعممتي، فقممال: أقلنممي جمماءه ثم وسلم، عليه

اللمه رسمول فقمال العرابي، فخرج فأبى، بيعتي، فقال: أقلني
خبثهمما تنفممي كممالكير، المدينممة وسمملم: (إنممما عليممه اللممه صمملى
ّيبها). وتنصع ط

]1784[ر:

48.        : للدنيا -  إلّ يبايعه ل رجلً بايع من باب
أبممي عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا6786
قال: هريرة أبي عن صالح،

الله يكلمهم ل وسلم: (ثلثة عليه الله صلى الله رسول قال 
ّكيهم ول القيامة يوم فضممل علممى أليممم: رجممل عممذاب ولهممم يز
ًا بممايع ورجممل السممبيل، ابممن منممه يمنممع بممالطريق ممماء ل إماممم

لممه، يف لم وإل له وفى يريد ما أعطاه إن لدنياه، إل يبايعه
ً بايع ورجل ٍة رجل أعطممي لقممد بممالله فحلف العصر، بعد بسلع

ّدقه، وكذا كذا بها بها). يعط  ولم فأخذها، فص
]2230[ر:

49.   : النساء -  بيعة باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن رواه
]936[ر:

الُزهممري. وقممال عممن شممعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6787
إدريممس أبممو شممهاب: أخممبرني ابممن عممن يممونس، الليث: حممدثني
يقول: الصامت بن عبادة سمع الخولنّي: أنه

فممي ونحممن وسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول لنمما قممال 
ًا، بالله تشركوا ل أن على مجلس: (تبايعوني تسممرقوا، ول شيئ

بيممن تفممترونه ببهتمماٍن تممأتوا ول أولدكممم، تقتلمموا ول تزنمموا، ول
منكممم وفممى فمممن معممروف، فممي تعصمموا ول وأرجلكم، أيديكم
ًا ذلممك مممن أصمماب ومممن الله، على فأجره فممي فعمموقب شمميئ
ًا ذلك من أصاب ومن له، كفارة فهو الدنيا اللممه، فستره شيئ

عنممه).فبايعنمماه عفمما شمماء وإن عمماقبه شاء الله: إن إلى فأمره
ذلك. على
]18[ر:

عممن معمممر، الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمود: حممدثنا  - حدثنا6788
الُزهري،



قالت: عنها الله رضي عائاشة عن عروة، عن
بهذه بالكلم النساء يبايع وسلم عليه الله صلى النبي كان  

ًا}. قالت: وما بالله يشركن الية: {ل الله رسول يد مّست شيئ
ّ امرأة يد وسلم عليه الله صلى يملكها. امرأة إل

]4609[ر:
ّدد: حممدثنا  - حممدثنا6789 عممن أيمموب، عممن المموارث، عبممد مسمم
ّية أّم عن حفصة، قالت: عط

ل علينمما: {أن فقممرأ وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي بايعنمما 
ًا}. ونهانمما بالله يشركن منمما امممرأة فقبضممت النياحممة، عممن شيئ

يقممل أجزيهمما. فلممم أن أريممد وأنمما أسعدتني، فقالت: فلنة يدها،
ًا، َبت شيئ َعت، ثم فذه وأم ُسممليم، أم إل امممرأة وفممت فما رج

سممبرة، أبممي ابنممة أو معمماذ، امممرأة سممبرة أبممي وابنممة العلء،
معاذ. وامرأة

]1244[ر:

50.    : بيعة -  نكث من باب
يممد اللممه يبممايعون إنممما يبايعونممك الممذين تعالى: {إّن الله وقال
ومممن نفسممه علممى ينكممث فإنممما نكممث فمممن أيديهم فوق الله

ًا فسيؤتيه الله عليُه عاهد بما أوفى ًا} / الفتح: أجر /.10عظيم
المنكممدر: بممن عمممر عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6790

ًا سمعت قال: حابر
فقممال: بممايعني وسلم عليه الله صلى النبي إلى أعرابّي جاء 

ًا، الغممد جمماء ثممم السمملم، علممى فبممايعه السلم، على محموممم
ّلممى، فلممما فأبى، فقال: أقلني، تنفممي كممالكير، قممال: (المدينممة و

ّيبها). وتنصع خبثها ط
]1784[ر:

51.  : الستخلف -  باب
عممن بلل، بممن سممليمان يحيى: أخبرنمما بن يحيى  - حدثنا6791
قال: محمد بن القاسم سعيد: سمعت بن يحيى

اللممه رسممول فقممال عنهمما: وارأسمماه، الله رضي عائاشة قالت 
ك فأسمتغفر حمّي وأنا كان لو  وسلم: (ذاِك عليه الله صلى ل
تحممّب لظنممك إنممي واللممه عائاشة: واثكليمماه، لك). فقالت وأدعو
ِللَت ذاك كان ولو موتي، لظ

ًا يومك آخر عليه الله صلى النبي فقال أزواجك، ببعض معّرس



إلى أرسل أن أردت، أو هممت، لقد وارأساه، أنا وسلم: (بل
ّنممون، يتمنممى أو القائالون يقول أن فأعهد، وابنه بكر أبي المتم
ويممأبى اللممه أو: يممدفع المؤمنممون، ويممدفع اللممه قلممت: يممأبى ثممم

المؤمنون).
]5342[ر:

بن هشام عن سفيان، يوسف: أخبرنا بن محمد  - حدثنا6792
ه عبمد عمن أبيه، عن عروة، ه رضمي عممر بمن الل عنهمما الل
قال:

من استخلف فقد أستخلف قال: إن تستخلف؟ لعمر: أل قيل 
منممي خير هو من ترك فقد أترك وإن بكر، أبو مني خير هو

فقمال: راغمب عليممه، وسلم. فممأثنوا عليه الله صلى الله رسول
ّنممي وددت وراهممب، ًا، منهمما نجمموت أ ل علممّي، ول لممي ل كفافمم
ّيا أتحّملها ًا. ح ّيت وم

معممر، عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا6793
ّي: عن الّزهر

عمممر خطبممة سمممع عنه: أنه الله رضي مالك بن أنس أخبرني
تمموفي يمموم مممن الغممد وذلممك المنممبر، على جلس حين الخرة
ّهد وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي ل صممامت بكممر وأبممو فتشمم

عليممه الله صلى الله رسول يعيش أن أرجو قال: كنت يتكلم،
يممُك فممإن آخرهممم، يكممون أن بممذلك يريممد يممدبرنا، حممتى وسلم
قممد تعممالى اللممه فممإن مممات، قد وسلم عليه الله صلى محمد
ًا أظهركممم بين جعل ًا اللممه هممدى بممما بممه تهتممدون نممور محمممد
صمملى الله رسول صاحب بكر أبا وإّن وسلم، عليه الله صلى
ّنه اثنين، ثاني وسلم عليه الله بممأموركم، المسمملمين أولممى فممإ

فممي ذلمك قبل بايعوه قد منهم طائافة وكانت فبايعوه، فقوموا
المنممبر. قممال علممى العاّمممة بيعممة وكممانت سمماعدة، بنممي سقيفة

ّي، بكممر لبممي يقممول عممر مالمك: سممعت بممن أنس عن الُزهر
ٍذ: اصعد فبممايعه المنممبر، صممعد حممتى بممه يممزل فلم المنبر، يومئ

عاّمًة. الناس
]6841[

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6794
قال: أبيه عن مطعم، بن جبير بن محمد عن أبيه، عن سعد،



شمميء، فممي فكلمته امرأة وسلم عليه الله صلى النبي أتت 
جئممت إن أرأيممت اللممه، رسول قالت: يا إليه، ترجع أن فأمرها

أبما فممأتي تجديني لم قال: (إن الموت، تريد كأنها أجدك؟ ولم
بكر)
]3459[ر:

قيممس سممفيان: حممدثني عممن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6795
اللممه رضممي بكممر أبممي عممن شهاب، بن طارق عن مسلم، بن

اللممه يممري حممتى البممل، أذنمماب بزاخممة: تتبعممون لوفد عنه: قال
ّيه خليفة ًا والمهاجرين وسلم عليه الله صلى نب يعمذرونكم أممر

به.
ّنى: حدثناغندر: حدثنا بن محمد  - حدثني6796 عممن شممعبة، المث

قال: سمرة بن جابر الملك: سمعت عبد
عشر اثنا يقول: (يكون وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ًا) فقال مممن قال: (كلهممم أبي: إنه فقال أسمعها، لم كلمة أمير
قريش).

52      : البيوت -  من الّريب وأهل الخصوم إخراج باب
. المعرفة  بعد

ناحت. حين بكر أبي أخت عمر أخرج وقد
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا6797

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
نفسممي قممال: (والممذي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ب آممر أن هممت لقد بيده، َتطمب، بحط بالصملة آممر ثمم ُيح
ّذن ً آمر ثم لها، فيؤ رجممال إلممى أخممالف ثم الناس، فيؤّم رجل
ُأحّرق أنممه أحدهم يعلم لو بيده، نفسي والذي بيوتهم، عليهم ف

ًا يجد ًا، َعرق العشاء). لشهد حسنتين مرماتين أو سمين
]618[ر:

53      : وأهل -  المجرمين يمنع أن للمام هل باب
. ونحوه      والزيارة معه الكلم من المعصية

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثني6798
بممن كعممب بممن اللممه عبممد بممن الرحمممن عبممد عممن شهاب، ابن

مممن كعممب قائاممد وكان مالك، بن كعب بن الله عبد مالك: أن
قال: مالك بن كعب قال: سمعت عمي، حين بنيه
ّلف لّما  غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن تخ



وسمملم عليممه اللمه صلى الله رسول ونهى حديثه، فذكر تبوك،
وآذن ليلمة، خمسمين ذلمك علممى فلبثنما كلمنما، عن المسلمين

علينا. الله بتوبة وسلم عليه الله صلى الله رسول
]2606[ر:

ّني.  - كتاب98 التم

1.        : الشهادة -  ّنى تم ومن ّني، التم في جاء ما باب
عبد الليث: حدثني عفير: حدثني بن سعيد  - حدثنا6799/6800

بممن وسعيد سلمة أبي عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن
ّيب: أّن قال: هريرة أبا المس

يقمول: (والممذي وسملم عليمه اللمه صملى الله رسول سمعت 
ً أّن لممول بيممده، نفسي ّلفمموا أن يكرهممون رجممال ول بعممدي، يتخ

ّلفت، ما أحملهم، ما أجد َتل أني لوددت تخ الله، سبيل في أق
َتل، ثّم أحيا ثّم َتل، ثّم أحيا ثّم أق َتل). ثّم أحيا ثّم أق أق
أبممي عممن مالممك، يوسممف: أخبرنمما بن الله عبد ) - حدثنا6800(

الله صلى الله رسول هريرة: أن أبي عن العرج، عن الزناد،
فممي أقاتممل أنممي وددت بيممده، نفسي قال: (والذي وسلم عليه

َتل، الله سبيل َتممل، ثم أحيا ثم فأق َتممل، ثممم أحيمما ثممم أق ثممم أق
َتل، ثم أحيا ًا، يقممولهّن هريرة أبو أحيا). فكان ثم أق أشممهد ثلثمم

بالله.
]2644[ر:

2.   : الخير -  تمني باب
ٌد لي كان وسلم: (لو عليه الله صلى النبي وقول ًا). أح ذهب

معمممر، عممن الرزاق، عبد نصر: حدثنا بن إسحق  - حدثنا6801
هريرة، أبا هّمام: سمع عن
ٌد عنممدي كممان قال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي عن  أحمم

ًا - ليممس دينممار منممه وعندي ثلث علّي يأتي ل أن لحببت ذهب
يقبله). من - أجد علّي َديٍن في أرصده شيء

]2259[ر:

3) :       : لو -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( استدبرت     ما أمري من استقبلت

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6802



قالت: عائاشة عروة: أن شهاب: حدثني ابن
مممن اسممتقبلت وسمملم: (لممو عليه الله صلى الله رسول قال 

حيمن النماس مع ولحللت الهدي، سقُت ما استدبرت ما أمري
ّلوا). ح

]290[ر:
عمن حمبيب، عمن يزيمد، عمر: حمدثنا بن الحسن  - حدثنا6803
قال: الله عبد بن جابر عن عطاء،

ّبينمما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول مع كنا  بالحممج، فل
َلون لربع مكة وقدمنا صمملى النممبي فأمرنمما الحجممة، ذي من خ

وأن والمممروة، وبالصممفا بممالبيت نطمموف أن وسمملم عليممه اللممه
يكممن قممال: ولممم هممدي، معه كان من إل ولنحّل، عمرة نجعلها

وطلحممة، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي غير هدي منا أحد مع
بممه أهممّل بممما فقال: أهللممت الهدي، معه اليمن من علّي وجاء

منممى إلممى فقالوا: أننطلممق وسلم، عليه الله صلى الله رسول
وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول قال يقطر؟ أحدنا وذكر
ولممول أهممديت، ممما اسممتدبرت ممما أمري من استقبلت لو (إني

جمممرة يرمممي وهو سراقة لحللت). قال: ولقيه الهدي معي أن
بممل قممال: (ل، خاّصممة؟ هممذه ألنمما الله، رسول فقال: يا العقبة،

فأمرهمما حممائاض، وهممي مكممة قممدمت عائاشممة لبد). قال: وكانت
غيممر كلهمما، المناسممك تنسممك أن وسمملم عليه الله صلى النبي

ّلي ول تطمموف ل أنها البطحمماء، نزلمموا فلّممما تطهممر، حممتى تصمم
وأنطلممق وعمممرة، بحجة الله: أتنطلقون رسول عائاشة: يا قالت

أن الصممديق بكممر أبممي بممن الرحمممن عبممد أمر قال: ثم بحجة؟
بعممد الحجة ذي في عمرة فاعتمرت التنعيم، إلى معها ينطلق

الحج. أيام
]1482[ر:

4.    :      : وكذا -  كذا ليت وسلم عليه الله صلى قوله باب
بلل: حممدثني بممن سممليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا6804
قممال: ربيعممة بممن عممامر بممن الله عبد سعيد: سمعت بن يحيى
عائاشة، قالت

فقممال: (ليممت ليلممة، ذات وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أرق 
ً ًا رجل صمموت سمممعنا الليلممة). إذ يحرسممني أصممحابي من صالح

جئممت اللممه، رسممول يمما هممذا). قيممل: سممعد قممال: (مممن السمملح،
سمممعنا حممتى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي فنممام أحرسممك،



غطيطه.
بلل: عائاشة: قال الله: وقالت عبد أبو قال

وجليل إذخر وحولي  بواد*** ليلة أبيتّن هل شعري ليت أل
وسلم. عليه الله صلى النبي فأخبرت

]2729 ،1790[ر:

5.    : والعلم -  القرآن ّني تم باب
العمش، عن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا6805

قال: هريرة أبي عن صالح، أبي عن
فممي إل تحاسممد وسمملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

والنهمار، الليمل آنماء يتلموه فهمو القمرآن، الله آتاه اثنتين: رجل
ورجممل يفعممل، كممما لفعلممت هذا أوتي ما مثل أوتيت يقول: لو

ً الله آتاه ّقه في ينفقه مال أوتممي ممما مثل أوتيت فيقول: لو ح
يفعل). كما لفعلت هذا

بهذا. جرير قتيبة: حدثنا حدثنا
]4738[ر:

6.     : التمني -  من ُيكره ما باب
نقص ؟؟

ّنوا {ول نصيب للرجل بعض على بعضكم به الله فّضل ما تتم
مممن اللممه واسممألوا اكتسممبن مممما نصمميب وللنساء اكتسبوا مما

ًا}./النساء:  شيء بكل كان الله إّن فضله /.32عليم
عاصم، عن الحوص، أبو الربيع: حدثنا بن حسن  - حدثنا6806

ّنضر عن قال: أنس بن ال
النممبي سمممعت أنممي عنممه: لممول تعممالى اللممه رضي أنس قال 

ّنوا يقول: (ل وسلم عليه الله صلى ّنيت. تتم الموت). لتم
]5347[ر:

عممن خالممد، أبممي ابممن عممن عبممدة، محمد: حممدثنا  - حدثنا6807
ّبمماب قال: أتينمما قيس ًا، اكتمموى وقممد نعمموده الرّت ابممن خ سممبع

أن نهانمما وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول أّن فقال: لول
به. لدعوت بالموت ندعو

]5348[ر:
يوسممف: بممن هشممام محمممد: حممدثنا بممن اللممه  - حدثناعبد6808
ّي، عن معمر، أخبرنا بممن سممعد اسمممه عبيممد، أبممي عممن الُزهر
أزهر: بن الرحمن عبد مولى عبيد،



ّنى قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  أحدكم يتم
ًا إّما الموت، ّله محسن ًا وإما يزداد، فلع ِتْب). فلعله مسيئ ْع َت َيْس

]5349[ر:

7.     :   : اهتدينا -  ما الله لول الرجل قول باب
أبممو شممعبة: حممدثنا عممن أبممي، عبممدان: أخممبرني  - حممدثنا6809

قال: عازب بن البراء عن إسحق،
يمموم الممتراب معنمما ينقممل وسمملم عليممه الله صلى النبي كان 

يقممول: (لممول بطنممه، بيمماض الممتراب وارى رأيتممه ولقد الحزاب،
ّدقنا ول نحممن، اهتممدينا ما أنت ّلينا، ول تصمم َلْن صمم سممكينًة فممأنز

قال: - وربما اللى إّن علينا،
ْينا فتنًة أرادوا إذا علينا، بغوا - قد - المل  َب ْينمما). يرفممع أ َب بهمما أ

صوته.
]2681[ر:

8.     : العدو -  لقاء ّني تم كراهية باب
لى النمبي عمن هريمرة، أبمي عمن العرج ورواه ه ص عليمه الل

وسلم.
]2863[ر:

عمممرو: بممن معاويممة محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثني6810
أبممي سممالم عممن عقبممة، بممن موسممى عممن إسممحق، أبممو حممدثنا
ًا وكان الله، عبيد بن عمر مولى النضر، قال: له، كاتب
فيممه: أن فممإذا فقرأتممه، أوفممى أبممي بن الله عبد إليه كتب  

ّنوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول ّو، لقاء تتم العممد
العافية). الله وسلوا

]2663[ر:

9.     : ّلو -  ال من يجوز ما باب
/80قوة} /هود: بكم لي أن تعالى: {لو وقوله
أبممو سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممّي  - حممدثنا6811
قال: محمد بن القاسم عن الزناد،

ْين، عباس ابن ذكر  َن ّداد: أهممي بممن اللممه عبد فقال المتلع شمم
ًا كنمت وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال التي راجمم

ّينة). قال: ل، غير من امرأة أعلنت. امرأة تلك ب
]5004[ر:

عطمماء عمممرو: حممدثنا سممفيان: قممال علممّي: حممدثنا  - حممدثنا6812



ِعشمماء وسمملم عليه الله صلى النبي قال: أعتم عمممر فخممرج بال
والصممبيان. فخممرج النسمماء رقممد اللممه، رسممول يمما فقال: الصمملة

ّق أن يقول: (لول يقطر ورأسه النمماس أو: على أّمتي على أش
ًا: علممى سممفيان - وقممال هممذه بالصمملة - لمرتهممم أمممتي أيضمم

الساعة).
صمملى النممبي عباس: أّخممر ابن عن عطاء، عن جريج، ابن قال
الله، رسول فقال: يا عمر فجاء الصلة، هذه وسلم عليه الله
ِشممّقه عممن الممماء يمسممح وهممو الولممدان. فخممرج و النسمماء رقد

ّق أن لممول َللوقت، يقول: (إنه عمممرو: أّمممتي). وقممال علممى أُشمم
فقممال: رأسممه عمممرو أممما عبمماس، ابممن فيه ليس عطاء، حدثنا

ّقه، عن الماء جريج: يمسح ابن وقال يقطر، عمممرو: وقممال شمم
ّق أن (لول لممول َللمموقت، جريج: (إنه ابن أّمتي). وقال على أش

ّق أن أّمتي). على أش
مسمملم بممن محمد معن: حدثني المنذر: حدثنا بن إبراهيم وقال
اللممه صمملى النبي عن عباس، ابن عن عطاء، عن عمرو، عن

وسلم. عليه
]545[ر:

بممن جعفممر عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بممن يحيممى  - حدثنا6813
الرحمن: عبد عن ربيعة،

الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبا سمعت 
ّق أن قال: (لول وسلم عليه بالسواك). لمرتهم أمتي على أش
]847[ر:

ّياش  - حدثنا6814 حميد، العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن ع
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت، عن
وواصممل الشممهر، آخممر وسمملم عليممه اللممه صلى النبي واصل 

فقال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي فبلغ الناس، من أناس
ّد ً لواصلت الشهر، بي ُم إنممي تعّمقهممم، المتعّمقممون يدع وصال

ويسقين). ربي يطعمني أظّل إني مثلكم، لست
النممبي عممن أنممس، عممن ثممابت، عممن مغيممرة، بن سليمان تابعه
وسلم. عليه الله صلى

]1860[ر:
الُزهممري. وقممال عممن شممعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا6815

شمهاب: أن ابمن عمن خالمد، بمن الرحممن عبمد الليمث: حمدثني
ّيب بن سعيد قال: هريرة أبا أخبره: أن المس



قممالوا: الوصال، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
ّيكممم تواصممل، فإنممك ربممي يطعمنممي أبيممت إنممي مثلممي، قممال: (أ

ًا، بهم واصل ينتهوا، أن أبوا ويسقين). فلما ًا، ثممم يوم ثممم يوممم
ّكل تأخر فقال: (لو الهلل، رأوا لهم. لزدتكم). كالمن
]1864[ر:

عممن أشممعث، الحمموص: حممدثنا أبممو مسدد: حممدثنا  - حدثنا6816
قالت: عائاشة عن يزيد، بن السود

ِر عن وسلم عليه الله صلى النبي سألت  ْد الممبيت َأِمممَن الَجمم
قممال: البيت؟ في يدخلوه لم بالهم قال: (نعم). قلت: فما هو؟
ًا؟ بممابه شأن النفقة). قلت: فما بهم قّصرت قومك (إن مرتفعمم

شماؤوا، من ويمنعوا شاؤوا من ليدخلوا قومِك ذاِك قال: (فعل
ّية عهد حديث قومك أن لول قلموبهم، تنكمر أن فأخاف بالجاهل
الرض). في بابه ألصق وأن البيت، في الجدر أدخل أن
]126[ر:

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6817
عليممه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن العرج،
وسلم:

ًا الناس سلك ولو النصار، من امرأ لكنت الهجرة (لول  وادي
ًا، النصممار وسمملكت ًا، أو واديمم أو النصممار، وادي لسمملكُت شممعب

النصار). شعب
]3568[ر:

عممن يحيممى، بن عمرو عن وهيب، موسى: حدثنا  - حدثنا6818
ّباد اللممه صمملى النممبي عممن زيممد، بن الله عبد عن تميم، بن ع
قال: وسلم عليه
ًا لكنت الهجرة (لول  النمماس سمملك ولممو النصممار، مممن امممرء

ًا ًا أو وادي وشعبها). النصار وادي لسلكت شعب
ّياح، أبو تابعه وسملم: عليمه الله صلى النبي عن أنس، عن الت
الّشعب. في
]4077 ،4075[ر:

ًا)]. قوله في الشعب) يعني (في [ ش (شعب

10       : الصدوق -  الواحد خبر إجازة في جاء ما باب
. والحكام      والفرائض والصوم والصلة الذان في

طائافممة منهممم فرقممة كممّل مممن نفممر تعممالى: {فلممول الله وقول
ّلهممم إليهممم رجعمموا إذا قممومهم ولينممذروا الممدين في ليتفّقهوا لع



/.122يحذرون} /التوبة: 
مممن طائافتممان تعممالى: {وإن لقمموله طائافممة الرجممل ويسممّمى
اقتتلوا} المؤمنين

الية. معنى في دخل رجلن اقتتل /. فلو9/الحجرات: 
ٍأ فاسق جاءكم تعالى:{إن وقوله ّينوا} /الحجرات:  بنب /.6فتب
ًا أمممراءه وسمملم عليممه الله صلى النبي بعث وكيف بعممد واحممد
ّد منهم أحد سها فإن واحد ّنة. إلى ُر الس

ّنممى: حممدثنا بممن محمممد  - حممدثنا6819 ّهمماب: حممدثنا عبممد المث الو
قال: الحويرث بن مالك قلبة: حدثنا أبي عن أيوب،

َبة ونحممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أتينا  َب متقمماربون، شمم
عليممه اللممه صلى الله رسول وكان ليلة، عشرين عنده فأقمنا
ًا، وسلم ّنا ظّن فلما رفيق اشمتقنا، قمد أو أهلنما، اشمتهينا قمد أ
أهليكممم، إلممى قممال:(ارجعمموا فأخبرنمماه، بعممدنا تركنا عّمن سألنا

ّلموهم فيهم، فأقيموا ل أو أحفظهمما أشممياء ومروهم). وذكممر وع
ّلوا ّلي، رأيتممموني كممما أحفظها: (وصم الصمملة حضممرت فممإذا أصمم

ّذن أكبركم). وليؤّمكم أحدكم، لكم فليؤ
]602[ر:

عثمان، أبي عن التيمّي، عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا6820
ابن عن

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود
ّذن فممإنه سممحوره، مممن بلل أذان أحممدكم يمنعّن (ل  - أو يممؤ

ّبممه قممائامكم - ليرجممع ينادي قال أن الفجممر وليممس نممائامكم، وين
ّفيه يحيى - وجمع هكذا يقول ّد يقول - حتى ك يحيى هكذا). وم

ّبابتين. إصبعيه الس
]596[ر:

بممن العزيممز عبممد إسممماعيل: حممدثنا بممن موسممى  - حممدثنا6821
عمممر بممن اللممه عبممد دينممار: سمممعت بن الله عبد مسلم: حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما، الله رضي
ً (إن  َليممل، ينادي بلل أم ابممن ينممادي حممتى واشممربوا فكلمموا ِب

مكتوم).
]592[ر:

عممن الحكممم عممن شممعبة، عمر: حممدثنا بن حفص  - حدثنا6822
قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،

ّلى  ًا، الظهر وسلم عليه الله صلى النبي بنا ص فقيممل: خمس



َد ِزي ّليَت قال:(وما الصلة؟ في أ ًا، ذاك). قالوا: ص فسممجد خمسمم
ّلم. ما بعد سجدتين س

]392[ر:
ّيوب، عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6823 محمممد، عممن أ

هريرة، أبي عن
اثنممتين، مممن انصممرف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

نسمميت؟ أم الله رسول يا الصلة اليدين: اقصرت ذو له فقال
اللممه رسول فقام الناس: نعم، اليدين). فقال ذو فقال: (أصدق

ّلى وسلم عليه الله صلى ّلم، ثممم أخرييممن ركعممتين فص ثممم سمم
ّبر، ّبممر، ثممم رفممع، ثممم أطممول، أو سممجوده مثممل سممجد ثممم ك ك

رفع. ثم سجوده مثل فسجد
]468[ر:

دينممار، بن الله عبد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6824
قال: عمر بن الله عبد عن
ْينا  ُقباء الناس َب فقممال: إن آت جمماءهم إذ الصبح، صلة في ِب

ّليلة عليه أنزل قد وسلم عليه الله صلى الله رسول قرآن، ال
إلممى وجمموههم وكانت فاستقبلوها، الكعبة يستقبل أن أمر وقد

الكعبة. إلى فاستداروا الّشأم،
]395[ر:

أبممي عممن إسممرائايل، عممن وكيممع، يحيممى: حممدثنا  - حممدثنا6825
قال: البراء عن أسحق،

ّلى المدينممة، وسمملم عليه الله صلى الله رسول قدم لما  صمم
ًا، عشممر سممبعة أو عشممر، ستة المقدس بيت نحو وكممان شممهر

َوّجه أن يحب ّلممب نرى تعالى: {قد الله فأنزل الكعبة، إلى ُي تق
ّنك السماء في وجهك ّلي َلنو ُوّجَه قبلة ف الكعبممة، نحممو ترضاها}.ف

ّلى مممن قمموم علممى فمممّر خممرج، ثممم العصممر، رجممل معممه وصمم
ّلى أنه يشهد فقال: هو النصار، عليممه اللممه صمملى النبي مع ص
فممي ركمموع وهممم فممانحرفوا الكعبممة إلممى ُوّجه قد وأنه وسلم،

العصر. صلة
]40[ر:

بممن إسممحق عن مالك، قزعة: حدثني بن يحيى  - حدثني6826
عنممه اللممه رضممي مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد

قال:
وأبممّي الجراح بن عبيدة وأبا النصاري طلحة أبا أسقي كنت 



ًا كعب بن فقممال: إن آت فجمماءهم تمر، وهو َفِضيخ، من شراب
ة: يما أبمو فقال حّرمت، قد الخمر همذه إلمى قمم أنمس، طلح
فضممربتها لنمما مهممراس إلى أنس: فقمت قال فاكسرها، الجرار
انكسرت. حتى بأسفله

]2332[ر:
أبممي عممن شممعبة، حممرب: حممدثنا بممن سممليمان  - حممدثنا6827

حذيفة: عن صلة، عن إسحق،
نجممران: (لبعثممّن لهممل قممال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ً إليكم ًا رجل ّق أمين النممبي أصممحاب لهمما أميممن). فاستشممرف حمم
عبيدة. أبا فبعث وسلم عليه الله صلى

]3535[ر:
عممن خالممد، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6828

اللممه صمملى النممبي عنممه: قممال اللممه رضي أنس عن قلبة، أبي
وسلم: عليه
عبيدة). أبو الّمة هذه وأمين أمين، أّمة (لكل 

]3534[ر:
عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا6829
عباس، ابن عن ُحنين، بن عبيد عن سعيد، بن يحيى

إذا النصممار، من رجل قال: وكان عنهم الله رضي عمر عن 
بما أتيته وشهدته وسلم عليه الله صلى الله رسول عن غاب
عممن غبممُت وإذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول من يكون

لم عليمه الله صلى الله رسول يكمون بمما أتماني وشمهده وس
وسلم. عليه الله صلى الله رسول من
]89[ر:

عممن شممعبة، ُغنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6830
علممي عممن الرحمممن، عبممد أبي عن عبيدة، بن سعد عن زبيد،
عنه: الله رضي

ًا، بعمث وسملم عليه الله صلى النبي أن  عليهممم وأّمممر جيشمم
ًا، فأوقد رجلً، وقممال يممدخلوها، أن فممأرادوا وقال: ادخلوهمما، نار

وسمملم، عليه الله صلى للنبي فذكروا منها، فررنا آخرون: إنما
إلى فيها يزالوا لم دخلوها يدخلوها: (لو أن أرادوا للذين فقال
إنممما المعصممية، فممي طاعممة للخريممن: (ل القيامممة). وقممال يمموم

المعروف). في الطاعة
]4085[ر:



إبراهيم: بن يعقوب حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا6831/6832
عبممد بممن الله عبيد شهاب: أن ابن عن صالح، عن أبي، حدثنا
أخبراه: خالد بن وزيد هريرة أبا أخبره: أن الله
وسلم. عليه الله صلى النبي إلى اختصما رجلين أن 
الُزهممري: عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو ) - وحممدثنا6832(

أبمما مسممعود: أن بممن عتبممة بممن الله عبد بن الله عبيد أخبرني
قال: هريرة

قممام إذ وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عند نحن بينما 
الله، بكتاب لي اقض الله، رسول فقال: يا العراب من رجل
اللممه بكتاب له اقِض الله، رسول يا فقال: صدق خصمه فقام
َذْن وسلم: (قل). فقممال: عليه الله صلى النبي له فقال لي، وأ

ًا كممان ابنممي إن - فزنمما الجيممر - والعسمميف هممذا علممى عسمميف
بمائاممة منممه فافتممديت الرجم، ابني على أن فأخبروني بامرأته،

علممى أن فممأخبروني العلممم، أهل سألت ثم ووليدة، الغنم من
فقممال: عام، وتغريب مائاة جلد ابني على وإنما الرجم، امرأته
َيّن بيده، نفسي (والذي و الوليممدة أّما الله، بكتاب بينكما لقض

ّدوها، الغنم وأممما عممام، وتغريممب مائاة جلد فعليه ابنك وأما فر
ْيس يا أنت َن هممذا، امممرأة علممى - فاغممدوا أسمملم مممن - لرجل أ
ْيس عليها فارجمها). فغدا اعترفت فإن َن فرجمها. فاعترفت أ
]2190[ر:

11       : الزبير -  وسلم عليه الله صلى النبي بعث باب
. وحده  طليعة

ابممن سممفيان: حممدثنا اللممه: حممدثنا عبممد بممن علممّي  - حدثنا6833
قال: الله عبد بن جابر قال: سمعت المنكدر

الخنممدق يمموم النمماس وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي نممدب 
فانتممدب نممدبهم ثممم الزبيممر، فانتممدب نممدبهم ثم الزبير، فانتدب
ّي، نبي فقال: ( لكل الزبير، ّي حوار الزبير). وحوار

أبمما أيمموب: يمما لممه وقال المنكدر، ابن من سفيان: حفظته قال
ّدثهم بكر ّدثهم أن يعجبهممم القمموم فممإن جممابر، عممن ح عممن تحمم

ًا المجلممس: سمممعت ذلممك فممي فقال جابر، بيممن - فتتممابع جممابر
ًا سمعت أحاديث ّي لسفيان: فإن - قلت جابر يقممول: يمموم الثور
الخنممدق. يمموم جالس، أنك كما منه حفظته فقال: كذا قريظة،

سفيان. وتبّسم واحد، يوم سفيان: هو قال
]2691[ر:



12   } :    : النبّي -  بيوت تدخلوا ل تعالى الله قول باب
{ لكم    يؤذن أن إل

جاز. واحد له أذن /. فإذا53/الحزاب:
عممن أيمموب، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6834

موسى: أبي عن عثمان، أبي
ًا دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن  بحفممظ وأمرني حائاط

َذن يستأذن، رجل فجاء الباب، ْئامم بالجنممة). وبّشممره لممه فقممال: (ا
بالجنة). ثم وبّشره له فقال: (ائاذن عمر جاء ثم بكر، أبو فإذا
بالجنة). وبّشره له فقال: (ائاذن عثمان جاء
]3471[ر:

بممن سمليمان اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6835
َنيممن: سمممع بن عبيد عن يحيى، عن بلل، عممن عبمماس، ابممن ُح
قال: عنهم الله رضي عمر
ٍة فممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فإذا جئت  مشممرب

علممى أسممود وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه لرسول وغلم له،
لي. فأذن الخطاب، بن عمر هذا فقلت: قل الدرجة، رأس

]89[ر:

13        : وسلم -  عليه الله صلى النبي يبعث كان ما باب
. واحد      بعد ًا واحد والرسل المراء من

لم عليمه اللمه صملى النمبي عبماس: بعمث ابن وقال دحيمة وس
قيصر. إلى يدفعه بصرى: أن عظيم إلى بكتابه الكلبّي

]7[ر:
عممن يممونس، عممن الليث، بكير: حدثني بن يحيى  - حدثنا6836

عتبممة: بمن الله عبد بن الله عبيد قال: أخبرني أنه شهاب ابن
أخبره: عباس بن الله عبد أن
إلممى بكتممابه بعممث وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول أن 

عظيممم يممدفعه البحريممن، عظيممم إلى يدفعه أن فأمره كسرى،
أن فحسممبت مّزقممه، كسممرى قممرأه فلما كسرى، إلى البحرين

ّيب ابن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عليهم قال: فدعا المس
ممّزق). كّل يمّزقوا وسلم: (أن

]64[ر:
عبيممد: أبممي بممن يزيممد عممن يحيممى، مسدد: حدثنا  - حدثنا6837
الكوع: بن سلمة حدثنا



أسلم: من لرجل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ّذن أكممل من - أن عاشوراء - يوم الناس في أو قومك، في (أ
فليصم). أكل يكن لم ومن يومه، بقية فليتّم

]1824[ر:

14       : وفود -  وسلم عليه الله صلى النبي ِوصاة باب
. وراءهم     من ّلغوا َب ُي أن العرب

الحويرث. بن مالك قاله
]602[ر:

إسممحق: شممعبة. وحممدثني الَجعد: أخبرنمما بن علّي  - حدثنا6838
قال: جمرة أبي عن شعبة، النضر: أخبرنا أخبرنا
عبمد وفمد فقال: إن سريره، على يقعدني عباس ابن كان  

قممال: (مممن وسلم عليه الله صلى الله رسول أتوا لما القيس
ًا الوفد). قالوا: ربيعة، خزايمما غيممر القمموم، أو بالوفد قال: (مرحب

ُمَضممر، كفممار وبينممك بيننمما إن الله، رسول ندامى). قالوا: يا ول
عممن فسممألوا وراءنا، من به ونخبر الجنة به ندخل بأمر فُمرنا

باليممان أمرهمم بمأربع، وأمرهمم أربمع، عمن فنهماهم الشمربة،
ورسمموله بممالله). قممالوا: اللممه اليمان ما تدرون قال: (هل بالله،
هادة أعلم، ه إل إلمه ل ان قمال: (ش ه، شمريك ل وحمده الل ل

ًا وأّن - وأظممن الزكمماة وإيتاء الصلة، وإقام الله، رسول محمد
عممن الُخُمس). ونهاهم المغانم من وتؤتوا رمضان، - صيام فيه

ّباء ّد ّفممت والحنتممم ال ّيممر). قممال: والنقيممر. وربممما والمَز َق قممال: (الم
وراءكم). من وأبلغوهّن (احفظوهّن

]53[ر:

15.   : الواحدة -  خبرالمرأة باب
جعفممر: حممدثنا بممن محمممد الوليد: حدثنا بن محمد  - حدثنا6839
حممديث الشعبّي: أرأيممت لي قال: قال العنبري توبة عن شعبة،

عمممر ابن وقاعدت وسلم؟ عليه الله صلى النبي عن الحسن،
ًا عممن يحممدث أسمممعه فلممم ونصممف، سممنة أو سممنتين من قريب
لم عليمه اللمه صلى النبي م نماس قمال:  كمان همذا، غيمر وس

لى النمبي أصحاب ه ص فمذهبوا سمعد، فيهمم وسملم، عليمه الل
صمملى النممبي أزواج بعممض من امرأة فنادتهم لحم، من يأكلون

اللممه رسممول فقممال فأمسكوا، ضّب، لحم وسلم: إنه عليه الله
قال: - أو حلل فإنه اطعموا، أو وسلم: (كلوا، عليه الله صلى



طعامي). من ليس - ولكنه فيه شك به، بأس ل
]5216[ر:

ّنة. بالكتاب العتصام  - كتاب99 والس
ّي: حدثنا  - حدثنا6840 عممن وغيممره، مسعر عن سفيان، الُحَميد
قال: شهاب بن طارق عن مسلم، بن قيس

علينمما أن لممو المممؤمنين، أمير لعمر: يا اليهود من رجل قال 
عليكممم وأتممممت دينكممم لكممم أكملممُت الية: {اليمموم هذه نزلت

ّتخممذنا السلم لكم ورضيت نعمتي ًا}. ل ًا، اليمموم ذلممك دينمم عيممد
يمموم نزلممت اليممة، هممذه نزلممت يوم أي لعلم عمر: إني فقال

جمعة. يوم في عرفة،
ًا، سفيان سمع ًا، ومسعر مسعر ًا. وقيس قيس طارق

]45[ر:
َقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا6841 عممن ُع

مالك: بن أنس شهاب: أخبرني ابن
واسممتوى بكممر، أبا المسلمون بايع حين الغد عمر، سمع أنه 

ّهد وسلم، عليه الله صلى الله رسول منبر على أبممي قبل تش
وسلم عليه الله صلى لرسوله الله فاختار بعد، فقال: أّما بكر

اللممه هممدى الممذي الكتمماب وهذا عندكم، الذي على عنده الذي
رسوله. به الله هدى لما تهتدوا به فخذوا رسولكم، به

]6793[ر:
َهيممب، إسماعيل: حممدثنا بن موسى  - حدثنا6842 خالممد، عممن ُو

قال: عباس ابن عن عكرمة، عن
ّلمممه وقال: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي إليه ضّمني  ع

الكتاب).
]75[ر:

ّباح: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا6843 َتِمممر ص قممال: سمممعت ُمع
ًا: أن حدثه: المنهال أبا عوف

- - أو: نعشممكم يغنيكممم اللممه قممال: إن بممرزة أبمما سمممع أنممه 
اللممه: عبممد أبممو وسمملم. قممال عليه الله صلى وبمحمد بالسلم

َظر نعشكم، هو وإنما يغنيكم، هنا ها وقع كتمماب أصممل فممي ُين
العتصام.

]6695[ر:
دينار: بن الله عبد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6844
ممروان بمن الملمك عبمد إلمى كتمب عمر بن الله عبد أن  



ِقممّر ّنة علممى والطاعممة بالسمممع بممذلك يبممايعه: وأ ّنة اللممه سمم وسمم
استطعت. فيما رسوله

]6777[ر:

1) :       : ُبِعثُت -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( الكلم  بجوامع

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا6845
ّيب، بممن سممعيد عممن شممهاب، ابممن عممن سعد، أبممي عممن المسمم

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة،
ِعثُت  ُب رأيتنممي نائام أنا وبينا بالرعب، ونصرت الكلم، بجوامع (

ُوِضممعت الرض خزائاممن بمفاتيممح أتيممت أبممو يممدي). قممال فممي ف
وأنتممم وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول ذهب هريرة: فقد

َغثونها، ْل َغثونها، أو َت تشبهها. كلمة أو َتْر
]2815[ر:

عمن الليمث، اللمه: حمدثنا عبمد بمن العزيمز عبمد  - حمدثنا6846
عليممه اللممه صمملى النبي عن هريرة، أبي عن أبيه، عن سعيد،
قال: وسلم

ّ نبّي النبياء من (ما  ِطَي إل أو أومن، مثله ما اليات من أع
ًا أوتيتمه المذي كمان وإنمما البشر، عليه آمن، ه أوحماه وحيم الل
ّني فأرجو إلّي، ًا أكثرهم أ القيامة). يوم تابع
]4696[ر:

2       : عليه -  الله صلى الله رسول بسنن القتداء باب
وسلم.

ًا} /الفرقان: للمتقين تعالى: {واجعلنا الله وقول /: قممال:74إمام
بعدنا. من بنا ويقتدي قبلنا، بمن نقتدي أئاّمة

ّبهّن عون: ثلث ابن وقال ّنة ولخواني: هذه لنفسي أح أن السمم
ّلموهما ّهمموه أن والقمرآن عنهما، ويسممألوا يتع عنممه، ويسمألوا يتف

َدعوا خير. من إل الناس وي
ّبمماس: حممدثنا بممن عمممرو  - حممدثنا6847 الرحمممن: حممدثنا عبممد ع

قال: وائال أبي عن واصل، عن سفيان،
َبة إلى جلست  ْي عمممر إلممّي قال: جلممس المسجد، هذا في َش

ول صممفراء فيهمما أدع ل أن فقممال: هممممت هممذا، مجلسك في
قممال: بفاعممل، أنت قلت: ما المسلمين، بين قسمتها إل بيضاء

بهما. ُيقتدى المرآن قال: هما صاحباك، يفعله قلت: لم لم؟



]1517[ر:
قممال: سممألت سممفيان اللممه: حممدثنا عبممد بن علّي  - حدثنا6848

يقول: حذيفة وهب: سمعت بن زيد فقال: عن العمش
نزلممت المانممة وسلم: (أّن عليه الله صلى الله رسول حدثنا 

فقمرؤوا القمرآن ونمزل الرجمال، قلموب جمذر فمي السماء من
ّنة). من وعلموا القرآن، الس

]6132[ر:
بن عمرو شعبة: أخبرنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا6849
ُمّرة:

أحسممن اللممه: إن عبممد يقممول: قممال الهمممداني ُمممّرة سمممعت 
اللممه صمملى محمممد هممدي الهممدي وأحسممن اللممه، كتاب الحديث

ُتها، المور وشّر وسلم، عليه َدثا وما لٍت توعدون ما و{إن ُمح
بمعجزين}. أنتم
]5747[ر:

عبيممد عممن الُزهممري، سفيان: حممدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا6850
قال: خالد بن وزيد هريرة أبي عن الله،
َيّن وسلم عليه الله صلى النبيي عند كنا  بينكممما فقال: (لقض

الله). بكتاب
]2190[ر:

ْيممح: حممدثنا سممنان: حمدثنا بمن محمممد  - حدثنا6851 َل بممن هلل ُف
اللممه رسممول هريممرة: أن أبممي عممن يسار، بن عطاء عن علي،
قال: وسلم عليه الله صلى

الله، رسول أبى). قالوا: يا من إل الجنة يدخلون أمتي  (كّل 
فقممد عصمماني ومن الجنة، دخل أطاعني قال: (من يأبى؟ ومن
أبى).

بممن سممليم يزيممد: حممدثنا عبادة: أخبرنمما بن محمد  - حدثنا6852
ّيان، سمممعت: أو مينمماء: حممدثنا بممن سممعيد عليه: حممدثنا وأثنى ح
يقول: الله عبد بن جابر
نممائام، وهممو وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى ملئاكة جاءت 

والقلممب نائامممة العين بعضهم: إن وقال نائام، بعضهم: إنه فقال
فقممال مثلً، له فاضربوا مثلً، هذا لصاحبكم فقالوا: إن يقظان،

والقلممب نائامممًة، العيممن بعضممهم: إن وقممال نممائام، بعضممهم: إنممه
ُلُه يقظان، َث ًا، بنى رجل كمثل فقالوا: َم مأدبممة فيهمما وجعممل دار

ًا، وبعث المأدبة، من وأكل الدار دخل الداعي أجاب فمن داعي



المأدبممة، مممن يأكل ولم الدار يدخل لم الداعي يجب لم ومن
ّولوهمما وقممال نممائام، بعضممهم: إنممه فقممال يفقههمما، لممه فقممالوا: أ

الجنممة، فقممالوا: فالممدار يقظان، والقلب نائامة العين بعضهم: إن
ًا أطمماع فمممن وسمملم، عليممه اللممه صلى محمد والداعي محمممد

ًا عصممى ومممن اللممه، أطمماع فقممد وسلم عليه الله صلى محمممد
اللممه صمملى ومحمممد اللممه، عصممى فقممد وسلم عليه الله صلى
الناس. بين فّرق وسلم عليه
هلل، أبممي بممن سممعيد عممن خالممد، عممن ليث، عن قتيبة، تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي علينا جابر: خرج عن

عممن العمممش، عممن سممفيان، نعيممم: حممدثنا أبممو  - حممدثنا6854
القممّراء معشممر قممال: يمما حذيفممة عممن هّمممام، عممن إبراهيممم،
ًا سبقتم فقد استقيموا، ًا، سبق ًا أخذتم فإن بعيد وشمممالً، يمينمم

ً ضللتم لقد ًا. ضلل بعيد
أبممي عن بريد، عن أسامة، أبو ُكَريب: حدثنا أبو  - حدثنا6854
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن موسى، أبي عن بردة،

ًا أتممى رجممل كمثل به، الله بعثني ما ومثل مثلي (إنما  قوممم
النممذير أنمما وإنممي بعينممّي، الجيممش رأيممت إنممي قمموم فقممال: يمما

ُعريان، فممانطلقوا فأدلجوا، قومه من طائافة فأطاعه فالنجاء، ال
ّذبت فنجمموا، مهلهممم على مكممانهم، فأصممبحوا منهممم طائافممة وكمم

ّبحهم أطمماعني مممن مثل فذلك واجتاحهم، فأهلكهم الجيش فص
ّذب عصاني من ومثل به، جئت ما فاتبع مممن به جئت بما وك

الحق).
]6117[ر:

عممن عقيممل، عممن ليممث، سمعيد: حممدثنا بممن قتيبة  - حدثنا6855
أبممي عممن عتبممة، بممن اللممه عبممد بن الله عبيد الُزهري: أخبرني

قال: هريرة
ُتخلف وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي لّما  أبممو واسمم

بكممر: لبممي عمممر قممال العممرب، من كفر من وكفر بعده، بكر
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال وقممد النمماس، تقاتل كيف

اللممه، إل إلممه ل يقولمموا حممتى النمماس أقاتل أن وسلم: (أمرت
بحقممه إل ونفسممه ممماله منممي عصممم اللممه إل إله ل قال فمن

الصملة بيمن فمّرق من لقاتلّن الله). فقال: والله على وحسابه
ّق الزكاة فإن والزكاة، ً منعوني لو والله المال، ح كممانوا عقال



ّدونه علممى لقمماتلتهم وسمملم عليه الله صلى الله رسول إلى يؤ
شممرح قممد اللمه رأيممت أن إل هممو ممما عمر: فوالله منعه. فقال

الحق. أنه فعرفت للقتال بكر أبي صدر
ًا، عن الله، وعبد بكير ابن قال أصح. وهو الليث: عناق
]1335[ر:

عممن يممونس، عممن وهمب، ابممن إسماعيل:حدثني  - حدثني6856
عبممد عتبممة: أن بممن اللممه عبد بن الله عبيد شهاب: حدثني ابن
قال: عنهما الله رضي عباس بن الله
بممن علممى فنممزل بممدر، بممن حذيفممة بن حصن بن عيينة قدم 

يممدنيهم الممذين النفر من وكان حصن، بن قيس بن الُحّر أخيه
ً ومشماورته، عمممر مجلممس أصممحاب القمّراء وكممان عمر، كهممول
ًا، أو كانوا ّبان لممك هممل أخممي، ابممن أخيه: يا لبن عيينة فقال ش
لممك قممال: سأسممتأذن عليممه؟ لي فتستأذن المير هذا عند وجه

ابممن قال: يا دخل فلّما لعيينة، عباس: فاستأذن ابن قال عليه،
بالعممدل، بيننمما تحكممم ول الَجممْزل، تعطينمما ممما واللممه الخطمماب،

أميممر الحممّر: يمما فقممال بممه، يقممع بممأن هممّم حممتى عمممر فغضممب
ّيه قال تعالى الله إن المؤمنين، وسمملم: عليممه اللممه صمملى لنممب

هممذا الجمماهلين}. وإن عممن وأعممرض بممالعرف وأمممر العفو {خذ
وكممان عليممه، تلهمما حين عمر جاوزها ما فوالله الجاهلين، من

ًا ّقاف الله. كتاب عند و
]4366[ر:

بن هشام عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6857
بكممر أبممي بنممت أسممماء عممن المنممذر، بنممت فاطمة عن عروة،
خسممفت حيممن عائاشممة قممالت:  أتيممت أنهمما عنهممما اللممه رضممي

ت: مما تصلي، قائامة وهي قيام، والناس الشمس للنماس؟ فقل
فقلممت: آيممٌة؟ اللممه، فقالت: سممبحان السماء نحو بيدها فأشارت

اللممه صمملى اللممه رسممول انصممرف فلممما نعممم، برأسها: أن قال
لممم شمميء من قال: (ما ثم عليه وأثنى الله حمد وسلم عليه
وأوحممي والنممار، الجنة حتى هذا، مقامي في رأيته وقد إل أره
َتنون أنكم إلّي ًا القبممور فممي ُتف فأممما الممدّجال، فتنممة مممن قريبمم

ّي أدري - ل المسلم أو المؤمن - فيقممول: أسممماء قالت ذلك أ
ّينات جاءنا محمد ًا فيقممال: نممم وآمنمما، فأجبناه بالب علمنمما صممالح

ّي أدري - ل المرتاب أو المنافق وأما موقن، أنك قالت ذلك أ
ًا يقولون الناس سمعت أدري، - فيقول: ل أسماء فقلته). شيئ



]86[ر:
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا6858

هريرة، أبي عن العرج،
تركتكممم، ممما قال: (دعمموني وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أنبيممائاهم، علممى واختلفهممم سممؤالهم قبلكممم كان من أهلك إنما
منمه فممأتوا بممأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، شيء عن نهيتكم فإذا

استطعتم). ما

3        : ل -  ما وتكلف السؤال كثرة من يكره ما باب
يعنيه.
تسمؤكم} لكمم تبمد إن أشمياء عمن تسمألوا تعمالى: {ل وقموله

/.101/المائادة: 
سممعيد: حممدثني المقرئ: حممدثنا يزيد بن الله عبد  - حدثنا6859
وقمماص، أبممي بممن سممعد بن عامر عن شهاب، ابن عن عقيل،

أبيه: عن
المسمملمين أعظم قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ًا، أجممل مممن فُحممّرم ُيحممّرم، لممم شمميء عممن سممأل مممن جرممم
مسألته).

ّفان: حدثنا إسحق: أخبرنا  - حدثنا6860 موسممى وهيب: حممدثنا ع
ّدث، النضر أبا عقبة: سمعت بن عممن سممعيد، بممن بسر عن يح
ثابت: بن زيد
المسممجد فممي حجممرة اتخممذ وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فيهما وسملم عليمه اللمه صملى اللمه رسول فصلى حصير، من
أنممه فظنوا ليلة، صوته فقدوا ثم ناس، إليه اجتمع حتى ليالي

زال فقممال: (ممما إليهممم، ليخممرج يتنحنممح بعضهم فجعل نام، قد
عليكممم، يكتممب أن خشيت حتى صنيعكم، من رأيت الذي بكم
بيمموتكم، فممي الناس أيها فصلوا به، قمتم ما عليكم ُكتب ولو
المكتوبة). الصلة إل بيته في المرء صلة أفضل فإن
]698[ر: 

بريممد عممن أسممامة، أبو موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا6861
قال: الشعري موسى أبي عن بردة، أبي عن بردة، أبي بن
كرههمما، أشممياء عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سئل 

رجممل وقال: (سلوني). فقممام غضب، المسألة عليه أكثروا فلما
قممام حذافممة). ثممم قممال: (أبمموك أبي؟ من الله، رسول فقال: يا

مممولى سالم فقال: (أبوك أبي؟ من الله، رسول فقال: يا آخر



عليممه اللممه صمملى اللممه رسول بوجه ما عمر رأى شيبة). فلما
وجل. عز الله إلى نتوب قال: إنا الغضب من وسلم

]92[ر: 
عممن الملممك، عبد عوانة: حدثنا أبو موسى: حدثنا  - حدثنا6862
إلّي المغيرة: اكتب إلى معاوية قال: كتب المغيرة، كاتب وّراد،

فكتممب وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول من سمعت ما
إليه:
كممل دبر في يقول كان وسلم عليه الله صلى الله نبي إن 

ولممه الملممك لممه لممه، شممريك ل وحممده اللممه إل إلممه صمملة: (ل
أعطيممت، لما مانع ل اللهم قدير، شيء كل على وهو الحمد،

الجد). منك الجد ذا ينفع ول منعت، لما معطي ول
السممؤال، وكممثرة وقممال، قيممل عممن ينهممى كممان إليه: إنه وكتب

البنممات، ووأد المهممات، عقمموق عممن ينهى المال. وكان وإضاعة
وهات. ومنٍع
]808[ر: 

عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا6863
قال: أنس عن ثابت،

ُنهينا عمر عند كنا  التكلف. عن فقال: 
الُزهممري. وحممدثني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6864

الُزهممري: أخممبرني عممن معمر، الرزاق: أخبرنا عبد محمود: حدثنا
عنه: الله رضي مالك بن أنس

الشمممس زاغممت حين خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ّلم فلممما الظهر، فصلى السمماعة، فممذكر المنممبر، علممى قممام سمم
ًا يممديها بيممن أن وذكر ًا، أمممور أن أحممب قممال: (مممن ثممم عظاممم
شمميء عممن تسممألوني ل فوالله عنه، فليسأل شيء عن يسأل

أنمس: فمأكثر همذا). قمال مقمامي فمي دمت ما به أخبرتكم إل
لى اللمه رسمول وأكثر البكاء، الناس ه ص أن وسملم عليمه الل

مممدخلي فقال: أين رجل إليه أنس: فقام يقول: (سلوني). فقال
فقممال: حذافممة بممن الله عبد قال: (النار). فقام الله؟ رسول يا

أن أكممثر حذافة). قال: ثم قال: (أبوك الله؟ رسول يا أبي من
فقممال: رضممينا ركبتيه على عمر سلوني). فبرك يقول: (سلوني،

ًا، بممالله ًا، وبالسمملم ربمم وسمملم عليممه اللممه صمملى وبمحمممد دينمم
حيممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول رسولً. قال: فسكت

وسمملم: عليممه اللممه صمملى الله رسول قال ثم ذلك، عمر قال



ًا والنار الجنة علي عرضت لقد بيده، نفسي والذي (أولى، آنف
الخيممر في كاليوم أر فلم أصلي، وأنا الحائاط، هذا عرض في

والشر).
]93[ر: 

عبممادة: بممن َروح الرحيممم: أخبرنمما عبد بن محمد  - حدثنا6865
بممن أنممس قممال: سمممعت أنس بن موسى شعبة: أخبرني حدثنا
ه، نمبي رجمل: يما قمال: قمال مالك قمال: (أبموك أبمي؟ ممن الل

أشممياء}. عممن تسممألوا ل آمنمموا الممذين أيهمما فلن). ونزلت: {يمما
الية.
]4345[ر: 

ّباح: حدثنا بن الحسن  - حدثنا6866 عن ورقاء، شبابة: حدثنا ص
يقول: مالك بن أنس الرحمن: سمعت عبد بن الله عبد
النمماس يممبرح وسمملم: (لممن عليممه الله صلى الله رسول قال 

خلممق فمممن شمميء، كممل خالق الله يقولوا: هذا حتى يتساءلون
الله).

بممن عيسممى ميمممون: حممدثنا بممن عبيممد بن محمد  - حدثنا6867
ابممن عممن علقمممة، عممن إبراهيممم، عممن العمممش، عممن يممونس،
قال: عنه الله رضي مسعود

بالمدينممة، حممرث فممي وسمملم عليه الله صلى النبي مع كنت 
ّكأ وهو بعضممهم: فقممال اليهود، من بنفر فمر عسيب، على يتو

ُكم ل تسممألوه، بعضممهم: ل وقممال الممروح، عن سلوه ْع ممما ُيْسممِم
الممروح، عممن حدثنا القاسم، أبا فقالوا: يا إليه فقاموا تكرهون،

حممتى عنه فتأخرُت إليه، يوحى أنه فعرفت ينظر، ساعة فقام
ممن المروح قمل المروح عن قال: {ويسألونك ثم الوحي، صعد
ربي}. أمر
]125[ر: 

4      : عليه -  الله صلى النبي بأفعال القتداء باب
وسلم.

دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6868
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي اتخذ  فاتخمذ ذهمب، ممن خاتمم

وسمملم: عليممه الله صلى النبي فقال ذهب، من خواتيم الناس
ًا اتخذت (إني ألبسممه لممن وقممال: (إنممي ذهب). فنبممذه من خاتم

ًا). فنبذ خواتيمهم. الناس أبد



]5527[ر: 

5       : العلم، -  في ّتنازع وال التعّمق من يكره ما باب
. والبدع    الدين في والغلّو

تقولمموا ول دينكممم فممي تغلمموا ل الكتاب أهل تعالى: {يا لقوله
/.171الحق} /النساء:  إل الله على

معمممر، هشممام: أخبرنمما محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6869
قال: هريرة أبي عن سلمة، أبي عن الُزهري، عن
تواصمملوا). قممالوا: إنممك وسمملم: (ل عليممه الله صلى النبي قال 

ربممي يطعمنممي أبيممت إنممي مثلكممم، لسممت قممال: (إنممي تواصل،
النممبي بهممم قممال: فواصممل الوصممال، عممن ينتهوا ويسقيني). فلم

الهلل، رأوا ثممم ليلممتين، أو يممومين، وسمملم عليممه اللممه صمملى
لزدتكممم). الهلل تممأخر وسلم: (لممو عليه الله صلى النبي فقال

ّكي لهم. كالمن
]1864[ر: 

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا6870
قال: أبي التيمي: حدثني إبراهيم العمش: حدثني

سيف وعليه آجّر، من منبر على عنه الله رضي علي خطبنا 
ّلقة، صحيفة فيه إل ُيقممرأ كتمماب مممن عنممدنا ما فقال: والله مع

أسممنان فيهمما فممإذا فنشممرها الصحيفة، هذه في وما الله كتاب
أحممدث فمن كذا، إلى عير من حرم فيها: (المدينة وإذا البل،

ًا فيها يقبممل ل أجمعين، والناس والملئاكة الله لعنة فعليه حدث
ًا منه الله واحممدة، المسمملمين فيممه: (ذمممة عممدلً). وإذا ول صرف

ًا أخفممر فمممن أدنمماهم، بهمما يسممعى اللممه لعنممة فعليممه مسمملم
ًا منه الله يقبل ل أجمعين، والناس والملئاكة عممدلً). ول صرف

ًا والى فيها: (من وإذا اللممه لعنممة فعليممه مممواليه إذن بغير قوم
ًا منه الله يقبل ل أجمعين، والناس والملئاكة عدلً). ول صرف

]1771[ر: 
العمش: حممدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا6871
عنها: الله رضي عائاشة قال: قالت مسروق عن مسلم،

ًا وسلم عليه الله صلى النبي صنع  وتنممّزه فيممه، ترّخممص شيئ
اللمه فحممد وسلم، عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ قوم، عنه
فمموالله أصممنعه، الشمميء عممن يتنّزهممون أقوام بال قال: (ما ثم

خشية). له وأشدهم بالله أعلمهم إني
]5750[ر: 



بممن نممافع عممن وكيممع، مقاتممل: أخبرنمما بممن محمد  - حدثنا6872
قال: مليكة أبي ابن عن عمر،

ّيران كاد  النممبي علممى قممدم لما وعمر، بكر يهلكا: أبو أن الخ
بممالقرع أحممدهما أشممار تميممم، بني وفد وسلم عليه الله صلى

بغيممره، الخممر وأشممار مجاشممع، بنممي أخي الحنظلي حابس بن
أردُت عمممر: ممما فقممال خلفي، أردَت لعمر: إنما بكر أبو فقال

وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عند أصواتهما فارتفعت خلفك،
صمموت فمموق أصممواتكم ترفعمموا ل آمنوا الذين أيها فنزلت: {يا

- عظيم}. قوله - إلى النبي
- ولممم بعممد عمممر الزبيممر: فكممان ابممن مليكة: قال أبي ابن قال

ّدث - إذا بكر أبا يعني أبيه، عن ذلك يذكر الله صلى النبي ح
أخي حمدثه بحمديث، وسلم عليه م الّسمرار، ك حمتى يسممعه ل

يستفهمه.
]4109[ر: 

عممروة، بممن هشممام عممن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6873
المؤمنين: أم عائاشة عن أبيه، عن
مرضه: (مروا في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
قام إذا بكر أبا عائاشة: قلت: إن بالناس). قالت يصلي بكر أبا

فليصممل. عمممر فمممر البكمماء، من الناس ُيسمع لم مقامك في
عائاشممة: فقلممت بالنمماس). فقممالت فليصممّل بكممر أبا فقال: (مروا

ُيسمممع لممم مقامممك فممي قممام إذا بكممر أبمما إن لحفصممة: قممولي
حفصممة، بالنمماس. ففعلممت فليصممل عمر فمر البكاء، من الناس
صممواحب لنتّن وسلم: (إنكّن عليه الله صلى الله رسول فقال

لعائاشممة: حفصممة للناس). فقممالت فليصّل بكر أبا مروا يوسف،
ًا. منك لصيب كنت ما خير

]195[ر: 
عممن الُزهممري، ذئاممب: حممدثنا أبممي ابممن آدم: حدثنا  - حدثنا6874
قال: الساعدي سعد بن سهل

ً فقال: أرأيت عدي، بن عاصم إلى العجلني عويمر جاء  رجل
ً امرأته مع وجد عاصممم يمما لممي سل به، أتقتلونه فيقتله، رجل

صمملى النممبي فكره فسأله وسلم، عليه الله صلى الله رسول
فممأخبره: أن عاصممم فرجممع وعابهمما، المسممائال وسمملم عليه الله

عويمر: والله فقال المسائال، كره وسلم عليه الله صلى النبي
تعالى الله أنزل وقد فجاء وسلم، عليه الله صلى النبي لتين



ًا). فيكممم اللممه أنممزل لممه: (قممد فقال عاصم، خلف القرآن قرآنمم
يمما عليهمما عممويمر: كممذبُت قممال ثممم فتلعنمما، فتقممدما بهما فدعا

اللممه صلى النبي يأمره ولم ففارقها أمسكتها، إن الله رسول
َنين. وقال في السنة فجرت بفراقها، وسلم عليه النممبي المتلع
ًا أحمر به جاءت فإن وسلم: (انظروها، عليه الله صلى قصممير
أعيممن أسحم به جاءت وإن كذب، قد إل أراه فل وحرة، مثل

علممى بمه عليهمما). فجمماءت صممدق قممد إل أحسب فل أليتين، ذا
المكروه. المر
]413[ر: 

عقيممل، الليث: حدثني يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6875
وكممان النصممري، أوس بممن مالممك قال: أخبرني شهاب ابن عن

ًا مطعم بن جبير بن محمد علممى فممدخلت ذلممك، مممن لي ذكر
فقال: فسألته، مالك

فقمال: همل يرفمأ، حاجبه أتاه عمر على أدخل حتى انطلقت 
قممال: يسممتأذنون؟ وسعد والزبير الرحمن وعبد عثمان في لك

علممّي فممي لممك فقممال: هممل وجلسمموا، فسمملموا فممدخلوا نعممم،
بيني اقض المؤمنين أمير العباس: يا قال لهما، فأذن وعباس؟

ّبا، الظالم، وبين أميممر وأصممحابه: يمما عثمممان الرهممط، فقال است
ّتئممدوا، الخممر، من أحدهما وأرح بينهما اقض المؤمنين، فقممال: ا

تعلمممون هممل والرض، السممماء تقوم بإذنه الذي بالله أنشدكم
تركنا ما نوَرث قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

قممال نفسممه؟ وسمملم عليه الله صلى الله رسول صدقة). يريد
فقممال: وعبمماس علممّي علممى عمر فأقبل ذلك، قال الرهط: قد

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن تعلمممان هل بالله أنشدكما
هممذا عن محدثكم قال: عمر: فإني قال: نعم، ذلك؟ قال وسلم
فممي وسمملم عليممه الله صلى رسوله خّص كان الله إن المر،

ًا يعطه لم بشيء المال هذا يقممول: {ممما اللممه فإن غيره، أحد
هممذه فكممانت أوجفتم}. اليممة، فما منهم رسوله على الله أفاء

ممما واللممه ثممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه لرسممول خالصة
ّثهمما أعطاكموهمما وقممد عليكممم، بهمما استأثر ول دونكم احتازها وب

عليممه اللممه صلى النبي وكان المال، هذا منها بقي حتى فيكم
يأخممذ ثمم الممال، هذا من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم

عليه الله صلى النبي فعمل الله، مال مجعل فيجعله بقي ما
فقممالوا: ذلممك؟ تعلمممون هممل بالله أنشدكم حياته، بذلك وسلم



ذلممك؟ تعلمممان هممل اللممه وعباس: أنشدكما لعلّي قال ثم نعم،
أبممو فقال وسلم عليه الله صلى نبيه الله توفى ثم قال: نعم،

أبممو فقبضممها وسمملم، عليه الله صلى الله رسول ولّي بكر: أنا
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فيها عمل بما فيها فعمل بكر

أن - تزعمممان وعبمماس علممّي على - وأقبل حينئذ وأنتما وسلم،
تممابع راشممد بمماّر صممادق فيها يعلم: أنه والله كذا، فيها بكر أبا

صلى الله رسول ولّي فقلت: أنا بكر أبا الله توفى ثم للحق،
بممما فيهمما أعمممل سممنتين فقبضممتها بكر، وأبي وسلم عليه الله

ثممم بكممر، وأبممو وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول به عمل
ُكَما جئتماني ُت ِلَم َك ُكَممما واحممدة كلمممة على و جئتنممي جميممع، وأْمُر
نصميب يسمألني همذا وأتماني أخيمك، ابمن ممن نصميبك تسألني
أّن علممى إليكممما دفعتهمما شممئتما فقلممت: إن أبيهمما، مممن امرأتممه
رسممول بممه عمممل بممما فيهمما تعملن وميثاقه، الله عهد عليكما

وبممما بكممر، أبممو فيهمما عمممل وبممما وسمملم عليه الله صلى الله
ّلماني فل وإل وليتها، منذ فيها عملُت فقلتممما: ادفعهمما فيهمما، تك

دفعتهمما هممل بممالله، أنشممدكم بممذلك، إليكما فدفعتها بذلك، إلينا
وعبمماس، علممّي علممى فأقبممل الرهممط: نعممم، قممال بذلك؟ إليهما

قممال: قال: نعم، بذلك؟ إليكما دفعتها هل بالله، فقال: أنشدكما
السممماء تقمموم بممإذنه فوالممذي ذلك، غير قضاء مني أفتلتمسان

السمماعة، تقمموم حممتى ذلممك غير قضاء فيها أقضي ل والرض،
أكفيكماها. فأنا إلّي فادفعاها عنها عجزتما فإن
]2748[ر: 

6.     : ًا -  محِدث آوى من إثم باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن علي، رواه
]1771[ر: 

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6876
لنس: قال: قلت عاصم

قال: نعم، المدينة؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول أحّرم 
ًا فيها أحدث من شجرها، ُيقطع ل كذا، إلى كذا بين (ما حممدث

أجمعين). والناس والملئاكة الله لعنة فعليه
آوى قممال: (أو أنممس: أنممه بممن موسممى عاصممم: فممأخبرني قممال

ًا) ِدث مح
]1768[ر: 



7.        : القياس -  ّلف وتك الرأي ذّم من ُيذكر ما باب
/.36علم} /السراء:  به لك ليس {ما تقل تقف} ل {ول

عبممد وهممب: حممدثني ابممن تليممد: حممدثني بن سعيد  - حدثنا6877
قممال: عممروة عممن السود، أبي عن وغيره، شريح بن الرحمن

يقول: فسمعته عمرو، بن الله عبد علينا حّج
ينزع ل الله يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ًا، أعطاهموه أن بعد العلم قبض مع منهم ينتزعه ولكن انتزاع
ّهال، ناس فيبقى بعلمهم، العلماء َتون ج ْف َت برأيهممم، فيفتممون ُيْس

ّلون ُيِض ّلون). ف َيِض و
إن ثممم وسمملم، عليممه الله صلى النبي زوج عائاشة به فحدثُت

إلممى انطلق أختي، ابن فقالت: يا بعد، حّج عمرو بن الله عبد
ّدثتني الذي منه لي فاستثبت الله عبد فسممألته، فجئته عنه، ح

ّدثني ّدثني، ما كنحو به فح فعجبممت فأخبرتهمما، عائاشممة فأتيت ح
عمرو. بن الله عبد حفظ لقد فقالت: والله

]100[ر: 
قممال: العمممش حمزة: سمعت أبو عبدان: أخبرنا  - حدثنا6878
ّفين؟ شهدت وائال: هل أبا سألت سممهل فسمعت قال: نعم، ص

َنيف بن أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن موسى يقول: (ح). وحدثنا ُح
بممن سممهل قممال: قممال وائاممل أبممي عممن العمممش، عممن عوانممة،
َنيف: ُح

ّتهموا الناس أيها يا  ُتني لقد دينكم، على رأيكم ا أبي يوم رأي
عليممه اللممه صمملى الله رسول أمر أرد أن أستطيع ولو جندل،
أمممر إلممى عواتقنمما علممى سمميوفنا وضممعنا وممما لرددتممه، وسمملم
المممر. قممال: هممذا غيممر نعرفممه أمممر إلى بنا أسهلن إل ُيفظعنا

ّفين وائال: شهدت أبو وقال ْئَسْت ص ِب ّفين. و ص
]3010[ر: 

8        : ُيسأل -  وسلم عليه الله صلى النبي كان ما باب
  .(  ) : لم      أو أدري ل فيقول الوحي، عليه ُينزل لم مما

ول         برأي يقل ولم الوحي، عليه ُينزل حتى يجب
بقياس.

ابممن /. وقممال105اللممه} /النسمماء:  أراك تعممالى: {بممما لقمموله
فسكت، الروح عن وسلم عليه الله صلى النبي مسعود: سئل

الية. نزلت حتى



]125[ر: 
قممال: سمممعت سممفيان اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا6879

يقول: المنكدر ابن
رسممول فجمماءني يقممول: مرضممت، اللممه عبد بن جابر سمعت 

ماشمميان، وهممما بكر، وأبو يعودني، وسلم عليه الله صلى الله
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فتوضأ علّي، أغمي وقد فأتاني
اللممه، رسممول فقلممت: يمما فأفقت، علّي وضوءه صّب ثم وسلم
فممي أقضممي كيممف اللممه، رسممول سفيان: فقلت: أي قال وربما
حممتى بشمميء أجممابني قممال: فممما مالي؟ في أصنع كيف مالي،
الميراث. آية نزلت
]191[ر: 

9        : من -  أمته وسلم عليه الله صلى النبي تعليم باب
ول        برأي ليس الله، ّلمه ع مما والنساء الرجال

تمثيل.

بممن الرحمممن عبممد عممن عوانة، أبو مسدد: حدثنا  - حدثنا6880
سعيد: أبي عن ذكوان، صالح أبي عن الصبهاني،

فقالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى امرأة جاءت 
نفسممك مممن لنمما فاجعل بحديثك، الرجال ذهب الله، رسول يا

ًا فممي فقممال: (اجتمعممن اللممه، علمك مما تعلمنا فيه، نأتيك يوم
رسممول فأتمماهّن وكذا). فاجتمعن، كذا مكان في وكذا، كذا يوم
قممال: ثممم الله، علمه مما فعلمهّن وسلم عليه الله صلى الله
ّدم امرأة منكّن (ما َلدها من يديها بين تق لهمما كممان إل ثلثة، و

ًا اثنيممن؟ اللممه؟ رسممول منهّن: يمما امرأة النار). فقالت من حجاب
واثنين). واثنين قال: (واثنين ثم مرتين، قال: فأعادتها

]101[ر: 

10) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
 .( وهم       الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال

. العلم  أهل

قيس، عن إسماعيل، عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا6881
شعبة، بن المغيرة عن
مممن طائافممة تزال قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 



ظاهرون). وهم الله أمر يأتيهم حتى ظاهرين، أمتي
]3441[ر: 

ابممن عن يونس، عن وهب، ابن إسماعيل: حدثنا  - حدثنا6882
سممفيان أبممي بممن معاويممة قممال: سمممعت ُحَميممد شهاب: أخبرني

قال: يخطب
به الله يرد يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ًا ّقهه خير ولممن اللممه، ويعطممي قاسممم أنمما وإنممما الممدين، في يف
ًا المة هذه أمر يزال أو: حممتى السمماعة، تقمموم حممتى مسممتقيم
الله). أمر يأتي
]71[ر: 

11{   } :     : ًا -  شيع يلبسكم أو تعالى الله قول في باب
 : /.65النعام/

عمممرو: سممفيان: قممال اللممه: حممدثنا عبممد بن علي  - حدثنا6883
يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمعت

هممو وسلم: {قممل عليه الله صلى الله رسول على نزل لما 
ًا عليكم يبعث أن على القادر فمموقكم}. قممال: (أعمموذ مممن عذاب

بوجهممك). فلممما أرجلكممم}. قممال: (أعمموذ تحممت من بوجهك). {أو
ًا يلبسكم نزلت: {أو بعمض}. قمال: بمأس بعضمكم ويمذيق شمميع

أو: أيسر). أهون، (هاتان
]4352[ر: 

12       : وقد -  ّين، مب بأصل ًا معلوم أصلً ّبه ش من باب
ُيْفِهم        ل حكمهما، وسلم عليه الله صلى النبي ّين ب

السائل.

يممونس، عممن وهب، ابن الفرج: حدثني بن أصبغ  - حدثنا6884
أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن سلمة أبي عن شهاب، ابن عن

هريرة:
ًا أّن  فقال: إّن وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى أعرابي

ًا ولدت امرأتي اللممه رسول له فقال أنكرته، وإني أسود، غلم
قال: (فما إبل). قال: نعم، من لك وسلم: (هل عليه الله صلى

فيهمما أورق). قممال: إن مممن فيهمما قال: (هممل ألوانها). قال: ُحْمر،
ًا، ُوْرق ّنى َل عرق الله، رسول جاءها). قال: يا ذلك ُترى قال: (فأ



فممي لممه يرّخممص نزعممه). ولممم عممرق هممذا نزعهمما. قممال: (ولعممل
منه. النتفاء

]4999[ر: 
َدد: حممدثنا  - حدثنا6885 عممن بشممر، أبممي عممن عوانممة، أبممو مس
عباس: ابن عن جبير، بن سعيد

فقالت: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاءت امرأة أن 
قممال: عنها؟ أفأحّج تحّج، أن قبل فماتت تحّج، أن نذرت أمي

أكنممِت ديممن أمممك علممى كممان لممو أرأيممِت عنهمما، ُحّجممي (نعممم،
َتُه). قالت: نعم، َي اللممَه فممإّن لممه، الممذي اللَه فقال: (فاقضوا قاِض

ّق بالوفاء). أح
]1754[ر: 

13        : الله -  أنزل بما القضاء اجتهاد في جاء ما باب
تعالى.

هممم فأولئممك اللممه أنممزل بممما يحكممم لممم تعممالى: {ومممن لقمموله
/.45الظالمون} /المائادة:

حيممن الحكمممة صمماحب وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي ومممدح
ّلمها. بها يقضي ويع

ّلف ول العلم. أهل وسؤالهم الخلفاء ومشاورة قبله، من يتك
ّباد: حدثنا بن شهاب  - حدثنا6886 عممن حميممد، بممن إبراهيممم ع

قال: الله عبد عن قيس، عن إسماعيل،
فممي إل حسممد وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول قال 

ً الله آتاه اثنتين: رجل الحممق، فممي هلكتممه علممى فسمملطه مممال
ّلمها). بها يقضي فهو حكمة، الله آتاه وآخر ويع
]73[ر: 

أبيممه، عممن هشممام، معاويممة: حممدثنا محمد: أخبرنمما  - حدثنا6887
قال: شعبة بن المغيرة عن
يضرب التي هي المرأة، إملص عن الخطاب بن عمر سأل 

ًا، فتلقي بطنها اللممه صمملى النممبي مممن سمممع فقال: أيكممم جنين
ًا؟ فيه وسلم عليه قلت: سمممعت هو؟ فقال: ما فقلت: أنا، شيئ
أمممة). أو عبممد غممّرة، يقول: (فيممه وسلم عليه الله صلى النبي

فخرجممت قلممت، فيممما بممالمخرج تجيئنممي حممتى تممبرح فقممال: ل
سمممع معي: أنه فشهد به، - فجئت مسلمة بن محمد فوجدت

أمة). أو عبد غّرة، يقول: (فيه وسلم عليه الله صلى النبي
المغيرة. عن عروة، عن أبيه، عن الزناد، أبي ابن تابعه



]6509[ر: 

14:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( قبلكم(     كان من َنَن َس لتتبعّن

عممن ذئاممب، أبممي ابممن يممونس: حممدثنا بممن أحمممد  - حممدثنا6888
عنه، الله رضي هريرة أبي عن المقبري،

حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا قبلهمما، القممرون بأخذ أمتي تأخذ ًا بشممبر شممبر بممذراع). وذراعمم

إل النمماس فقال: (وَمممن والروم؟ كفارس الله، رسول فقيل: يا
أولئك).
الصممنعاني، عمر أبو العزيز: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا6889

أبمي عمن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد عن اليمن، من
الخدري، سعيد

َنَن قال: (لتتبعن وسلم عليه الله صلى النبي عن  كان من َس
ًا قبلكم، ًا بشبر شبر ضممب جحممر دخلمموا لو حتى بذراع، وذراع

قال: (فمن). والنصارى؟ اليهود الله، رسول تبعتموهم). قلنا: يا
]3269[ر: 

15        : ّنة -  ُس سّن أو ضللة، إلى دعا من إثم باب
سيئة.

/النحممل: يضمملونهم}. اليممة الذين أوزار تعالى: {ومن الله لقول
25./

عبممد عن العمش، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا6890
قال: الله عبد عن مسروق، عن ُمّرة، بن الله
تقتممل نفممس مممن وسمملم: (ليممس عليممه الله صلى النبي قال 

ًا، قممال - وربممما منهمما كفممل الول آدم بممن علممى كممان إل ظلم
أولً). القتل سّن من أول - لنه دمها سفيان: من

]3157[ر: 

16        : وحّض -  وسلم عليه الله صلى النبي ذكر ما باب
الحرمان        عليه اجتمع وما العلم، أهل ّتفاق ا على

صلى         النبي مشاهد من بها كان وما والمدينة، مكة
ّلى      ومص والنصار، والمهاجرين وسلم عليه الله

. والقبر       والمنبر وسلم عليه الله صلى النبي
المنكممدر، بن محمد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6891



السلمي: الله عبد بن جابر عن
ًا أن  علممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول بايع أعرابي

إلممى العرابممي فجمماء بالمدينة، وعك العرابي فأصاب السلم،
أقلني الله، رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
جمماءه ثممم وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فأبى بيعتي،

فممأبى، بيعتي، فقال: أقلني جاءه ثم فأبى، بيعتي، فقال: أقلني
وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقال العرابي، فخرج
ُع خبثها، تنفي كالكير، المدينة (إنما ْنَص َت ّيبها). و ط
]1784[ر: 

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا6892
قممال: حممدثني اللممه عبد بن الله عبيد عن الُزهري، عن معمر،

قال: عنهما الله رضي عباس ابن
حجممة آخممر كممان فلممما عمموف، بممن الرحمممن عبد أقرئ كنت 

أميممر شممهدَت بمنممى: لممو الرحمممن عبممد فقممال عمممر، حجهمما
ًا قممال: إن رجممل أتمماه المممؤمنين أميممر مممات يقممول: لممو فلنمم
ًا، لبايعنمما المممؤمنين ّية، عمممر: لقممومّن فقممال فلنمم ّذر العشمم فأحمم

فممإّن تفعل، قلت: ل يغصبوهم، أن يريدون الذين الرهط هؤلء
أن فأخمماف مجلسك، على يغلبون الناس، رعاع يجمع الموسم

ِطيممر، كممّل بهمما فيطيممر وجهها، على ينّزلوها ل حممتى فأمهممل ُم
ّنة، ودار الهجرة دار المدينة تقدم رسول بأصحاب فتخلص الس
فيحفظمموا والنصار، المهاجرين من وسلم عليه الله صلى الله

أول فممي به لقومّن فقال: والله وجهها، على وينّزلوها مقالتك
فقممال: المدينممة، عباس: فقممدمنا ابن بالمدينة. قال أقومه مقام

ًا بعث الله إن وأنممزل بممالحق، وسمملم عليممه اللممه صمملى محمد
الرجم. آية أنزل فيما فكان الكتاب، عليه
]2330[ر: 

عممن أيمموب، عن حّماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا6893
قال: محمد

ّتممان، مممن ممّشممقان ثوبممان وعليممه هريممرة، أبممي عنممد كنمما  ك
ّتممان، فممي يتمّخممط هريممرة أبممو بممٍخ، فقال: بٍخ فتمّخط، لقممد الك

عليممه اللممه صلى الله رسول منبر بين فيما لخّر وإني رأيتني
ّيا عائاشة حجرة إلى وسلم فيضممع الجممائاي فيجيممء علّي، مغش
ممما جنممون، من بي وما مجنون، أني ويرى عنقي، على رجله

الجوع. إل بي



الرحمن عبد عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا6894
قال: عابس بن
عليممه اللممه صمملى النممبي مممع العيد عباس: أشهدت ابن سئل 

الصممغر، مممن شممهدته ممما منممه منزلتي ولول قال: نعم، وسلم؟
خطممب، ثم فصلى الصلت، بن كثير دار عند الذي العلم فأتى
ًا يذكر ولم النسمماء فجعممل بالصممدقة، أمممر ثممم إقامممة، ول أذان

ً فأمر وحلوقهّن، آذانهّن إلى يشرن إلممى رجع ثم فأتاهّن، بلل
وسلم. عليه الله صلى النبي
]98[ر: 

دينممار، بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6895
عنهما: الله رضي عمر ابن عن
ًا قبمماء يممأتي كممان وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن  ماشممي

ًا. وراكب
]1134[ر: 

عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا6896
عائاشة: عن أبيه، عن هشام،

ّني بن الله لعبد قالت  ّني ول صواحبي، مع الزبير: ادف مع تدف
ّكى. أن أكره فإني البيت، في وسلم عليه الله صلى النبي أز
]1327[ر: 

أبيه: عن هشام،  - وعن6897
صاحبّي، مع أدفن أن لي عائاشة: ائاذني إلى أرسل عمر أن 

مممن إليهمما أرسممل إذا الرجممل قممال: وكممان واللممه، فقممالت: إي
ًا. بأحد أوثرهم ل والله، قالت: ل الصحابة أبد

]1328[ر: 
أويس، أبي بن بكر أبو سليمان: حدثنا بن أيوب  - حدثنا6898

شممهاب: ابن كيسان: قال بن صالح عن بلل، بن سليمان عن
مالك: بن أنس أخبرني

العصممر، يصمملي كممان وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
مرتفعة. والشمس العوالي، فيأتي
ثلثة. أو أميال أربعة العوالي يونس: وبعد عن الليث، وزاد
]525[ر: 

عممن مالممك، بممن القاسممم زرارة: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6899
يقول: يزيد بن السائاب الجعيد: سمعت



ًا وسلم عليه الله صلى النبي عهد على الصاع كان  ًا مد وثلث
ّدكم فيه. زيد وقد اليوم، بم
الجعيد. مالك بن القاسم سمع
]6334[ر: 

بن إسحق عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا6900
مالك: بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد
لهم بارك قال: (اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ّدهم). يعنممي صمماعهم فممي لهممم وبممارك مكيممالهم، في أهممل وممم
المدينة.

]2023[ر: 
ضمممرة: حممدثنا أبممو المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حممدثنا6901
عمر: ابن عن نافع، عن عقبة، بن موسى

برجممل وسمملم عليممه اللمه صملى النممبي إلى جاؤوا اليهود أن 
ًا فرجما، بهما فأمر زنيا، وامرأة الجنممائاز توضممع حيث من قريب

المسجد. عند
]1264[ر: 

مممولى عمممرو، عممن مالممك، إسممماعيل: حممدثني  - حممدثنا6902
ّطلب، عنه: الله رضي مالك بن أنس عن الم

فقممال: أحممد، له طلع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وإنممي مكممة، حممّرم إبراهيممم إّن اللهممم ونحبممه، يحبنا جبل (هذا

لبتيها). بين ما أحّرم
أحد. في وسلم عليه الله صلى النبي عن سهل، تابعه
]2732[ر: 

أبمو غسمان: حمدثني أبمو مريمم: حمدثنا أبمي ابمن  - حدثنا6903
سهل: عن حازم،

ممر المنبر وبين القبلة يلي مما المسجد جدار بين كان أنه 
الشاة.

]474[ر: 
مهممدي: بممن الرحمممن عبد علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا6904
بممن حفممص عممن الرحمممن، عبممد بممن خممبيب عممن مالممك، حدثنا

قال: هريرة أبي عن عاصم،
بيممتي بيممن وسمملم: (ممما عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 

حوضي). على ومنبري الجنة، رياض من روضة ومنبري
]1138[ر: 



نممافع، عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6905
قال: الله عبد عن
فأرسمملت الخيممل، بيممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سابق 

ّية إلى الحفياء إلى وأمدها منها، ضّمرت التي والتي الوداع، ثن
ّية أمدها تضّمر، لم عبممد وإن زريق، بني مسجد إلى الوداع ثن

سابق. فيمن كان الله
]410[ر: 

(ح). عمممر ابممن عن نافع، عن ليث، عن قتيبة،  - حدثنا6906
ّيممة، أبممي وابممن إدريس، وابن عيسى، إسحق: أخبرنا وحدثني غن

عنهممما اللممه رضي عمر ابن عن الشعبي، عن حيان، أبي عن
قال:

وسلم. عليه الله صلى النبي منبر على عمر سمعت 
]5266[ر: 

الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6907
يزيد: بن السائاب

ًا عفان بن عثمان سمع  اللممه صمملى النممبي منممبر على خطيب
وسلم. عليه

هشممام العلى: حدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6908
عائاشممة أبيممه: أن حممدثه: عممن عممروة بممن هشممام حسان: أن بن

قالت:
هممذا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه ولرسول لي يوضع كان 

ًا. فيه فنشرع المركن، جميع
]247[ر: 

ّباد مسدد: حدثنا  - حدثنا6909 ّباد: حدثنا بن ع الحول، عاصم ع
قال: أنس عن
في وقريش النصار بين وسلم عليه الله صلى النبي حالف 

ًا وقنت بالمدينة، التي داري بنممي مممن أحيمماء علممى يدعو شهر
ُسليم.

]2172[ر: 
عمن ُبريمد، أسمامة: حمدثنا أبمو ُكريب: حدثنا أبو  - حدثني6910

قال: ُبردة أبي
لي: انطلق فقال سلم، بن الله عبد فلقيني المدينة، قدمت 

صمملى اللممه رسممول فيه شرب قدح في فأسقيك المنزل، إلى
صمملى النممبي فيممه صمملى مسجد في وتصلي وسلم، عليه الله



ًا، فأسممقاني معممه، وسلم. فانطلقت عليه الله وأطعمنممي سممويق
ًا، مسجده. في وصليت تمر
]3603[ر: 

عممن المبممارك، بممن علممي الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا6911
عمممر عبمماس: أن ابممن عن عكرمة، كثير: حدثني أبي بن يحيى
قال: حدثه عنه الله رضي

آت الليلممة قممال: (أتمماني وسلم عليه الله صلى النبي حدثني 
المبممارك، المموادي هممذا فممي صممّل أن بممالعقيق، وهو ربي، من

وَحّجة). وقل: عمرة
َحّجة). في علي: (عمرة إسماعيل: حدثنا بن هارون وقال
]1461[ر: 

اللممه عبممد عممن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6912
عمر: ابن عن دينار، بن
ّقت  ًا وسلم عليه الله صلى النبي و والجحفة نجد، لهل قرن

َليفة وذا الشأم، لهل مممن هممذا المدينة. قال: سمممعت لهل الُح
اللممه صمملى النممبي أن وبلغنممي وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي
ِكر اليمن قال: (ولهل وسلم عليه ُذ َلْم). و َلْم فقال: لم العراق، َي
يومئذ. عراق يكن
]133[ر: 

الفضمميل: حممدثنا المبممارك: حممدثنا بن الرحمن عبد  - حدثنا6913
أبيه، عن الله، عبد بن سالم عقبة: حدثني بن موسى

معّرسممه في وهو أري وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 
مباركة. ببطحاء له: إنك فقيل الحليفة، بذي
]1462[ر: 

17   } :    : المر -  من لك ليس تعالى الله قول باب
 : عمران} /  آل /.128شيء

معمممر، اللممه: أخبرنمما عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا6914
عمر: ابن عن سالم، عن الُزهري، عن
صمملة فممي يقممول وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سمع أنه 

الحمد). ولك ربنا قال: (اللهم الركوع، من رأسه ورفع الفجر،
ًا العن قال: (اللهم ثم الخيرة، في ًا). فأنزل فلن عز الله وفلن

ّذبهم أو عليهممم يتمموب أو شمميء المر من لك وجل: {ليس يعمم
ظالمون}. فإنهم

]3842[ر: 



18   } :   : شيء -  أكثر النسان وكان تعالى قوله باب
 : الكهف} / /.54جدلً

همممي بمممالتي إل الكتممماب أهمممل تجمممادلوا تعمممالى: {ول وقممموله
/.46أحسن} /العنكبوت: 

(ح). الُزهممري عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو  - حدثنا6915
ّتاب سلم: أخبرنا بن محمد حدثني إسممحق، عممن بشممير، بممن ع

علممي بممن حسممين حسممين: أن بممن علممي الُزهري: أخممبرني عن
قال: طالب أبي بن علي أخبره: أن عنهما الله رضي

عليهمما وفاطمة طرقه وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
لهممم: فقممال وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول بنت السلم

ّلون). فقال (أل بيد أنفسنا إنما الله، رسول علي: فقلت: يا تص
الله صلى الله رسول بعثنا. فانصرف يبعثنا أن شاء فإذا الله،
ًا، إليممه يرجممع ولممم ذلممك، لممه قممال حيممن وسلم عليه ثممم شمميئ

النسممان يقممول: {وكممان وهممو فخذه، يضرب مدبر، وهو سمعه
جدلً}. شئ أكثر
]1075[ر: 
ً أتمماك اللممه: يقممال: ممما عبممد أبممو قال ويقممال: طممارق، فهممو ليل

للموقد. نارك يقال: أثقب المضيء، والثاقب النجم، الطارق

عممن أبيممه، عممن سممعيد، عممن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا6916
قال: هريرة أبي
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول خرج المسجد، في نحن بينا 

بيممت جئنمما حتى معه يهود). فخرجنا إلى فقال: (انطلقوا وسلم
فقممال: فنمماداهم وسمملم عليه الله صلى النبي فقام المدراس،

ّلغت أسلموا يهود، معشر (يا القاسممم، أبمما يا تسلموا). فقالوا: ب
أريد، وسلم: (ذلك عليه الله صلى الله رسول لهم قال: فقال

ّلغت تسلموا). فقالوا: قد أسلموا لهممم فقممال القاسممم، أبمما يمما ب
قالهما أريمد). ثمم وسملم: (ذلمك عليمه اللمه صملى اللمه رسمول
أن أريممد وأنممي ورسوله، لله الرض أنما فقال: (اعلموا الثالثة،
ًا بماله منكم وجد فمن الرض، هذه من أجليكم فليبعممه، شمميئ

ورسوله). لله الرض أنما فاعلموا وإل
]2996[ر: 



19{    } :   : ًا -  وسط أمة جعلناكم وكذلك تعالى قوله باب
 : وسلم/.       143البقرة/ عليه الله صلى النبي أمر وما

. العلم     أهل وهم الجماعة، بلزوم
أسممامة: حممدثنا أبممو منصممور: حممدثنا بممن إسممحق  - حممدثنا6917

قال: الخدري سعيد أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا
يمموم بنمموح وسمملم: (يجمماء عليممه اللمه صملى الله رسول قال 

ّلغممت؟ لممه: هممل فيقال القيامة، ُتسممأل رّب، يمما فيقممول: نعممم ب ف
ّلغكمم، أمته: هل فيقممول: ممن نمذير، ممن جاءنما فيقولمون: مما ب
قممرأ ثممم فتشممهدون، بكم فيجاء وأمته، فيقول: محمد شهودك،

أمممة جعلنمماكم وسمملم: {وكممذلك عليممه اللممه صمملى اللممه رسول
ًا ً وسممط ويكممون النمماس علممى شممهداء - لتكونمموا - قممال: عممدل

ًا}. عليكم الرسول شهيد
أبي عن صالح، أبي عن العمش، عون: حدثنا بن جعفر وعن
بهذا. وسلم عليه الله صلى النبي عن الخدري، سعيد
]3161[ر: 

20       : خلف -  فأخطأ الحاكم، أو العامل اجتهد إذا باب
. مردود      فحكمه علم، غير من الرسول

ً عمممل وسمملم: (مممن عليممه اللممه صمملى النبي لقول ليممس عمل
ّد). فهو أمرنا عليه ر
]2550[ر: 

عن بلل، بن سليمان عن أخيه، عن إسماعيل،  - حدثنا6918
ه بمن الرحممن عبد بن سهيل بن المجيد عبد سممع عموف: أن

ّيب بن سعيد هريممرة وأبمما الخممدري سممعيد أبمما يحدث: أن المس
حدثاه:

عممدي بنممي أخمما بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ه فقمال جنيمب، بتممر فقدم خيبر، على واستعمله النصاري، ل

هكممذا). خيممبر تمممر وسملم: (أكممّل عليممه اللمه صلى الله رسول
مممن بالصاعين الصاع لنشتري إنا الله، رسول يا والله قال: ل
تفعلمموا، وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى الله رسول فقال الجمع،
وكذلك هذا، من بثمنه واشتروا هذا بيعوا أو بمثل، مثل ولكن

الميزان).
]2089[ر: 



21.        : أخطأ -  أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب
ّكممي: حممدثنا المقممرئ يزيد بن الله عبد  - حدثنا6919 حيمموة الم

بممن محمممد عن الهاد، بن الله عبد بن يزيد شريح: حدثني بن
قيممس أبممي عممن سممعيد، بممن بسممر عممن الحممارث، بممن إبراهيم

العاص: بن عمرو عن العاص، بن عمرو مولى
حكم يقول: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

ثممم فاجتهممد حكممم وإذا أجممران، فلممه أصاب ثم فاجتهد الحاكم
أجر). فله أخطأ

فقممال: حممزم بممن عمرو بن بكر أبا الحديث بهذا قال: فحدثت
هريممرة. أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن سمملمة أبو حدثني هكذا
ّطلب، بن العزيز عبد وقال بكممر، أبممي بممن اللممه عبممد عممن الم
مثله. وسلم عليه الله صلى النبي عن سلمة، أبي عن

22   :     : النبي -  أحكام إن قال من على الحجة باب
يغيب         كان وما ظاهرة، كانت وسلم عليه الله صلى

وسلم        عليه الله صلى النبي مشاهد من بعضهم
. السلم  وأمور

جريممج: حممدثني بممن عممن يحيممى، مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا6920
قال: عمير بن عبيد عن عطاء،

ً وجده فكأنه عمر، على موسى أبو استأذن  فرجمع، مشمغول
لممه. ائاممذنوا قيممس؟ بممن الله عبد صوت أسمع عمر: ألم فقال

كنمما فقممال: إنمما صممنعت؟ ممما علممى حملممك فقال: ما له، فدعي
ّينة هذا على بهذا. قال: فأتني نؤمر فممانطلق بممك، لفعلّن أو بب
فقممام أصمماغرنا، إل يشممهد فقممالوا: ل النصار، من مجلس إلى
عمممر: خفممي فقال بهذا، نؤمر كنا فقال: قد الخدري سعيد أبو

ألهمماني وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي أمممر مممن هممذا علممّي
بالسواق. الصفق

]1956[ر: 
سمممعه الُزهممري: أنممه سفيان: حممدثني علي: حدثنا  - حدثنا6921

قال: هريرة أبو يقول: أخبرني العرج من
اللممه رسممول على الحديث يكثر هريرة أبا أن تزعمون إنكم 

ًا، امرأ كنت إني الموعد، والله وسلم، عليه الله صلى مسممكين



بطنممي، ملممء علممى وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول ألزم
النصمار وكمانت بالسمواق، الصمفق يشمغلهم المهماجرون وكان

صمملى اللممه رسول من فشهدت أموالهم، على القيام يشغلهم
حممتى رداءه يبسممط وقممال: (مممن يمموم، ذات وسمملم عليممه الله

ًا ينسممى فلممن يقبضممه، ثممم مقالتي، أقضي منممي). سمممعه شمميئ
نسمميت ممما بممالحق، بعثممه فوالممذي علممّي، كممانت بردة فبسطت

ًا منه. سمعته شيئ
]118[ر: 

23        : الله -  صلى النبي من النكير ترك رأى من باب
. الرسول       غير من ل حجة، وسلم عليه

معمماذ: حممدثنا بن الله عبيد ُحميد: حدثنا بن حّماد  - حدثنا6922
بممن محمممد عممن إبراهيممم، بممن سممعد عممن شممعبة، أبممي: حممدثنا

قال: المنكدر
ّياد ابن بالله: أن يحلف الله عبد بن جابر رأيت  الدّجال، الص

ذلممك علممى يحلممف عمممر سمممعت قال: إني بالله؟ قلت: تحلف
الله صلى النبي ينكره فلم وسلم، عليه الله صلى النبي عند

وسلم. عليه

24     : وكيف -  بالدلئل، تعرف التي الحكام باب
. وتفسيرها   الدللة معنى

ثممم وغيرها، الخيل أمر وسلم عليه الله صلى النبي أخبر وقد
مثقال يعمل تعالى: {فمن قوله على فدلهم الحمر، عن سئل
ًا ذرة يره}. خير

آكله فقال: (ل الضّب، عن وسلم عليه الله صلى النبي وسئل
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي مائاممدة على أحّرمه). وأكل ول

بحرام. ليس بأنه عباس ابن فاستدل الضّب،
عممن أسلم، بن زيد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6923

عنه: الله رضي هريرة أبي عن السّمان، صالح أبي
لثلثممة: قممال: (الخيممل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

أجر: له الذي فأما وزر، رجل وعلى ستر، ولرجل أجر، لرجل
روضممة، أو مرج في لها فأطال الله، سبيل في ربطها فرجل

ِلهمما فممي أصممابت فما َي لممه كممان والروضممة المممرج مممن ذلممك ِط
َلهما، قطعت أنها ولو حسنات، َي ّنت ِط ًا فاسمت شمرفين، أو شمرف

فشممربت بنهر مرت أنها ولو له، حسنات وأوراثها آثارها كانت



لممذلك وهي له، حسنات ذلك كان به يسقي أن يرد ولم منه
ًا ربطها أجر. ورجل الرجل ّنيمم ًا، تغ ّففمم اللممه حممق ينممَس ولممم وتع

ًا ربطهمما سممتر. ورجممل لممه فهممي ظهورهمما، ول رقابها في فخممر
وزر). ذلك على فهي ورياء،
قممال: الحمممر، عممن وسمملم عليممه الله صلى الله رسول وسئل

ّذة الية هذه إل فيها علّي الله أنزل (ما الجامعممة: {فمممن الفمما
ًا ذّرة مثقممال يعمممل ًا ذّرة مثقممال يعمممل يممره. ومممن خيممر شممر
يره}.

]2242[ر: 
ّية، بممن منصممور عن عيينة، ابن يحيى: حدثنا  - حدثنا6924 صممف

عليممه اللممه صلى النبي سألت امرأة عائاشة: أن عن أمه، عن
وسلم.
النميري سليمان بن الفضيل عقبة: حدثنا ابن هو محمد، حدثنا

شمميبة: حممدثتني ابممن الرحمممن عبممد بممن منصممور البصري: حدثنا
عنها: الله رضي عائاشة عن أمي،

الحيممض، عممن وسلم عليه الله صلى النبي سألت امرأة أن 
فتتوضمئين ممّسمكة، فرصمة قمال: (تأخمذين منمه؟ تغتسل كيف

صمملى النممبي قممال اللممه؟ رسول يا بها أتوضأ بها). قالت: كيف
رسممول يمما بهمما أتوضممأ وسلم: (توضئي). قممالت: كيممف عليه الله

بهمما). قممالت وسمملم: (توضممئين عليه الله صلى النبي قال الله؟
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول يريد الذي عائاشة: فعرفت

فعلمتها. إلّي فجذبتها
]308[ر: 

أبممي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6925
عباس: ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

صمملى النممبي إلى حزن: أهدت بن الحارث بنت حفيد أم أن 
ًا وسلم عليه الله ًا سمن ِقط ّبا، وأ صمملى النممبي بهممن فممدعا وأض
الله صلى النبي فتركهّن مائادته، على فأكلن وسلم، عليه الله
ّذر وسلم عليه ًا كممّن ولممو لهممّن، كالمتقمم ْلممَن ممما حراممم ِك علممى أ

بأكلهّن. أمر ول مائادته،
]2436[ر: 

يونس، وهب: أخبرني ابن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6926
بممن جممابر عممن ربمماح، أبممي بممن عطاء شهاب: أخبرني ابن عن
قال: الله عبد



ًا أكممل وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال  ً أو ثوممم بصممل
ببدر، أتي بيته). وإنه في وليقعد مسجدنا، ليعتزل أو فليعتزلنا،

ْهب: يعني ابن قال ًا، و لهمما فوجد بقول، من خضرات فيه طبق
ًا، فقال: (قّربوها). البقول، من فيها بما فأخبر عنها فسأل ريح

أكلهمما كممره رآه فلممما معممه، كممان أصممحابه بعممض إلى فقّربوها
تناجي). ل من أناجي فإني قال: (كل

يممذكر ولم خضرات، فيه وهب: بقدر ابن عن عفير، ابن وقال
مممن هو أدري فل القدر، يونس: قصة عن صفوان، وأبو الليث
الحديث. في أو الُزهري قول
]816[ر: 

أبممي إبراهيممم: حممدثنا بممن سممعد بممن اللممه عبيممد  - حدثني6927
أن جممبير، بممن محمممد أبيه: أخبرني عن أبي، قال: حدثنا وعمي

أخبره: مطعم بن جبير أباه
فكلمتممه وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أتت امرأة أن 

لممم إن اللممه رسول يا فقالت: أرأيت بأمر، فأمرها شيء، في
بكر). أبا فأتي تجديني لم قال: (إن أجدك؟

الموت. تعني سعد: كأنها بن إبراهيم عن الحميدي، زاد
]3459[ر: 

25) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( شيء     عن الكتاب أهل تسألوا

بن حميد الُزهري: أخبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو وقال
ًا يحدث معاوية الرحمن: سمع عبد بالمدينمة، قريمش ممن رهط

ّدثين هممؤلء أصدق من كان فقال: إن الحبار كعب وذكر المحمم
ّدثون الذين عليممه لنبلممو ذلممك مع كنا وإن الكتاب، أهل عن يح

الكذب.
عمممر: أخبرنمما بن عثمان بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني6928

سمملمة، أبممي عممن كممثير، أبي بن يحيى عن المبارك، بن علي
قال: هريرة أبي عن
ويفسممرونها بالعبرانيممة، التمموراة يقممرؤون الكتمماب أهممل كممان 

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال السمملم، لهممل بالعربية
ّدقوا وسلم: (ل ّذبوهم، ول الكتمماب أهممل تصمم ّنمما تكمم وقولمموا: {آم

إليكم}). الية. أنزل وما إلينا أنزل وما بالله
]4215[ر: 

ابممن إبراهيممم: أخبرنمما إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6929



الله: عبد بن الله عبيد عن شهاب،
أهممل تسممألون قممال: كيممف عنهممما اللممه رضي عباس ابن أن 

لى الله رسول على أنزل الذي وكتابكم شيء، عن الكتاب ص
ًا تقرؤونه أحدث، وسلم عليه الله ّدثكم وقد ُيَشْب، لم محض ح
ّدلوا الكتمماب أهممل أن ّيممروه، اللممه كتمماب بمم بأيممديهم وكتبمموا وغ

ًا بممه ليشممتروا اللممه عنممد من وقالوا: هو الكتاب، أل قليلً؟ ثمنمم
رأينما مما واللمه، ل مسألتهم؟ عن العلم من جاءكم ما ينهاكم
ً منهم عليكم. أنزل الذي عن يسألكم رجل
]2539[ر: 

26.   : الختلف -  كراهية باب
مهممدي، بممن الرحمممن عبممد إسحق: أخبرنمما  - حدثنا6930/6931

جندب عن الجوني، عمران أبي عن مطيع، أبي بن سلم عن
قال: البجلي الله عبد بن
ممما القممرآن وسلم: (اقممرؤوا عليه الله صلى الله رسول قال 

عنه). فقوموا اختلفتم فإذا قلوبكم، ائاتلفت
ًا. الرحمن عبد الله: سمع عبد أبو قال سلم

هّمممام: حممدثنا الصمد: حممدثنا عبد إسحق: أخبرنا ) - حدثنا6931(
الله: عبد بن جندب عن الجوني، عمران أبو
القممرآن قال: (اقممرؤوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
عنه). فقوموا اختلفتم فإذا قلوبكم، عليه ائاتلفت ما

العممور: هممارون عممن هارون، بن يزيد الله: وقال عبد أبو قال
عليممه اللممه صمملى النممبي عممن جنممدب، عممن عمممران، أبو حدثنا

وسلم.
]4773[ر: 

معممر، عمن هشمام، موسمى: أخبرنما بن إبراهيم  - حدثنا6932
عبمماس ابممن عممن اللممه، عبممد بممن اللممه عبيد عن الُزهري، عن

قال:
الممبيت وفممي قممال، وسمملم عليممه اللممه صلى النبي ُحِضَر لما 

ًا لكم أكتب قال: (هلّم الخطاب، بن عمر فيهم رجال لممن كتاب
غلبممه وسمملم عليه الله صلى النبي عمر: إن بعده). قال تضلوا
البيت، أهل الله. واختلف كتاب القرآن. فحسبنا وعندكم الوجع،

صلى الله رسول لكم يكتب يقول: قّربوا من اختصموا: فمنهم
ًا وسلم عليه الله ممما يقممول مممن ومنهممم بعده، تضلوا لن كتاب
اللممه صمملى النبي عند والختلف اللغط أكثروا فلما عمر، قال



عني). قال: (قوموا وسلم عليه
ّيممة يقول: إن عباس ابن الله: فكان عبيد قال ّيممة كممل الّرز الّرز

أن وبيممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول بيممن حال ما
ولغطهم. اختلفهم من الكتاب، ذلك لهم يكتب
]114[ر: 

27       : على -  وسلم عليه الله صلى النبي نهي باب
. أمره       وكذلك إباحته، ُتعرف ما إل التحريم

ّلوا: (أصمميبوا حين قوله نحو جممابر: ولممم النسمماء). وقممال مممن أح
لهم. أحلهّن ولكن عليهم، يعزم
]6933[ر: 

علينا. ُيعزم ولم الجنازة اتباع عن عطية: نهينا أم وقالت
]1219[ر: 

عطمماء: جريممج: قممال بن عن إبراهيم، بن المكي  - حدثنا6933
جابر. قال
ابممن عممن البرسمماني، بكممر بممن محمممد الله: وقال عبد أبو قال

أناس في الله عبد بن جابر عطاء: سمعت قال: أخبرني جريج
قال: معه
الحممج فممي وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أهللنا 

ًا النممبي جممابر: فقممدم عطمماء: قممال قال عمرة، معه ليس خالص
فلما الحجة، ذي من مضت رابعة صبح وسلم عليه الله صلى
لى النمبي أمرنما قدمنا ه ص وقمال: نحمّل، أن وسملم عليمه الل
ّلوا يعممزم جممابر: ولممم عطاء: قممال النساء). قال من وأصيبوا (أح
ّنا فبلغه لهم، أحلهّن ولكن عليهم، ا أ بيننما يكمن لمم نقمول: لم

عرفة فنأتي نسائانا، إلى نحّل أن أمرنا خمس، إل عرفة وبين
وحركهما، هكممذا، بيممده جابر قال: ويقول المذي، مذاكيرنا تقطر
علمتممم فقممال: (قممد وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فقام
كممما لحللممت هممديي ولممول وأبركممم، وأصدقكم لله، أتقاكم أني

ممما اسممتدبرت ممما أمممري مممن اسممتقبلت فلممو فحلمموا، تحلممون،
وأطعنا. وسمعنا أهديت). فحللنا

]1482[ر: 
عممن الحسين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا6934

المزني، الله عبد بريدة: حدثني ابن
صمملة قبممل قممال: (صمملوا وسمملم عليممه اللمه صلى النبي عن 

يتخممذها أن شمماء). كراهيممة الثالثممة: (لمممن فممي المغممرب). قممال



سنة. الناس
]1128[ر: 

28 } :    : شورى -  وأمرهم تعالى الله قول باب
 : الشورى} / } /38بينهم آل/. {   المر في وشاورهم

والتبين،/.     159عمران:  العزم قبل المشاورة وأن
:  / .{ عمران: {     آل الله على فتوكل عزمت فإذا لقوله

لم/.        159 وسلم عليه الله صلى الرسول عزم فإذا
. ورسوله      الله على التقدم لبشر يكن

فممي أحممد يمموم أصممحابه وسمملم عليممه اللممه صلى النبي وشاور
َتممُه لبمس فلممما الخمروج، لمه فمرأوا والخروج المقام وعممزم لَم

لنممبي ينبغممي وقممال: (ل العممزم بعممد إليهم يمل فلم قالوا: أقم،
َتُه يلبس الله). يحكم حتى فيضعها، لَم

ًا وشاور فسمممع عائاشممة الفممك أهل به رمى فيما وأسامة علي
إلممى يلتفممت ولممم الراميممن فجلممد القممرآن، نممزل حممتى منهممما

الله. أمره بما حكم ولكن تنازعهم،
]6935[ر: 

يستشمميرون وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي بعد الئامة وكانت
بأسممهلها، ليأخممذوا المباحممة المممور فممي العلممم أهل من المناء

اقتممداء غيممره، إلممى يتعممدوه لممم السممنة أو الكتمماب وضممح فإذا
وسلم. عليه الله صلى بالنبي
تقاتممل عمممر: كيممف فقممال الزكاة، منع من قتال بكر أبو ورأى

أن وسلم: (أمرت عليه الله صلى الله رسول قال وقد الناس
إل إلممه ل قممالوا فإذا الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس أقاتل

علممى وحسممابهم بحقهمما إل وأموالهم دماءهم مني عصموا الله
جمممع ممما بيممن فممّرق مممن لقمماتلّن بكممر: واللممه أبممو الله). فقال

[ر: عمممر بعممد تممابعه ثممم وسمملم، عليممه الله صلى الله رسول
6855.[

رسممول حكممم عنممده كان إذ مشورة، إلى بكر أبو يلتفت فلم
الصمملة بيممن فرقمموا الممذين فممي وسمملم عليممه اللمه صملى الله

اللممه صمملى النبي وقال وأحكامه، الدين تبديل وأرادوا والزكاة،
ّدل وسلم: (من عليه فاقتلوه). دينه ب
]6524[ر: 

ً عمممر، مشممورة أصممحاب القممّراء وكان ًا، أو كهممول ّبان وكممان شمم



ًا ّقاف وجل. عز الله كتاب عند و
]6856[ر: 

عممن سممعد، بممن إبراهيممم الويسممي: حممدثنا  - حدثنا6935/6936
وعلقمممة المسمميب، وابن عروة، شهاب: حدثني ابن عن صالح،

ّقاص، بن عنها، الله رضي عائاشة عن الله، وعبيد و
اللممه رسممول قالوا: قالت: ودعمما ما الفك أهل لها قال حين 

زيممد بممن وأسممامة طممالب أبي بن علي وسلم عليه الله صلى
وهممو يسممألهما المموحي، اسممتلبث حيممن عنهممما اللممه رضممي

يعلممم بالممذي أسممامة: فأشممار فأما أهله، فراق في يستشيرهما
ّيق فقممال: لممم علممي وأممما أهلممه، بممراءة مممن عليممك، اللممه يضمم

رأيممت تصدقك. فقال: (هممل الجارية وسل كثير، سواها والنساء
ًا رأيت يريبك). قالت: ما شيء من جاريممة أنهمما مممن أكممثر أمر

فتممأكله، الممداجن فتممأتي أهلهمما، عجيممن عممن تنام السن، حديثة
من يعذرني من المسلمين، معشر فقال: (يا المنبر على فقام
إل أهلممي علممى علمممت ممما واللممه أهلي، في أذاه بلغني رجل

ًا). فذكر عائاشة. براءة خير
بممن محمممد هشممام. وحممدثني عممن أسممامة، أبممو ) - وقال6936(

عممن هشممام، عممن الغّساني، زكرياء أبي بن يحيى حرب: حدثنا
عائاشة: عن عروة،

فحمممد الناس، خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ّبون قمموم فممي علممّي تشمميرون وقال: (ما عليه، وأثنى الله يسمم

قط). سوء من عليهم علمت ما أهلي،
رسممول قممالت: يمما بممالمر عائاشممة أخممبرت قال: لما عروة وعن
معهمما وأرسل لها، فأذن أهلي؟ إلى أنطلق أن لي أتأذن الله،

أن لنمما يكممون ممما النصممار: سممبحانك، مممن رجممل الغلم. وقممال
عظيم. بهتان هذا سبحانك بهذا، نتكلم
]2453[ر: 

التوحيد.  - كتاب100
1        : عليه -  الله صلى النبي دعاء في جاء ما باب

. وتعالى       تبارك الله توحيد إلى أمته وسلم

يحيممى عممن إسمحق، بن زكرياء عاصم: حدثنا أبو  - حدثنا6937
رضي عباس ابن عن معبد، أبي عن صيفي، بن الله عبد بن



عنهما: الله
ًا بعممث وسمملم عليممه الله صلى النبي أن  اليمممن. إلممى معمماذ

العلء: بممن الفضممل السممود: حمدثنا أبممي بمن اللمه عبد وحدثني
محمممد بممن اللممه عبممد بن يحيى عن أمية، بن إسماعيل حدثنا

يقممول: عبمماس، ابممن مممولى معبممد، أبمما سمممع صمميفي: أنممه بممن
عليممه اللممه صمملى النممبي بعممث يقممول: لممما عبمماس ابن سمعت
تقدم له: (إنك قال اليمن، أهل نحو إلى جبل بن معاذ وسلم
أن إلممى تممدعوهم ممما أول فليكممن الكتاب، أهل من قوم على

فممرض اللممه أن فأخبرهم ذلك، عرفوا فإذا تعالى، الله يوحدوا
فأخبرهم صلوا، فإذا وليلتهم، يومهم في صلوات خمس عليهم

ّيهممم مممن تؤخمذ أممموالهم، فمي زكماة عليهم افترض الله أن غن
ّد ّق منهم، فخذ بذلك أقّروا فإذا فقيرهم، على فتر كرائاممم وتممو

الناس). أموال
]1331[ر: 

عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا6938
عممن هلل، بممن السممود سليم: سمعا بن والشعث حصين أبي

قال: جبل بن معاذ
حممق ممما أتممدري معاذ، وسلم: (يا عليه الله صلى النبي قال 

ول يعبدوه قال: (أن أعلم، ورسوله العباد). قال: الله على الله
ًا، به يشركوا ورسمموله عليممه). قممال: اللممه حقهممم ما أتدري شيئ

يعذبهم). ل قال: (أن أعلم،
]2701[ر: 

بممن الرحمممن عبممد عممن مالممك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا6939
عممن أبيممه، عممن صعصممعة، أبممي بممن الرحمن عبد بن الله عبد
الخدري: سعيد أبي
ً أن  ً سمع رجل فلممما أحد}. يرددها، الله هو يقرأ: {قل رجل

ذلممك، لممه فممذكر وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى جاء أصبح
ّلها، الرجل وكأن وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال يتقا

القرآن). ثلث لتعدل إنها بيده، نفسي (والذي
عمن الرحممن، عبمد عمن مالمك، عمن جعفر، بن إسماعيل زاد

عمن النعممان، بمن قتمادة أخمي سمعيد: أخمبرني أبمي عن أبيه،
وسلم. عليه الله صلى النبي

]4726[ر:
وهممب: ابممن صالح: حممدثنا بن أحمد محمد: حدثنا  - حدثنا6940



عبد بن محمد الرجال أبا هلل: أن أبي ابن عن عمرو، حدثنا
فممي وكممانت الرحمن، عبد بنت عمرة أمه عن حدثه، الرحمن

عائاشة: عن وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عائاشة حجر
ً بعممث وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن  ّية، علممى رجل سممر

أحد}. الله هو ب: {قل فيختم صلته في لصحابه يقرأ وكان
فقممال: وسمملم عليممه اللمه صملى للنبي ذلك ذكروا رجعوا فلما

صممفة فقممال: لنهمما ذلممك). فسممألوه يصممنع شمميء لي (سمملوه
عليممه اللممه صمملى النبي فقال بها، أقرأ أن أحب وأنا الرحمن،

يحبه). الله أن وسلم: (أخبروه
]741[ر: 

2   } :     : أو -  الله ادعوا قل وتعالى تبارك الله قول باب
{ الحسنى        السماء فله تدعوا ما ّيا أ الرحمن ادعوا

 : /.110السراء/

زيد عن العمش، عن معاوية، أبو محمد: أخبرنا  - حدثنا6941
قال: الله عبد بن جرير عن ظبيان، وأبي وهب بن
ل من الله يرحم وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

الناس). يرحم
]5667[ر: 

عاصممم عممن زيممد، بممن حّممماد النعمممان: حممدثنا أبو  - حدنا6942
قال: زيد بن أسامة عن النهدي، عثمان أبي عن الحول،

إحممدى رسول جاءه إذ وسلم عليه الله صلى النبي عند كنا 
عليه الله صلى النبي فقال الموت، في ابنها إلى تدعوه بناته

وكممل أعطممى، ممما ولممه أخممذ ما لله أن فأخبرها وسلم: (ارجع،
ولتحتسممب). فأعممادت فلتصبر فمرها مسمى، بأجل عنده شيء

ّنهمما، أقسمممت أنها الرسول عليممه اللممه صمملى النممبي فقممام لتأتي
َع جبممل، بممن ومعمماذ عبممادة بممن سممعد معممه وقممام وسلم، ِف ُد فمم
ُع ونفسممه إليممه الصبي َقمم ْع َق عينمماه، ففاضممت َشممّن، فممي كأنهمما َت
جعلها رحمة قال: (هذه هذا؟ ما الله رسول سعد: يا له فقال
الرحماء). عباده من الله يرحم وإنما عباده، قلوب في الله
]1224[ر: 



3    } :    : ذو -  الرّزاق هو الله إن تعالى الله قول باب
 : / { الذاريات  المتين /.58القوة

عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا6943
أبممي عممن السمملمي، الرحمممن عبممد أبممي عممن جممبير، بن سعيد

قال: الشعري موسى
أذى علممى أصممبر أحد وسلم: (ما عليه الله صلى النبي قال 

ويرزقهم). يعافيهم ثم الولد، له يدعون الله، من سمعه
]5748[ر: 

4   } :    : يظهر -  فل الغيب عالم تعالى الله قول باب
 : / { الجن   ًا أحد غيبه : {   26على علم/.  عنده الله إّن و

 : لقمان} / :34الساعة / {  } : النساء/.  بعلمه أنزله و
166{ بعلمه/. {        إل تضع ول أنثى من تحمل وما

 : : 11فاطر/ / { فصلت/. {    الساعة علم ّد ُيَر /.47إليه
ًا. {البمماطن} /الحديممد: شيء كل يحيى: {الظاهر} على قال علم

ًا. شيء كل /: على3 علم

بلل: حممدثني بممن سممليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا6944
عنهما، الله رضي عمر ابن عن دينار، بن الله عبد
خمس، الغيب قال: (مفاتيح وسلم عليه الله صلى النبي عن 
يعلممم ول الله، إل الرحام تغيض ما يعلم الله: ل إل يعلمها ل
اللممه، إل أحممد المطممر يأتي متى يعلم ول الله، إل غد في ما
تقمموم متى يعلم ول الله، إل تموت أرض بأي نفس تدري ول

الله). إل الساعة
]992[ر: 

إسمماعيل، عمن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6945
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مسروق، عن الشعبي، عن
ًا أن حدثك من  فقممد ربممه رأى وسلم عليه الله صلى محمد

يعلممم أنممه حممدثك البصممار}. ومممن تدركه يقول: {ل وهو كذب،
الله). إل الغيب يعلم يقول: (ل وهو كذب، فقد الغيب

]3062[ر: 



5: / {  } :    : الحشر -  المؤمن السلم تعالى الله قول باب
23./

مغيرة: حممدثنا زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6946
الله: عبد قال: قال سلمة بن شقيق

فنقول: السلم وسلم عليه الله صلى النبي خلف نصلي كنا 
هممو اللممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صلى النبي فقال الله، على

والطيبممات، والصمملوات، للممه، قولمموا: التحيممات ولكممن السمملم،
علينمما السمملم وبركمماته، اللممه ورحمممة النممبي أيها عليك السلم
وأشممهد اللممه، إل إلممه ل أن أشممهد الصالحين، الله عباد وعلى

ًا أن ورسوله). عبده محمد
]797[ر: 

6 : / {  } :    : الناس -  الناس ملك تعالى الله قول /.2باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن فيه
]6977[ر: 

يونس، وهب: أخبرني ابن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا6947
هريرة، أبي عن سعيد، عن شهاب، ابن عن
الرض اللممه قممال: (يقبممض وسمملم عليه الله صلى النبي عن 

أيممن الملممك، يقول: أنا ثم بيمينه، السماء ويطوي القيامة، يوم
الرض). ملوك
عممن يحيى، بن وإسحق مسافر، وابن والزبيدي، شعيب، وقال

مثله. سلمة، أبي عن الُزهري،
]4534[ر: 

7{   } :    : الحكيم -  العزيز وهو تعالى الله قول باب
 : :24الحشر/ / { الصافات/. {    العزة رب ربك سبحان

180 : / { المنافقون/. {   ولرسوله العزة ومن/. 8ولله
. وصفاته    الله بعزة حلف

جهنممم: وسمملم: (تقممول عليممه اللممه صلى النبي أنس: قال وقال
وعزتك). قط قط
]4567[ر: 

وسمملم: (يبقممى عليممه اللممه صمملى النممبي عممن هريرة، أبو وقال
ً النممار أهل آخر والنار، الجنة بين رجل فيقممول: الجنممة، دخممول
غيرها). قال اسألك ل وعزتك ل النار، عن وجهي اصرف رّب
قممال: (قممال وسمملم عليممه الله صلى الله رسول سعيد: إن أبو



أمثاله). وعشرة ذلك وجل: لك عز الله
]6204[ر: 

بركتك). عن بي غنى ل أيوب: (وعزتك، وقال
]275[ر: 

حسممين المموارث: حممدثنا عبممد معمممر: حممدثنا أبممو  - حممدثنا6948
ّلم: حدثني عممن يعمممر، بممن يحيى عن بريدة، بن الله عبد المع

عباس: ابن
بعزتممك، يقممول: (أعمموذ كممان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يموتون). والنس والجن يموت، ل الذي أنت إل إله ل الذي

عممن شعبة، حرمي: حدثنا السود: حدثنا أبي ابن  - حدثنا6949
أنس، عن قتادة،

فممي ُيلقممى يممزال قممال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
النار).
قتممادة، عن سعيد، زريع: حدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا لي وقال
أنس. عن

النممبي عممن أنممس، عممن قتممادة، عممن أبي، معتمر: سمعت وعن
وتقممول: هممل فيهمما ُيلقممى يممزال قال: (ل وسلم عليه الله صلى

بعضممها فينزوي قدمه، العالمين رب فيها يضع حتى مزيد، من
الجنممة تممزال ول وكرمك، بعزتك قد، تقول: قد، ثم بعض، إلى

ًا، لها الله ينشئ حتى تفضل، الجنة). فضل فيسكنهم خلق
]4567[ر: 

8   } :    : السموات -  خلق الذي وهو تعالى الله قول باب
 : / { النعام  بالحق /.73والرض

عممن جريممج، ابممن عممن سممفيان، قبيصممة: حممدثنا  - حممدثنا6950
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن سليمان،

لك الليل: (اللهم من يدعو وسلم عليه الله صلى النبي كان 
ّيممم أنممت الحمممد، لممك والرض، السممماوات رب أنممت الحمممد، ق

السماوات نور أنت الحمد، لك فيهّن، ومن والرض السماوات
والجنممة حممق، ولقمماؤك الحممق، ووعممدك الحممق، قولممك والرض،

وبممك أسمملمت، لممك اللهممم حممق، والسمماعة حممق، والنممار حممق،
وإليممك خاصمممت، وبممك أنبممت، وإليممك تمموكلت، وعليممك آمنممت،

وأعلنممت، وأسممررت أخممرت، وما قدمت ما لي فاغفر حاكمت،



غيرك). لي إله ل إلهي، أنت
بهذا، سفيان محمد: حدثنا بن ثابت  - حدثنا6951

الحق). وقولك الحق، وقال: (أنت 
]1069[ر: 

9  } :    : ًا -  سميع الله وكان تعالى الله قول باب
 : النساء} / ًا /.134بصير

قممالت: عائاشممة عممن عممروة، عممن تميممم، عممن العمممش، وقال
على تعالى الله فأنزل الصوات، سمعه وسع الذي لله الحمد
الممتي قممول اللممه سمممع وسمملم: {قممد عليممه اللممه صمملى النممبي

/.1زوجها}. /المجادلة:  في تجادلك
عممن زيممد، بممن حّممماد حممرب: حممدثنا بممن سليمان  - حدثنا6952
قال: موسى أبي عن عثمان، أبي عن أيوب،

إذا فكنمما سممفر، فممي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي مع كنا 
ّبرنمما، علونا تممدعون ل فممإنكم أنفسممكم، علممى فقممال: (اربعمموا ك
ًا، ول أصّم ًا تدعون غائاب ًا سميع ًا). ثم بصير وأنمما علّي أتى قريب
عبد لي: (يا فقال بالله، إل قوة ول حول نفسي: ل في أقول
مممن كنممز فإنهمما بالله، إل قوة ول حول ل قل قيس، بن الله

أدلك). به. قال: (أل الجنة). أو كنوز
]2830[ر: 

وهممب: أخممبرني ابممن سممليمان: حممدثني بممن يحيى  - حدثنا6953
عمرو: بن الله عبد الخير: سمع أبي عن يزيد، عن عمرو،

اللممه صمملى للنممبي قممال عنه الله رضي الصديق بكر أبا أن 
صمملتي. في به أدعو دعاء علمني الله، رسول وسلم: يا عليه

ًا نفسممي ظلمممت إنممي قال: (قل: اللهممم ًا، ظلممم يغفممر ول كممثير
أنممت إنممك مغفممرة، عنممدك مممن لممي فمماغفر أنممت، إل الممذنوب
الرحيم). الغفور

]799[ر: 
وهممب: أخممبرني ابممن يوسف: أخبرنمما بن الله عبد  - حدثنا6954
اللممه رضممي عائاشممة عممروة: أن شهاب: حدثني ابن عن يونس،

حدثته: عنها
السمملم عليممه جبريممل وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 

ّدوا وما قومك قول سمع قد الله قال: إن ناداني عليك). ر
]3059[ر: 



10: / {   } :    : النعام -  القادر هو قل تعالى الله قول باب
65./

عيسممى: بممن معممن المنممذر: حممدثنا بممن إبراهيممم  - حدثني6955
بممن محمممد قال: سمممعت الموالي أبي بن الرحمن عبد حدثني

بممن جممابر يقممول: أخممبرني الحسن بن الله عبد يحدث المنكدر
قال: السلمي الله عبد
ّلممم وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول كممان  أصممحابه يع

القممرآن، مممن السممورة يعلممم كممما كلهمما، المور في الستخارة
الفريضة، غير من ركعتين فليركع بالمر أحدكم هّم يقول: (إذا

بقممدرتك، وأسممتقدرك بعلمممك، أسممتخيرك إنممي ليقممل: اللهممم ثم
أعلممم، ول وتعلممم أقممدر، ول تقممدر فإنممك فضمملك، من وأسألك

- ثممم المممر هممذا تعلممم كنممت فممإن اللهممم الغيمموب، علم وأنت
ًا بعينه تسميه فممي - قال: أو وآجله أمري عاجل في لي - خير

ثممم لممي، ويّسممره لممي - فاقممدره أمممري وعاقبة ومعاشي ديني
دينممي فممي لممي شممر أنممه تعلم كنت وإن اللهم فيه، لي بارك

- وآجلممه أمممري عاجممل قممال: فممي - أو أمري وعاقبة ومعاشي
به). رضني ثم كان حيث الخير لي واقدر عنه، فاصرفني

]1109[ر: 

11.   : القلوب -  مقلب باب
/.110وأبصارهم} /النعام:  أفئدتهم تعالى: {ونقلب الله وقول

عممن المبممارك، ابممن عممن سممليمان، بممن سممعيد  - حممدثني6956
قال: الله عبد عن سالم، عن عقبة، بن موسى

ومقلب يحلف: (ل وسلم عليه الله صلى النبي كان ما أكثر 
القلوب).

]6243[ر: 

12.       : ًا -  واحد إل اسم مائة لله إن باب
َبممّر}27الجلل} /الرحمممن:  عبمماس: {ذو ابن قال /: العظمممة. {ال

/: اللطيف.28/الطور: 
عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6957

هريرة: أبي عن العرج،
تسممعة للممه قممال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ًا، وتسعين ًا، إل مائاة اسم الجنة). دخل أحصاها من واحد
]2585[ر: 



/: حفظناه.12{أحصيناه} /يس: 

13     : والستعاذة -  تعالى الله بأسماء السؤال باب
بها.

عممن مالممك، اللممه: حممدثني عبممد بممن العزيممز عبد  - حدثنا6958
هريرة، أبي عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد

أحممدكم جمماء قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عن 
ِة فلينفضه فراشه َف ِن رب باسمممك وليقممل مرات، ثلث ثوبه بَص
وإن لهمما، فاغفر نفسي أمسكَت إن أرفعه، وبك جنبي وضعت
الصالحين). عبادك به تحفظ بما فاحفظها أرسلتها

سممعيد، عممن اللممه، عبيممد عممن المفّضممل، بن وبشر يحيى تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن

الله، عبيد عن زكرياء، بن وإسماعيل ضمرة أبو و زهير وزاد
اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبي عن أبيه، عن سعيد، عن

وسلم. عليه
النممبي عممن هريممرة، أبممي عممن سممعيد، عممن عجلن، ابن ورواه
وسلم. عليه الله صلى
حفص. بن وأسامة والدراوردي الرحمن عبد بن محمد تابعه
]5961[ر: 

ربعي، عن الملك، عبد عن شعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا6959
قال: حذيفة عن
قممال: فراشه إلى أوى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

الممذي لله قال: (الحمد أصبح وأموت). وإذا أحيا باسمك (اللهم
النشور). وإليه أماتنا ما بعد أحيانا
]5953[ر: 

عممن منصور، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثنا6960
قال: ذر أبي عن الحّر، بن خرشة عن حراش، بن ربعي

الليل من مضجعه أخذ إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
للممه قممال: (الحمممد اسممتيقظ ونحيمما). فممإذا نممموت قال: (باسمك

النشور). وإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي
]5966[ر: 

عممن منصممور، عممن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6961
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن كريب، عن سالم،

إذا أحممدكم أن وسمملم: (لممو عليه الله صلى الله رسول قال 
الشمميطان، جنبنمما اللممه: اللهممم فقممال: باسممم أهله يأتي أن أراد



ذلك، في ولد بينهما يقدر إن فإنه رزقتنا، ما الشيطان وجنب
ًا). شيطان يضره لم أبد

]141[ر: 
منصممور، عن فضيل، مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا6962

ّي عن هّمام، عن إبراهيم، عن قال: حاتم بن عد
كلبمي قلممت: أرسممل وسملم عليمه اللمه صملى النممبي سمألت 

ّلمة، ّلمة، كلبك أرسلت قال: (إذا المع اللممه، اسممم وذكرت المع
فكل). فخزق بالمعراض رميت وإذا فكل، فأمسكن

]173[ر: 
قممال: الحمممر خالد أبو موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا6963

قالت: عائاشة عن أبيه، عن يحدث عروة بن هشام سمعت
ًا هنا إن الله، رسول قالوا: يا  ًا أقواممم بشممرك، عهمدهم حممديث

قممال: ل؟ أم عليها الله اسم ندري: يذكرون ل بلحمان، يأتوننا
وكلوا). الله اسم أنتم (اذكروا

حفص. بن وأسامة والدراوردي، الرحمن، عبد بن محمد تابعه
]1952[ر: 

عممن قتممادة، عممن هشممام، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6964
قال: أنس

ّبر. يسّمي بكبشين، وسلم عليه الله صلى النبي ضّحى  ويك
]5233[ر: 

بممن السممود عممن شممعبة، عمر: حممدثنا بن حفص  - حدثنا6965
جندب: عن قيس،

ثممم صمملى النحممر يوم وسلم عليه الله صلى النبي شهد أنه 
أخممرى، مكانهمما فليذبممح يصلي أن قبل ذبح فقال: (من خطب،

الله). باسم فليذبح يذبح لم ومن
]942[ر: 

دينممار، بممن اللممه عبد عن ورقاء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا6966
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
ومممن بآبممائاكم، تحلفمموا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

ًا كان بالله). فليحلف حالف
]2533[ر: 

14      : وأسامي -  والنعوت الذات في يذكر ما باب
الله.
َبيب: وذلك وقال تعالى. باسمه الذات فذكر الله، ذات في ُخ



الُزهممري: أخممبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6967
لبني حليف الثقفي، جارية بن أسيد بن سفيان أبي بن عمرو
قال: هريرة أبا هريرة: أن أبي أصحاب من وكان زهرة،

َبيب منهم عشرة، وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث  ُخ
الحممارث ابنممة عيمماض: أن بممن اللممه عبيممد فممأخبرني النصمماري،

ّد موسممى منهمما اسممتعار اجتمعمموا حين أخبرته: أنهم بهمما، يسممتح
َبيب قال ليقتلوه الحرم من خرجوا فلما النصاري: ُخ

َتُل حين أبالي ولست ْق ًا أ ّق أي  علممى*** مسمملم للممه كممان ِشمم
مصرعي

ٍو أوصممال علممى  يبممارك*** يشممأ وإن الله ذات في وذلك ْل ِشمم
ممّزع
أصحابه وسلم عليه الله صلى النبي فأخبر الحارث، بن فقتله

أصيبوا. يوم خبرهم
]2880[ر: 

15{   } :    : نفسه -  الله ّذركم ويح تعالى الله قول باب
 : عمران/  /.28آل

فممي ممما أعلممم ول نفسممي فممي ممما ذكممره: {تعلممم جممل وقوله
/.116نفسك} /المائادة: 

أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا6968
الله، عبد عن شقيق، عن العمش،

َير أحد من قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن  ْغ من أ
المدح إليه أحب أحد وما الفواحش، حّرم ذلك أجل من الله،
الله). من
]4358[ر: 

أبممي عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا6969
هريرة، أبي عن صالح،

الخلق، الله خلق قال: (لما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ٌع وهو نفسه، على يكتب وهو كتابه، في كتب علممى عنده َوْض

غضبي). تغلب رحمتي العرش: إن
]3022[ر: 

العمممش: أبممي: حممدثنا حفممص: حممدثنا بممن عمممر  - حممدثنا6970
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبا سمعت

عنممد تعالى: أنا الله وسلم: (يقول عليه الله صلى النبي قال 



نفسممه فممي ذكرنممي فإن ذكرني، إذا معه وأنا بي، عبدي ظن
خيممر مل فممي ذكرتممه مل فممي ذكرنممي وإن نفسي، في ذكرته
ًا إلي تقرب وإن منهم، ًا، إليممه تقربممت شممبر تقممرب وإن ذراعمم

ًا إلي ًا، إليه تقربت ذراع هرولة). أتيته يمشي أتاني وإن باع
]7066 - 7098 - 7099[

16   } :    : إل -  هالك شيء كل تعالى الله قول باب
 : القصص} / /.88وجهه

عمرو، عن زيد، بن حّماد سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا6971
همو اليمة: {قمل همذه نزلمت قمال: لمما الله عبد بن جابر عن

ًا عليكم يبعث أن على القادر النممبي فمموقكم}. قممال مممن عممذاب
تحممت مممن بوجهممك). فقممال: {أو وسلم: (أعمموذ عليه الله صلى

بوجهممك). وسمملم: (أعمموذ عليه الله صلى النبي أرجلكم}. فقال
ًا}. فقال يلبسكم قال: {أو وسمملم: عليممه الله صلى النبي شيع

أيسر). (هذا
]4352[ر: 

17{   } :    : عيني -  على ُتصنع ول تعالى الله قول باب
 : }39طه/  } :    . بأعيننا/:  تجري ذكره جل وقوله ُتَغّذى

 : /.14القمر/

نممافع، عممن جويريممة، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6972
قال: الله عبد عن
فقممال: (إن وسمملم، عليممه اللممه صلى النبي عند الدجال ذكر 

إلممى بيممده - وأشممار بأعور ليس الله إن عليكم، يخفى ل الله
عينممه كممأن اليمنممى، العيممن أعممور الممدجال المسمميح - وإن عينه
طافية). عنبة
]3159[ر: 

قممال: قتممادة شعبة: أخبرنا عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا6973
ًا سمعت عنه، الله رضي أنس

مممن اللممه بعممث قممال: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ليمس ربكمم وإن أعور، إنه الكذاب، العور قومه أنذر إل نبي

كافر). عينيه بين مكتوب بأعور،
]6712[ر: 



18: / {     } : الحشر -  المصّور البارئ الخالق الله هو باب
24./

ّفان: حدثنا إسحق: حدثنا  - حدثنا6974 موسممى، وهيب: حممدثنا ع
ّبممان، بممن يحيممى بممن محمممد عقبة: حممدثني ابن هو ابممن عممن ح

المصطلق: بني غزوة في الخدري سعيد أبي عن محيريز،
يحملممن، ول بهممّن يسممتمتعوا أن فممأرادوا سممبايا، أصابوا أنهم 

فقال: العزل، عن وسلم عليه الله صلى النبي فسألوا
خممالق هممو مممن كتب قد الله فإن تفعلوا، ل أن عليكم (ما 

سممعيد أبمما قزعة: سمممعت عن مجاهد، القيامة). وقال يوم إلى
مخلوقة نفس وسلم: (ليست عليه الله صلى النبي فقال: قال

خالقها). الله إل
]2116[ر: 

19: / {   } :    : ص -  بيدّي خلقُت ِلَما تعالى الله قول باب
75./

عممن قتممادة، عن هشام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثني6975
أنس:

الممؤمنين اللمه قال: (يحممع وسلم عليه الله صلى النبي أن 
حممتى ربنمما إلممى استشممفعنا فيقولممون: لممو كممذلك، القيامممة يوم

تممرى أممما آدم، فيقولون: يا آدم فيأتون هذا، مكاننا من يريحنا
أسممماء وعلمممك ملئاكتممه، لممك وأسجد بيده، الله خلقك الناس،

هممذا، مكاننمما مممن يريحنمما حممتى ربنمما إلى لنا اشفع شيء، كل
ولكمن أصماب، المتي خطيئتمه لهمم ويمذكر هناك، فيقول: لست

ًا، ائاتمموا الرض، أهممل إلممى اللممه بعثممه رسممول أول فممإنه نوحمم
ًا، فيأتون أصمماب، التي خطيئته ويذكر هناكم، فيقول: لست نوح
فيقممول: إبراهيممم فيممأتون الرحمممن، خليممل إبراهيممم ائاتمموا ولكن
ائاتمموا ولكممن أصممابها، الممتي خطايمماه لهممم ويممذكر هناكم، لست

ًا موسى، ًا، وكلممه التوراة الله آتاه عبد موسمى فيمأتون تكليمم
ولكمن أصماب، المتي خطيئتمه لهمم ويذكر هناكم، فيقول: لست

عيسى فيأتون وروحه، وكلمته ورسوله، الله عبد عيسى، ائاتوا
ًا ائاتمموا ولكممن هنمماكم، فيقممول: لسممت عليممه اللممه صمملى محمممد

ًا وسلم، فيممأتونني تممأخر، وممما ذنبممه مممن تقدم ما له غفر عبد



ربممي رأيممت فإذا عليه، لي فيؤذن ربي على فأستأذن فأنطلق
ًا، له وقعت يقممال ثممم يممدعني، أن الله شاء ما فيدعني ساجد

ّفع، واشمفع ُتعطمه، وسمل ُيسمممع، وقمل محممد، لي: ارفممع ُتشمم
ّلمنيهمما، بمحامممد ربممي فأحمممد ّد أشممفع، ثممم ع ًا لممي فيحمم حممد

ًا، وقعممت ربممي رأيممت فممإذا أرجممع ثممم الجنممة، فممأدخلهم سمماجد
وقممل محمممد، يقال: ارفممع ثم يدعني، أن الله شاء ما فيدعني
ّفع، واشممفع ُتعطممه، وسممل ُيسمممع، بمحامممد ربممي فأحمممد ُتشمم
ّلمنيها ّد أشممفع ثم ربي، ع ًا لممي فيحمم ثممم الجنممة، فممأدخلهم حممد

ًا، وقعت ربي رأيت فإذا أرجع، أن الله شاء ما فيدعني ساجد
واشممفع ُتعطه، وسل ُيسمع، قل محمد، يقال: ارفع ثم يدعني،
ّفع، ّلمنيها، بمحامد ربي فأحمد ُتش ّد أشفع ثم ع ًا لممي فيحمم حممد

إل النممار فممي بقي ما رب فأقول: يا أرجع ثم الجنة، فأدخلهم
اللممه صلى النبي الخلود). قال عليه ووجب القرآن، حبسه من

وكممان اللممه، إل إلممه ل قممال من النار من وسلم: (يخرج عليه
مممن النممار مممن يخرج ثم شعيرة، يزن ما الخير من قلبه في
ُبممّرة، يممزن ممما الخيممر من قلبه في وكان الله، إل إله ل قال
ما قلبه في وكان الله، إل إله ل قال من النار من يخرج ثم

ذّرة). الخير من يزن
]4206[ر: 

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6976
هريرة: أبي عن العرج،

ل ملى الله قال: (يد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
منممذ أنفممق ممما والنهار. وقال: أرأيتممم الليل سّحاء نفقة، يغيضها

يممده. وقممال: فمي مما يغمض لمم فإنه والرض، السماوات خلق
يخفممض الميممزان، الخممرى وبيممده الممماء، علممى عرشممه وكممان

ويرفع).
]4407[ر: 

ّدم  - حدثنا6977 بممن القاسممم عمي قال: حدثني محمد بن مق
اللممه رضممي عمممر ابممن عممن نممافع، عممن الله، عبيد عن يحيى،
عنهما،

اللممه قممال: (إن أنممه وسمملم عليه الله صلى الله رسول عن 
يقول: ثم بيمينه، السماوات وتكون الرض، القيامة يوم يقبض

مالك. عن سعيد الملك). رواه أنا
ًا: سمممعت حمزة: سمعت بن عمر وقال عممن عمممر، ابممن سالم



بهذا. وسلم عليه الله صلى النبي
أبممو الزهممري: أخممبرني عممن شممعيب، اليمممان: أخبرنمما أبممو وقممال

عليممه اللمه صملى اللممه رسممول قال: قممال هريرة أبا سلمة: أن
الرض). الله وسلم: (يقبض

]4534[ر: 
عممن سممعيد، بممن يحيممى مسممدد: سمممع  - حممدثنا6978/6979

عن عبيدة، عن إبراهيم، عن وسليمان، منصور سفيان: حدثني
الله، عبد
ًا أن  فقممال: يمما وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى جاء يهودي

علممى والرضممين إصبع، على السماوات يمسك الله إن محمد،
على والخلئاق إصبع، على والشجر إصبع، على والجبال إصبع،
عليه الله صلى الله رسول الملك. فضحك يقول: أنا ثم إصبع،

حممق اللممه قممدروا قممرأ: {وممما ثممم نواجممذه، بممدت حممتى وسمملم
قدره}.

منصممور، عن عياض، بن فضيل فيه سعيد: وزاد بن يحيى قال
اللممه رسممول اللممه: فضممحك عبممد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن

ًا وسلم عليه الله صلى ًا تعجب له. وتصديق
أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بن عمر ) - حدثنا6979(

عبممد يقول: قممال علقمة قال: سمعت إبراهيم العمش: سمعت
الله:
الكتاب أهل من وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

إصمبع، علممى السمماوات يمسمك اللمه إن القاسم، أبا فقال: يا
والخلئامق إصمبع، علمى والمثرى والشمجر إصبع، على والرضين

صمملى النممبي الملك. فرأيت أنا الملك يقول: أنا ثم إصبع، على
قمرأ: {ومما ثممم نواجممذه، بمدت حمتى ضمحك وسملم عليمه الله

قدره}. حق الله قدروا
]4533[ر: 

20) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( الله    من أغير شخص

عبد عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا6980
سممعد قممال: قممال المغيرة عن المغيرة، كاتب وّراد عن الملك،

عبادة: بن
ً رأيت لو  فبلغ مصفح، غير بالسيف لضربته امرأتي مع رجل



مممن فقممال: (تعجبممون وسمملم عليممه الله صلى الله رسول ذلك
أجممل ومممن منممي، أغيممر والله منه، أغير لنا والله سعد، غيرة
أحممد ول بطممن، وممما منهمما ظهممر ما الفواحش حّرم الله غيرة
المبشممرين بعممث ذلممك أجممل ومممن اللممه، مممن العذر إليه أحب

أجممل ومممن اللممه، مممن المدحممة إليممه أحب أحد ول والمنذرين،
الجنة). الله وعد ذلك
]6454[ر: 

21{       } : الله -  قل شهادة أكبر شيء أي قل باب
 : .19النعام/ ًا/.      شيئ نفسه تعالى الله فسمى

ًا،        شيئ القرآن وسلم عليه الله صلى النبي وسمى
  } :  . هالك     شيء كل وقال الله صفات من صفة وهو

 : / { القصص  وجهه /.88إل
أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا6981
سعد: بن سهل عن حازم،

القممرآن مممن لرجل: (أمعك وسلم عليه الله صلى النبي قال 
سّماها. لسور كذا، وسورة كذا سورة شيء). قال: نعم

]2186[ر: 

22 : / {    } : هود -  الماء على عرشه وكان وهو/. {7باب
 : / { التوبة   العظيم العرش /.129رّب

السممماء}: ارتفممع. {فسممواهّن} إلممى العاليممة: {اسممتوى أبممو قال
/: خلقهّن.29/البقرة: 

/.54العرش} /العراف:  {على مجاهد: {استوى} عل وقال
و{الممودود} /: الكريممم،15عباس: {المجيممد} /الممبروج:  ابن وقال

ماجد، من فعيل كأنه مجيد، يقال: حميد /: الحبيب،14/البروج: 
َد. من محمود َحِم
عممن العمممش، عممن حمممزة، أبممي عممن عبممدان،  - حممدثنا6982
ّداد، بمن جمامع بممن عممران عمن محممرز، بمن صممفوان عممن شمم
قال: حصين

بني من قوم جاءه إذ وسلم عليه الله صلى النبي عند إني 
تميممم). قممالوا: بّشممرتنا بنممي يمما البشممرى فقممال: (اقبلمموا تميممم،

يمما البشرى فقال: (اقبلوا اليمن، أهل من ناس فدخل فأعطنا،
لنتفقممه جئنمماك تميم). قالوا: قبلنا، بنو يقبلها لم إذ اليمن، أهل



قممال: (كممان كممان، ممما المر هذا أول عن ولنسألك الدين، في
خلممق ثممم الممماء، على عرشه وكان قبله، شيء يكن ولم الله

أتمماني شمميء). ثممم كممل الممذكر فممي وكتممب والرض، السماوات
فممانطلقت ذهبممت، فقممد ناقتممك أدرك عمممران فقممال: يمما رجممل

قممد أنهمما لمموددت الله وايم دونها، ينقطع السراب فإذا أطلبها،
أقم. ولم ذهبت

]3018[ر: 
الممرزاق: أخبرنمما عبممد اللممه: حممدثنا عبممد بممن علي  - حدثنا6983
هريرة، أبو هّمام: حدثنا عن معمر،

ملى اللممه يميممن قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
خلق منذ أنفق ما أرأيتم والنهار، الليل سّحاء نفقة، يغيضها ل

وعرشممه يمينممه، فممي ممما ينقممص لممم فممإنه والرض، السماوات
ويخفض). يرفع القبض، أو الفيض، الخرى وبيده الماء، على
]4407[ر: 

المقدمي: بكر أبي بن محمد أحمد: حدثنا  - حدثنا6984/6985
قال: أنس عن ثابت، عن زيد، بن حّماد حدثنا

لى النمبي فجعمل يشمكو، حارثمة بمن زيد جاء  ه ص عليمه الل
أنممس: لممو زوجممك). قممال عليك وأمسك الله، يقول: (اتق وسلم

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ًا كاتم هذه. لكتم شيئ
عليمه اللمه صملى النمبي أزواج علمى تفخمر زينمب فكانت قال

ّوجكّن وسلم فمموق مممن تعممالى اللممه وزوجني أهاليكّن، تقول: ز
سماوات. سبع

وتخشممى مبممديه اللممه ممما نفسممك فممي ثممابت: {وتخفممي وعممن
حارثة. بن وزيد زينب شأن في الناس}. نزلت

قممال: طهمان بن عيسى يحيى: حدثنا بن خلد ) - حدثنا6985(
يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس سمعت

عليهمما وأطعممم جحممش، بنممت زينممب فممي الحجمماب آية نزلت 
ًا يومئذ ًا، خبز اللممه صمملى النممبي نساء على تفخر وكانت ولحم
السماء. في أنكحني الله تقول: إن وكانت وسلم، عليه
]4509[ر: 

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا6986
هريرة، أبي عن العرج،

قضممى لممما اللممه قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 



غضبي). سبقت رحمتي عرشه: إن فوق عنده كتب الخلق،
]3022[ر: 

قممال: فليح بن محمد المنذر: حدثني بن إبراهيم  - حدثنا6987
أبممي عممن يسممار، بممن عطمماء عممن هلل، أبممي: حممدثني حممدثني
هريرة،

لى النمبي عمن  ه ص بمالله آممن قمال: (ممن وسملم عليمه الل
ًا كان رمضان، وصام الصلة، وأقام ورسوله، أن الله على حق

الممتي أرضممه في جلس أو الله، سبيل في هاجر الجنة، يدخله
ّبئ أفل الله، رسول فيها). قالوا: يا ولد قممال: بممذلك؟ الناس نن
سممبيله، فممي للمجاهدين الله أعدها درجة، مائاة الجنة في (إن
سممألتم فممإذا والرض، السممماء بيممن كما بينهما ما درجتين كل

الجنممة، وأعلممى الجنممة، أوسممط فممإنه الفممردوس، فسمملوه اللممه
الجنة). أنهار َتفّجر ومنه الرحمن، عرش وفوقه

]2637[ر: 
العمش، عن معاوية، أبو جعفر: حدثنا بن يحيى  - حدثنا6988

قال: ذر أبي عن أبيه، عن التيمي، هو إبراهيم عن
جممالس، وسملم عليه الله صلى الله ورسول المسجد دخلت 

تممذهب أيمن تمدري همل ذر، أبمما قال: (يما الشمس غربت فلما
تستأذن تذهب قال: (فإنها أعلم، ورسوله هذه). قال: قلت: الله

حيممث مممن لها: ارجعي قيل قد وكأنها لها، فيؤذن السجود في
قراءة لها). في مستقّر قرأ: ذلك ثم مغربها، من فتطلع جئت،

الله. عبد
]3027[ر: 

عممن شمهاب، ابممن إبراهيممم: حممدثنا عممن موسممى،  - حدثنا6989
ّباق: أن بن عبيد عبممد الليممث: حممدثني ثممابت. وقممال بن زيد الس

ّباق: أن ابممن عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن زيممد السمم
قال: حدثه ثابت بن
سورة آخر وجدت حتى القرآن، فتتبعت بكر، أبو إلي أرسل 

غيره: {لقد أحد مع أجدها لم النصاري، خزيمة أبي مع التوبة
{براءة}. خاتمة أنفسكم}. حتى من رسول جاءكم
وقممال: مممع بهذا، يونس عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى حدثنا
النصاري. خزيمة أبي
]4402[ر: 



ّلى  - حدثنا6990 عممن سممعيد، عممن وهيممب، أسد: حممدثنا بن مع
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن العالية، أبي عن قتادة،

إلممه الكرب: (ل عند يقول وسلم عليه الله صلى النبي كان 
ل العظيممم، العممرش رب الله إل إله ل الحليم، العليم الله إل
الكريم). العرش رب الرض ورب السماوات رب الله إل إله

]5985[ر: 
بممن عمممرو عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا6991
الخدري، سعيد أبي عن أبيه، عن يحيى،

عليه الله صلى النبي وسلم: قال عليه الله صلى النبي عن 
من بقائامة آخذ بموسى أنا فإذا القيامة، يوم وسلم: (يصعقون

العرش). قوائام
سمملمة، أبممي عممن الفضممل، بن الله عبد الماجشون: عن وقال
قممال: وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبممي عممن

بالعرش). آخذ موسى فإذا بعث، من أول (فأكون
]2281 - 2280[ر: 

23  } :    : والروح -  الملئكة تعرج تعالى الله قول باب
 : المعارج} / : { 4إليه يصعد/.    إليه ذكره جل وقوله

 : / { فاطر  الطيب /.10الكلم

صلى النبي مبعث ذر أبا عباس: بلغ ابن عن جمرة، أبو وقال
الذي الرجل، هذا علم لي لخيه: اعلم فقال وسلم، عليه الله

السماء. من الخبر يأتيه أنه يزعم
]3648[ر: 

الطيب. الكلم /: يرفع10الصالح} /فاطر:  مجاهد: {العمل وقال
الله. إلى تعرج /: الملئاكة3المعارج}: /المعارج:  يقال: {ذي

عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا6992
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،

فيكم: قال: (يتعاقبون وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
العصممر صمملة فممي ويجتمعممون بالنهممار، وملئاكممة بالليممل ملئاكة
أعلم وهو فيسألهم، فيكم، باتوا الذين يعرج ثم الفجر، وصلة
وهممم فيقولممون: تركنمماهم عبممادي؟ تركتممم فيقممول: كيممف بكممم،

ّلون، ّلون). وهم وأتيناهم يص يص
]530[ر: 

اللممه عبممد سليمان: حممدثني مخلد: حدثنا بن خالد  - وقال6993



قال: هريرة أبي عن صالح، أبي عن دينار، بن
بعممدل تصممدق وسمملم: (مممن عليه الله صلى الله رسول قال 

فممإن الطيممب، إل اللممه إلممى يصعد ول طيب، كسب من تمرة
ّبلها الله ّبيها ثم بيمينه، يتق ّبي كما لصاحبها ير ُه، أحدكم ير ّو ُلمم َف
دينممار، بن الله عبد عن ورقاء، الجبل). ورواه مثل تكون حتى
اللممه صمملى النممبي عممن هريممرة، أبي عن يسار، بن سعيد عن

الطيب). إل الله إلى يصعد وسلم: (ول عليه
]1344[ر: 

زريع: حدثنا بن يزيد حّماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا6994
عباس: ابن عن العالية، أبي عن قتادة، عن سعيد،

عنمد بهممن يمدعو كمان وسملم عليمه اللمه صلى الله نبي أن 
رب اللممه إل إلممه ل الحليممم، العظيممم اللممه إل إلممه الكرب: (ل

العممرش ورب السممماوات، رب الله إل إله ل العظيم، العرش
الكريم).

]5985[ر: 
أبممي ابممن عممن أبيممه، عممن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا6995

قال: الخدري سعيد أبي - عن قبيصة - شك نعم أبي أو نعم،
بيممن فقسمممها بذهبيممة وسمملم عليممه الله صلى النبي إلى ُبعث

أربعة.
عن سفيان، الرزاق: أخبرنا عبد نصر: حدثنا بن إسحق وحدثني

قال: الخدري سعيد أبي عن نعم، أبي ابن عن أبيه،
عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى اليمممن، فممي وهممو علّي، بعث 

حممابس بممن القممرع بيممن فقسمممها تربتهمما، فممي بذهبيممة وسمملم
الفمزاري، بمدر بمن عيينة وبين مجاشع، بني أحد ثم الحنظلي،

زيممد وبين كلب، بني أحد ثم العامري، علثة بن علقمة وبين
ّيظت نبهان، بني أحد ثم الطائاي، الخيل والنصممار، قريممش فتغ

ّلفهم). قممال: (إنممما ويممدعنا، نجممد أهل صناديد فقالوا: يعطيه أتممأ
مشممرف اللحيممة، كممّث الجممبين، ناتئ العينين، غائار رجل فأقبل

فقممال اللمه، اتممق محممد فقمال: يما الممرأس، محلموق الوجنتين،
عصمميته، إذا اللممه يطيممع وسمملم: (فمممن عليممه اللممه صلى النبي

مممن رجممل تممأمنوني). فسممأل ول الرض، أهممل علممى فيممأمنني
اللممه صمملى النممبي - فمنعممه الوليممد بن خالد - أراه قتله القوم
ّلى فلما وسلم، عليه وسمملم: (إن عليه الله صلى النبي قال و



ًا هممذا ضئضئ من حنمماجرهم، يجمماوز ل القممرآن، يقممرؤون قوممم
ّيممة، مممن السهم مروق السلم من يمرقون أهممل يقتلممون الرم
ّنهم أدركتهم لئن الوثان، أهل ويدعون السلم عاد). قتل لقتل

]4094[ر: 
ّياش  - حدثنا6996 عن العمش، عن وكيع، الوليد: حدثنا بن ع

قال: ذر أبي عن أبيه، عن التيمي إبراهيم
قمموله: {والشمممس عممن وسمملم عليه الله صلى النبي سألت 

العرش). تحت لها}. قال: (مستقّرها لمستقّر تجري
]3027[ر: 

24.   } :    : ناضرة -  يومئذ وجوه تعالى الله قول باب
 : / { القيامة   ناظرة ربها /.23 - 22إلى

ُهَشمميم، أو خالممد عممون: حممدثنا بممن عمرو  - حدثنا6997/6999
قال: جرير عن قيس، عن إسماعيل، عن
ًا كنا  إلممى نظممر إذ وسمملم، عليه الله صلى النبي عند جلوس

هممذا تممرون كمما ربكممم سممترون قممال: (إنكممم البدر، ليلة القمر
تغلبمموا ل أن اسممتطعتم فممإن رؤيتممه، فممي تضممامون ل القمممر،

الشمممس، غممروب قبل وصلة الشمس، طلوع قبل صلة على
فافعلوا).

يوسممف بممن عاصممم موسممى: حممدثنا بن يوسف ) - حدثنا6998(
عممن خالممد، أبي بن إسماعيل عن شهاب، أبو اليربوعي: حدثنا

قال: الله عبد بن جرير عن حازم، أبي بن قيس
ًا). ربكم سترون وسلم: (إنكم عليه الله صلى النبي قال  عيان
عممن الجعفي، حسين الله: حدثنا عبد بن عبدة ) - حدثنا6999(

حممازم: حممدثنا أبممي بممن قيممس عممن بشر، بن بيان زائادة: حدثنا
قال: جرير

البممدر، ليلممة وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول علينا خرج 
ل هممذا، تممرون كممما القيامممة يمموم ربكممم سممترون فقال: (إنكممم

رؤيته). في تضامون
]529[ر: 

بممن إبراهيممم اللممه: حممدثنا عبممد بممن العزيممز عبممد  - حدثنا7000
أبممي عممن الليممثي، يزيممد بن عطاء عن شهاب، ابن عن سعد،

هريرة:
القيامممة؟ يمموم ربنا نرى هل الله، رسول قالوا: يا الناس أن 



فممي تضمماّرون وسمملم: (هممل عليممه الله صلى الله رسول فقال
تضمماّرون قال: (فهل الله، رسول يا البدر). قالوا: ل ليلة القمر

اللممه، رسممول يمما سممحاب). قممالوا: ل دونهمما ليممس الشمس في
القيامممة، يمموم النمماس اللممه يجمممع كممذلك، ترونممه قممال: (فممإنكم
ًا يعبممد كممان فيقممول: مممن ّتبعممه، شمميئ ّتبممع فلي يعبممد كممان مممن في

ّتبع الشمس، الشمس ّتبع القمر، القمر يعبد كان من وي من وي
فيهمما المممة هممذه وتبقممى الطممواغيت، الطممواغيت يعبممد كممان

فيقول: أنمما الله - فيأتيهم إبراهيم - شك منافقوها أو شافعوها،
ربنمما جاءنمما فممإذا ربنمما، يأتينمما حممتى مكاننا فيقولون: هذا ربكم،

فيقممول: أنمما يعرفممون، الممتي صممورته فممي اللممه فيأتيهم عرفناه،
ّتبعممونه، ربنمما فيقولممون: أنممت ربكممم، ُيضممرب في بيممن الصممراط و
يتكلممم ول يجيزهمما، مممن أول وأمممتي أنمما فأكون جهنم، ظهري
ّلم يومئذ: اللهم الرسل ودعوى الرسل، إل يومئذ ّلم س وفي س
السعدان). قالوا: رأيتم هل السعدان، شوك مثل كلليب جهنم
ه غيمر السعدان، شوك مثل قال: (فإنها الله، رسول يا نعم أن

بأعمممالهم، النمماس تخطممف اللممه، إل عظمهمما قممدر ممما يعلم ل
َبممق أو بعملممه، يبقممى المممؤمن فمنهممم َثممق أو بعملممه، المو المو
يتجلممى، ثممم نحمموه، أو المجممازى، أو المخممردل، ومنهممم بعمله،

يخممرج أن وأراد العبمماد، بيممن القضمماء مممن اللممه فرغ إذا حتى
مممن ُيخرجوا أن الملئاكة أمر النار، أهل من أراد من برحمته

ًا، بالله يشرك ل كان من النار يرحمه، أن الله أراد ممن شيئ
بممأثر النممار فممي فيعرفممونهم اللممه، إل إلممه ل أن يشممهد ممممن

علممى اللممه حرم السجود، أثر إل آدم ابن النار تأكل السجود،
ُتِحشمموا، قممد النار من فيخرجون السجود، أثر تأكل أن النار ام

ُيَصّب ّبممُة تنبممت كما تحته فينبتون الحياة، ماء عليهم ف فممي الِح
ويبقممى العبمماد، بيممن القضمماء مممن الله يفرغ ثم السيل، َحميل
ً النار أهل آخر هو النار، على بوجهه مقبل رجل الجنة، دخول

قشممبني قممد فممإنه النممار، عممن وجهممي اصممرف رّب فيقممول: أي
ثممم يممدعوه، أن شمماء بما الله فيدعو ذكاؤها، وأحرقني ريحها،
غيممره، تسممألني أن ذلممك أعطيممت إن عسمميت الله: هممل يقول

عهممود مممن ربممه ويعطممي غيممره، اسممألك ل وعزتممك فيقممول: ل
أقبممل فممإذا النممار، عممن وجهممه اللممه فيصرف شاء، ما ومواثيق

يقممول: ثممم يسممكت، أن اللممه شاء ما سكت ورآها الجنة على
قممد لممه: ألسممت اللممه فيقممول الجنممة، باب إلى قدمني رّب أي



أعطيممت الممذي غيممر تسممألني ل أن ومواثيقممك عهودك أعطيت
ًا، الله ويدعو رب، فيقول: أي أغدرك، ما آدم ابن يا ويلك أبد

غيممره، تسممأل أن ذلممك أعطيممت إن عسمميت يقممول: هممل حممتى
عهممود مممن شاء ما ويعطي غيره، أسألك ل وعزتك فيقول: ل
ّدمه ومواثيق، َق ُي الجنممة بمماب إلممى قممام فممإذا الجنة، باب إلى ف
َقممْت َه َف ْن والسممرور، الحممبرة مممن فيهمما ممما فممرأى الجنممة، لممه ا
أدخلنممي رّب يقممول: أي ثممم يسممكت، أن الله شاء ما فيسكت

ل أن ومواثيقممك عهودك أعطيت قد الله: ألست فيقول الجنة،
أغمدرك، مما آدم ابمن يمما فيقول: ويلمك أعطيت، ما غير تسأل

حممتى يممدعو يممزال فل خلقك، أشقى أكونّن ل رّب فيقول: أي
فممإذا الجنممة، لممه: ادخممل قال منه ضحك فإذا منه، الله يضحك
ّنممْه، الله قال دخلها اللممه إن حممتى وتمنممى، ربممه فسممأل له: تم

ُه، ّكُر َذ اللمه: قممال الماني، به انقطعت حتى وكذا، يقول: كذا لي
معه). ومثله لك ذلك
ل هريممرة، أبممي مممع الخممدري سممعيد يزيد: وأبممو بن عطاء قال
ًا، حديثه من عليه يرد ّدث إذا حتى شيئ اللممه هريممرة: أن أبو ح

سممعيد أبممو معممه). قممال ومثلممه لممك قممال: (ذلممك وتعممالى تبارك
هريرة: ما أبو هريرة. قال أبا معه). يا أمثاله الخدري: (وعشرة

سممعيد أبممو معممه). قممال ومثلممه لممك قمموله: (ذلممك إل حفظممت
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول من حفظت أني الخدري: أشهد

أمثاله). وعشرة لك قوله: (ذلك وسلم
الجنممة. [ر: دخول الجنة أهل آخر الرجل هريرة: فذلك أبو قال

773[

خالممد عن سعد، بن الليث بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا7001
بممن عطمماء عممن زيممد، عن هلل، أبي ابن سعيد عن يزيد، بن

قال: الخدري سعيد أبي عن يسار،
قممال: (هممل القيامممة؟ يمموم ربنا نرى هل الله، رسول قلنا: يا 

ًا). قلنمما: ل، كممانت إذا والقمر الشمس رؤية في تضاّرون صممحو
تضاّرون كما إل يومئذ ربكم رؤية في تضاّرون ل قال: (فإنكم

ممما إلممى قمموم كممل مناد: ليممذهب قال: (ينادي رؤيتهما). ثم في
وأصممحاب صمليبهم، ممع الصليب أصحاب فيذهب يعبدون، كانوا

يبقممى حممتى آلهتهم، مع آلهة كل وأصحاب أوثانهم، مع الوثان
ّبممرات فمماجر، أو بممر مممن اللممه، يعبممد كممان مممن ُغ أهممل مممن و



لليهود: ممما فيقال سراب، كأنها ُتعرض بجهنم يؤتى ثم الكتاب،
لم فيقال: كذبتم، الله، ابن عزير نعبد قالوا: كنا تعبدون؟ كنتم
تسممقينا، أن قالوا: نريد تريدون؟ فما ولد، ول صاحبة لله يكن

للنصممارى: ممما يقممال جهنم. ثممم في فيتساقطون فيقال: اشربوا،
فيقمال: اللمه، ابمن المسميح نعبمد فيقولمون: كنما تعبدون؟ كنتم

فيقولممون: تريممدون؟ فممما ولممد، ول صاحبة لله يكن لم كذبتم،
مممن يبقممى حتى فيتساقطون، فيقال: اشربوا، تسقينا، أن نريد
وقممد يحبسممكم لهم: ما فيقال فاجر، أو بر من الله، يعبد كان

ّنمما أحوج ونحن فيقولون: فارقناهم الناس؟ ذهب اليمموم، إليممه م
يعبمدون، كمانوا بمما قموم كمل ينادي: ليلحمق مناديا سمعنا وإنا

ّبار قال: فيأتيهم ربنا، ننتظر وإنما صممورته غيممر صممورة في الج
فيقولممون: أنممت ربكممم، فيقممول: أنمما مممرة، أول فيهمما رأوه التي

آيممة وبينممه بينكممم فيقممول: هممل النبيمماء، إل يكلمممه فل ربنمما،
كل له فيسجد ساقه، عن فيكشف فيقولون: الساق، تعرفونه،

كيممما فيممذهب وسمعة، رياء لله يسجد كان من ويبقى مؤمن،
ًا ظهره فيعود يسجد ًا، طبق ُيجعل بالجسر يؤتى ثم واحد بين ف
ْدَحَضممٌة الجسر؟ وما الله، رسول جهنم). قلنا: يا ظهري قال: (َم
ّلٌة، ِز شمموكة لهمما مفلطحممة وحسممكة وكلليب، خطاطيف عليه َم

عليهمما المممؤمن لهمما: السممعدان، يقممال بنجممد، تكممون عقيفممة،
فنمماج والركمماب، الخيممل وكأجاويممد وكالريممح، وكممالبرق كالطرف

ّلم يممر حمتى جهنمم، نممار فمي ومكممدوس مخمدوش، ونمماج مس
ًا، يسحب آخرهم الحممق فممي مناشممدة لي بأشد أنتم فما سحب

قممد أنهمم رأوا وإذا للجبمار، يومئممذ المممؤمن ِمممَن لكم تبين قد
معنمما، يصملون كمانوا إخواننما، يقولون: ربنما إخوانهم، في نجوا،

فمممن تعالى: اذهبوا الله فيقول معنا، ويعملون معنا، ويصومون
الله ويحّرم فأخرجوه، إيمان من دينار مثقال قلبه في وجدتم

إلممى النممار في غاب قد وبعضهم فيأتونهم النار، على صورهم
ُيخرجون ساقيه، أنصاف وإلى قدمه، يعودون، ثم عرفوا، من ف

دينممار نصممف مثقممال قلبممه فممي وجممدتم فمممن فيقممول: اذهبمموا
ُيخرجون فأخرجوه، فيقممول: اذهبمموا يعممودون، ثممم عرفمموا مممن ف

فممأخرجوه، إيمممان مممن ذرة مثقممال قلبممه فممي وجممدتم فمممن
ُيخرجممون تصممدقوني لممم سممعيد: فممإن أبممو عرفمموا). قممال مممن ف

حسمممنة تمممك وإن ذرة مثقمممال يظلمممم ل اللمممه فممماقرؤوا: {إن
فيقممول والمؤمنممون، والملئاكممة النممبيون يضمماعفها}. (فيشممفع



ًا فيخرج النار، من قبضة فيقبض شفاعتي، الجبار: بقيت أقواممم
ُتِحشموا، قد لمه: مماء يقمال الجنمة بمأفواه نهمر فمي فليقمون ام

ّبة تنبت كما حافتيه في فينبتون الحياة، السيل، حميل في الِح
كان فما الشجرة، جانب إلى الصخرة، جانب إلى رأيتموها قد

كممان الظممل إلى منها كان وما أخضر، كان منها الشمس إلى
الخممواتيم، رقممابهم فممي فيجعممل اللؤلؤ، كأنهم فيخرجون أبيض،

الرحمممن، عتقمماء الجنممة: هممؤلء أهممل فيقممول الجنممة، فيممدخلون
لهممم: فيقال قدموه، خير ول عملوه، عمل بغير الجنة أدخلهم

]4305معه). [ر: ومثله رأيتم ما لكم
يحيممى: حممدثنا بممن هّمممام منهال: حممدثنا بن حجاج  - وقال7002
عنه: الله رضي أنس عن قتادة،

يوم المؤمنون قال: (يحبس وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ربنمما إلممى استشممفعنا فيقولممون: لممو بممذلك، ُيهّممموا حتى القيامة
النمماس، أبو آدم فيقولون: أنت آدم فيأتون مكاننا، من فيريحنا
وعلمممك ملئاكتممه، لممك وأسجد جنته، وأسكنك بيده، الله خلقك
مكاننمما مممن يريحنمما حتى ربك عند لنا لتشفع شئ، كل أسماء

الممتي خطيئتممه قممال: ويممذكر هنمماكم، هممذا. قممال: فيقممول: لسممت
ًا ائاتوا ولكن عنها، نهي وقد الشجرة من أصاب: أكله أول نوح

ًا فيممأتون الرض، أهممل إلممى الله بعثه نبي فيقممول: لسممت نوحمم
ولكن علم، بغير ربه أصاب: سؤاله التي خطيئته ويذكر هناكم،

فيقممول: إنممي إبراهيممم قال: فيممأتون الرحمن، خليل إبراهيم ائاوا
موسممى: ائاتمموا ولكن كذبهّن، كلمات ثلث ويذكر هناكم، لست
ًا ّيا، وقّربه وكلمه التوراة الله آتاه عبد موسممى قال: فيأتون نج

أصمماب: قتلممه الممتي خطيئتممه ويممذكر هنمماكم، لسممت فيقول: إني
اللممه وروح ورسمموله، اللممه عبممد عيسممى ائاتمموا ولكممن النفممس،
ائاتمموا ولكممن هنمماكم، فيقول: لست عيسى قال: فيأتون وكلمته،
ًا ًا وسلم، عليه الله صلى محمد ه اللمه غفمر عبمد تقمدم مما ل

داره فممي ربممي علممى فأسممتأذن فيممأتوني، تممأخر، وما ذنبه من
ت رأيته فإذا عليه، لي فيؤذن ًا، وقع اء مما فيمدعني سماجد ش

واشممفع ُيسمممع، وقممل محمممد، فيقممول: ارفممع يممدعني، أن اللممه
ّفع، ْعَط، وسل ُتَش بثنمماء ربممي علممى فممأثني رأسي قال: فأرفع ُت
ًا، لي فيحد يعلمنيه، وتحميد - قممال الجنممة فممأدخلهم فأخرج حد

ًا قتادة: وسمعته وأدخلهم النار من فأخرجهم يقول: فأخرج أيض
لممي فيممؤذن داره، فممي ربممي علممى فأسممتأذن أعممود - ثم الجنة



ًا، وقعممت رأيتممه فممإذا عليه، أن اللممه شمماء ممما فيممدعني سمماجد
ْع، واشممفع ُيسمممع، وقممل محمممد، يقممول: ارفممع ثم يدعني، ّف ُتَشمم

وتحميممد بثنمماء ربممي على فأثني رأسي قال: فأرفع ُتعط، وسل
ًا، لي فيحد أشفع قال: ثم يعلمنيه، الجنممة فممأدخلهم فأخرج حد
النممار مممن فممأخرجهم يقممول: فممأخرج قتممادة: وسمممعته - قممال

داره في ربي على فأستأذن الثالثة، أعود - ثم الجنة وأدخلهم
ًا، له وقعت رأيته فإذا عليه، لي فيؤذن شاء ما فيدعني ساجد

واشممفع ُيسمممع، وقممل محمممد، يقول: ارفممع ثم يدعني، أن الله
ّفع، َطْه، وسل ُتَش بثنمماء ربي على فأثني رأسي، قال: فأرفع ُتع
ًا، لي فيحد أشفع قال: ثم يعلمنيه، وتحميد فأدخلهم فأخرج حد

مممن فممأخرجهم يقممول: فممأخرج سمممعته قتادة: وقد - قال الجنة
حبسممه مممن إل النممار في يبقى ما - حتى الجنة وأدخلهم النار

اليمة: {عسمى هذه تل الخلود. قال: ثم عليه وجب القرآن). أي
ًا ربك يبعثك أن ًا}. قممال: وهممذا مقاممم المحمممود المقممام محمممود

]4206وسلم. [ر:  عليه الله صلى نبيكم وعده الذي
عد بن الله عبيد  - حدثنا7003 عممي: إبراهيمم: حمدثني بمن س
بممن أنممس قال: حممدثني شهاب ابن عن صالح، عن أبي، حدثنا
مالك:

النصممار إلممى أرسممل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
ّبة في فجمعهم ورسوله، الله تلقوا حتى لهم: (اصبروا وقال ق

الحوض). على فإني
]2977[ر: 

جريممج، ابن عن سفيان، محمد: حدثنا بن ثابت  - حدثني7004
اللممه رضممي عباس ابن عن طاوس، عن الحول، سليمان عن

قال: عنهما
قممال: الليممل من تهجد إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

ّيممم أنممت الحمممد، لممك ربنمما (اللهممم ولممك والرض، السممموات ق
الحممد، ولمك فيهمّن، ومن والرض السماوات رب أنت الحمد،

وقولممك الحممق، أنممت فيهممّن، ومممن والرض السموات نور أنت
حممق، والنممار حق، والجنة الحق، ولقاؤك الحق، ووعدك الحق،

تمموكلت، وعليممك آمنت، وبك أسلمت، لك اللهم حق، والساعة
وممما قممدمت ممما لممي فمماغفر حمماكمت، وبممك خاصمممت، وإليممك
إل إلممه ل منممي، بممه أعلم أنت وما وأعلنت، وأسررت أخرت،
أنت).



عممن الزبيممر، وأبممو سممعد بممن قيممس اللممه: قممال عبممد أبممو قممال
ّياُم). وقال َق ّيمموم طاوس: ( شمميء. كممل علممى القممائام مجاهد: الق

ّيام. وكلهما وقرأ ]1069مدح. [ر:  عمر: الق
أسممامة: حممدثني أبممو موسممى: حممدثنا بممن يوسممف  - حدثنا7005

قال: حاتم بن عدي عن خيثمة، عن العمش،
أحممد مممن منكم وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول قال 
يحجبممه). حجاب ول ترجمان، وبينه بينه ليس ربه، سيكلمه إل

]1347[ر: 
عبممد بممن العزيممز عبممد الله: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا7006

قيس، بن الله عبد بن بكر أبي عن عمران، أبي عن الصمد،
أبيه، عن
فضممة، مممن قممال: (جنتممان وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 

ومما فيهمما، وممما آنيتهممما ذهب، من وجنتان فيهما، وما آنيتهما
علممى الكبريمماء رداء إل ربهممم إلى ينظروا أن وبين القوم بين

عدن). جنة في وجهه
]3071[ر: 

بممن الملممك عبممد سممفيان: حممدثنا الحميدي: حممدثنا  - حدثنا7007
اللمه عبمد عمن وائامل، أبمي عمن راشمد، أبي بن وجامع أعين،
قال: عنه الله رضي

مممال اقتطممع وسمملم: (مممن عليممه الله صلى الله رسول قال 
غضممبان). قممال عليممه وهو الله لقي كاذبة، بيمين مسلم امرئ

مصممداقة وسمملم عليه الله صلى الله رسول قرأ الله: ثم عبد
اللممه بعهممد يشممترون الممذين ذكممره: {إن جممل اللممه كتمماب مممن

ً ثمنا وأيمانهم يكلمهم ول الخرة في لهم خلق ل أولئك قليل
الله}. الية.

]2229[ر: 
عمممرو، عممن سممفيان، محمد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا7008

هريرة، أبي عن صالح، أبي عن
اللممه يكلمهم ل قال: (ثلثة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

سمملعة: لقممد علممى حلممف إليهممم: رجممل ينظممر ول القيامممة، يوم
علممى حلممف ورجممل كمماذب، وهممو أعطممى مممما أكثر بها أعطى
ورجممل مسمملم، امممرئ مال بها ليقتطع العصر بعد كاذبة يمين
فضمملي أمنعممك القيامة: اليمموم يوم الله فيقول ماء، فضل منع
يداك). تعمل لم ما فضل منعت كما



]2230[ر: 
عممن محمممد، عن أيوب، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا7009

بكرة، أبي عن بكرة، أبي ابن
اسمتدار قمد قمال: (الزممان وسلم عليه الله صلى النبي عن 

عشممر اثنمما السممنة والرض، السممماوات اللممه خلممق يوم كهيئته
ًا، الحجممة وذو القعدة متواليات: ذو ثلث حرم، أربعة منها شهر

شممهر أي وشممعبان، جمممادى بيممن الذي مضر ورجب والمحرم،
يسممميه أنممه ظننمما حممتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله

بلممد قممال: (أي الحجممة). قلنمما: بلممى، ذا قال: (أليس اسمه، بغير
سيسممميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله

يمموم قممال: (فممأي البلممدة). قلنمما: بلممى، قال: (أليممس اسمه، بغير
سيسممميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله

قممال: (فممإن النحممر). قلنمما: بلممى، يمموم قممال: (أليممس اسمه، بغير
- وأعراضممكم قممال محمممد: وأحسممبه - قممال وأممموالكم دممماءكم

شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم
ترجعمموا فل أل أعمممالكم، عممن فيسممألكم ربكممم وستلقون هذا،

ً بعدي الشمماهد ليبلممغ أل بعممض، رقمماب بعضممكم يضممرب ضمملل
بعممض مممن لممه أوعى يكون أن يبلغه من بعض فلعل الغائاب،

صمملى النممبي قممال: صممدق ذكممره إذا محمممد - فكان سمعه من
ّلغممت، هل قال: أل - ثم وسلم عليه الله ّلغممت). [ر: هممل أل ب ب
67[

25 } :       : رحمة -  إن تعالى الله قول في جاء ما باب
 : / { العراف    المحسنين من قريب /.56الله

الواحمد: حمدثنا عبمد إسمماعيل: حمدثنا بن موسى  - حدثنا7010
قال: أسامة عن عثمان، أبي عن عاصم،

يقضممي، وسمملم عليممه الله صلى النبي بنات لبعض ابن كان 
ممما ولممه أخممذ، ممما للممه فأرسممل: (إن يأتيهمما، أن إليممه فأرسلت
ولتحتسممب). فأرسملت فلتصممبر مسمممى، أجل إلى وكل أعطى،

وسمملم عليه الله صلى الله رسول فقام عليه، فأقسمت إليه،
بممن وعبممادة كعممب بممن وأبممي جبممل بممن ومعمماذ معممه، وقمممت

وسلم عليه الله صلى الله رسول ناولوا دخلنا، فلما الصامت،
َقُل ونفسه الصبي، ْل َق ّنٌة، قممال: كأنهمما حسممبته صممدره، فممي َت َشمم

بممن سممعد فقممال وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فبكى
الرحممماء). [ر: عبمماده من الله يرحم فقال: (إنما عبادة: أتبكي؟



1224[
يعقمموب: إبراهيممم: حممدثنا بممن سعد بن الله عبيد  - حدثنا7011
أبممي عممن العممرج، عممن كيسممان، بممن صممالح عممن أبممي، حممدثنا

هريرة،
والنار الجنة قال: (اختصمت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ضممعفاء إل يممدخلها ل لها ما رب، الجنة: يا فقالت ربهما، إلى
بممالمتكبرين، - أوثممرت - يعنممي النممار وقممالت وسممقطهم، النمماس

عممذابي للنممار: أنممت وقال رحمتي، للجنة: أنت تعالى الله فقال
قممال: فأممما ملؤهمما، منكممما واحممدة ولكممل أشاء، من بك أصيب

ًا، خلقه من يظلم ل الله الجنة: فإن من للنار ينشئ وإنه أحد
ًا، مزيمد، ممن فتقول: همل فيها، فيلقون يشاء، يضمع حمتى ثلثم

قممط وتقممول: قممط بعممض، إلى بعضها ويرد فتمتلئ، قدمه فيها
]4568قط). [ر: 

عممن قتممادة، عممن هشممام، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا7012
عنه، الله رضي أنس

ًا قال: (ليصيبّن وسلم عليه الله صلى النبي عن  سممفع أقوام
الجنممة اللممه يممدخلهم ثممم عقوبممة، أصممابوها بممذنوب النممار، مممن

لهم: الجهنميون). يقال رحمته، بفضل
اللممه صمملى النممبي عممن أنممس، قتممادة: حممدثنا هّمام: حدثنا وقال
وسلم. عليه
]6191[ر: 

26  } :    : يمسك -  الله إن تعالى الله قول باب
 : / { فاطر    تزول أن والرض /.41السماوات

عممن العمممش، عممن عوانممة، أبممو موسممى: حممدثنا  - حدثنا7013
قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،

فقممال: يمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول إلى حبر جاء 
إصممبع، علممى والرض إصبع، على السماء يضع الله إن محمد،

وسممائار إصممبع، علممى والنهممار والشممجر إصممبع، علممى والجبممال
رسممول فضممحك الملممك، بيده: أنمما يقول ثم إصبع، على الخلق
حممق اللممه قممدروا وقممال: {وممما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه

]4533قدره}. [ر: 



27      : والرض -  السماوات تخليق في جاء ما باب
. الخلئق   من وغيرها

وفعلممه بصممفاته فممالرب وأمممره، وتعالى تبارك الرب فعل وهو
ّون، الخممالق وهممو وأمره، بفعلممه كممان مخلمموق. وممما غيممر المكمم
ّون. مخلوق مفعول فهو وتكوينه، وتخليقه وأمره مك
جعفممر: بممن محمممد مريممم: أخبرنمما أبي بن سعيد  - حدثنا7014
ابن عن كريب، عن نمر، أبي بن الله عبد بن شريك أخبرني
قال: عباس

وسمملم عليممه اللممه صمملى والنممبي ليلة، ميمونة بيت في بت 
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول صلة كيف لنظر عندها،
أهلممه مممع وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فتحدث بالليل،
قعممد بعضممه، أو الخممر، الليممل ثلممث كممان فلما رقد، ثم ساعة
- والرض السممماوات خلممق في فقرأ: {إن السماء، إلى فنظر

صمملى ثممم واسممتّن، فتوضأ قام اللباب}. ثم - لولي قوله إلى
ّذن ثم ركعة، عشرة إحدى ثممم ركعتين، فصلى بالصلة، بلل أ
]117الصبح. [ر:  للناس فصلى خرج

28   } : لعبادنا -  كلمتنا سبقت ولقد باب
 : الصافات}. / /.171المرسلين

نقص ؟؟
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا7015

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
اللممه قضى قال: (لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

غضممبي). سممبقت رحمممتي عرشممه: إن فمموق عنده كتب الخلق،
]3022[ر: 

بن زيد العمش: سمعت شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا7016
يقول: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وهب: سمعت

الصممادق وهممو وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول حممدثنا 
ًا أربعيممن أمه بطن في ُيجمع أحدكم خلق المصدوق: (إن يوممم

ثممم مثله، مضغة يكون ثم مثله، علقة يكون ثم ليلة، وأربعين
ُيؤذن الملك، إليه ُيبعث وأجلممه، فيكتممب: رزقممه، كلمات، بأربع ف

أحممدكم فممإّن الممروح، فيممه ينفممخ ثممم سعيد، أم وشقي وعمله،
ذراع، إل وبينممه بينهمما يكممون ل حممتى الجنممة أهل بعمل ليعمل

النمار. فيمدخل النممار أهممل بعمممل فيعمممل الكتاب، عليه فيسبق



وبينممه بينها يكون ما حتى النار، أهل بعمل ليعمل أحدكم وإّن
الجنممة أهممل عمممل فيعمممل الكتمماب، عليممه فيسممبق ذراع، إل

]3036فيدخلها). [ر: 
أبممي ذر: سمممعت بممن عمر يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا7017
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن يحدث،

يمنعممك ممما جبريل، قال: (يا وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ربممك بممأمر إل نتنزل تزورنا). فنزلت: {وما مما أكثر تزورنا أن
هممذا اليممة. قممال: كممان آخممر خلفنمما}. إلممى وما أيدينا بين ما له

]3046وسلم. [ر:  عليه الله صلى لمحمد الجواب
إبراهيممم، عممن العمممش، عممن وكيع، يحيى: حدثنا  - حدثنا7018

قال: الله عبد عن علقمة، عن
فممي وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول مع أمشي كنت 

مممن بقمموم فمممر عسمميب، علممى متكممئ وهممو بالمدينممة، حممرث
بعضهم: ل وقال الروح، عن لبعض: سلوه بعضهم فقال اليهود،
ًا فقام فسألوه، الروح، عن تسألوه ّكئ وأنمما العسمميب، على متو
الممروح عممن فقممال: {ويسممألونك إليه، ُيوحى أنه فظننت خلفه،

قليلً}. فقال إل العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل
]125تسألوه. [ر:  ل لكم قلنا لبعض: قد بعضهم
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا7019

هريرة: أبي عن العرج،
ّفل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  لمن الله قال: (تك

وتصمديق سمبيله فممي الجهماد إل يخرجممه ل سمبيله، فممي جاهد
خممرج الممذي مسممكنه إلممى يرجعه أو الجنة، يدخله بأن كلماته،

غنيمة). أو أجر من نال ما مع منه،
]36[ر: 

عن العمش، عن سفيان، كثير: حدثنا بن محمد  - حدثنا7020
قال: موسى أبي عن وائال، أبي
فقممال: الرجممل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي إلى رجل جاء 

ّيممة، يقاتممل فممي ذلممك فممأي ريمماء، ويقاتممل شممجاعة، ويقاتممل َحِم
فهممو العليما، هي الله كلمة لتكون قاتل قال: (من الله؟ سبيل

]123الله). [ر:  سبيل في

29{   } :    : لشيء -  قولنا إنما تعالى الله قول باب
 : /.40النحل/

ّباد: حدثنا بن شهاب  - حدثنا7021 عممن حميممد، بممن إبراهيممم ع



قال: شعبة بن المغيرة عن قيس، عن إسماعيل،
مممن يممزال يقممول: (ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سمعت 

اللممه). [ر: أمممر يممأتيهم حممتى النمماس، على ظاهرين قوم أمتي
3441[
ابممن مسمملم: حممدثنا بممن الوليممد الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا7022

قال: معاوية سمع هانئ: أنه بن عمير جابر: حدثني
مممن يممزال يقممول: (ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي سمعت 

ّذبهم ممن يضمرهم مما اللمه، بمأمر قائامة أمة أمتي ممن ول كم
ذلك). على وهم الله أمر يأتي حتى خالفهم،

ًا ُيخامر: سمعت بن مالك فقال فقال بالشأم، يقول: وهم معاذ
ًا سمع أنه يزعم مالك معاوية: هذا بالشممأم. يقممول: وهممم معمماذ

]71[ر: 
أبي بن الله عبد عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا7023

قال: عباس ابن عن جبير، بن نافع حسين: حدثنا
أصحابه في مسيلمة على وسلم عليه الله صلى النبي وقف 

أمممر تعممدو ولممن أعطيتكهمما، ما القطعة هذه سألتني فقال: (لو
ّنَك أدبرت ولئن فيك، الله ِقَر ْع َي ]3424الله). [ر:  َل

عممن الواحممد، عبممد إسممماعيل: عممن بممن موسممى  - حممدثنا7024
قال: مسعود ابن عن علقمة، عن إبراهيم، عن العمش،

بعممض فممي وسمملم عليممه الله صلى النبي مع أمشي أنا بينا 
نفممر على فمررنا معه، عسيب على يتوكأ وهو المدينة، حرث
فقممال الممروح، عممن لبعممض: سمملوه بعضممهم فقممال اليهممود، مممن

فقممال تكرهممونه، بشمميء فيممه يجيممء أن تسممألوه بعضممهم: ل
ّنه، القاسممم، أبمما فقممال: يمما منهم رجل إليه فقام بعضهم: لنسأل

فعلمممت وسمملم، عليه الله صلى النبي عنه فسكت الروح؟ ما
مممن الممروح قممل الممروح عن فقال: {ويسألونك إليه، ُيوحى أنه
قليلً}. إل العلم من أوتوا وما ربي أمر
]125قراءتنا. [ر:  في العمش: هكذا قال

30    } :    : ًا -  مداد البحر كان لو قل تعالى الله قول باب
ربي         كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربي لكلمات

 : / { الكهف    ًا مدد بمثله جئنا /.109ولو
مممن يمممده والبحممر أقلم شممجرة مممن الرض في ما أن {ولو
/.27الله} /لقمان:  كلمات نفدت ما أبحر سبعة بعده
أيممام سممتة فممي والرض السماوات خلق الذي الله ربكم {إّن



ًا يطلبممه النهممار الليممل ُيغشممي العممرش علممى اسممتوى ثممم حثيثمم
الخلممق لممه أل بممأمره مسممّخرات والنجمموم والقمممر والشمممس

/.54العالمين} /العراف:  رب الله تبارك والمر
/: ذلل.2{سّخر} /الرعد: 

أبمي عمن مالممك، يوسممف: أخبرنما بمن اللمه عبممد  - حدثنا7025
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،

ّفل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن  لمن الله قال: (تك
سممبيله فممي الجهمماد إل بيتممه مممن يخرجممه ل سبيله، في جاهد

ّده أو الجنة، يدخله أن كلمته، وتصديق نال بما مسكنه إلى ير
]36غنيمة). [ر:  أو أجر من

31  } .    : إل -  تشاؤون وما والرادة المشيئة في باب
 : / .{ النسان   الله يشاء /.30أن

/.26عمممران:  تشمماء} /آل مممن الملك تعالى: {تؤتي الله وقول
ًا. إل ذلممك فاعممل إنممي لشيء تقولّن {ول اللممه} يشمماء أن غممد

مممن يهممدي الله ولكن أحببت من تهدي ل /. {إنك23/الكهف: 
ّيب، بن سعيد /. قال56يشاء} /القصص:  أبيه: نزلممت عن المس

]4494طالب. [ر:  أبي في
/.185العسر} /البقرة:  بكم يريد ول اليسر بكم الله {يريد
عممن العزيز، عبد عن الوارث، عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا7026

قال: أنس
اللممه دعمموتم وسمملم: (إذا عليممه اللممه صمملى الله رسول قال 

فمأعطني، شمئت أحمدكم: إن يقمولّن ول المدعاء، فمي فاعزموا
له). مستكره ل الله فإن
]5979[ر: 

الزهممري. وحممدثنا عممن شممعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا7027
محممد عمن سمليمان، عمن الحميد، عبد أخي إسماعيل: حدثني

حسممين: أن بممن علممي عممن شممهاب، ابممن عممن عممتيق، أبي بن
طالب أبي بن علي أخبره: أن السلم عليهما علي بن حسين
أخبره:

بنممت وفاطمممة طرقه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لهممم: (أل فقممال ليلممة، وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول

ّلون). قال الله، بيد أنفسنا إنما الله، رسول علّي: فقلت: يا تص
اللممه صمملى اللممه رسممول فانصممرف بعثنمما، يبعثنمما أن شاء فإذا
ًا، إلّي يرجع ولم ذلك، قلت حين وسلم عليه سمممعته ثممم شيئ



شمميء أكممثر النسممان ويقول: {وكان فخذه، يضرب مدبر، وهو
]1075جدلً}. [ر: 

َليممح: حممدثنا سممنان: حمدثنا بمن محمممد  - حدثنا7028 بممن هلل ُف
عنه: الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء عن علي،

المممؤمن قممال: (مثممل وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 
ُئهمما، الريممح أتتها حيث من ورقه، يفيء الزرع، خامة كمثل َكّف ُت
ّفأ المؤمن وكذلك اعتدلت، سكنت فإذا َك الكممافر بالبلء. ومثل ُي

شمماء). [ر: إذا اللممه يقصمممها حتى معتدلة، صّماء الرزة، كمثل
5320[
الزهممري: عممن شممعيب، نممافع: أخبرنمما بممن الحكم  - حدثنا7029
اللممه رضممي عمممر بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرني
قال: عنهما

علممى قممائام وهممو وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
كمما المممم، مممن قبلكممم سلف فيما بقاؤكم يقول: (إنما المنبر

التمموراة أهممل أعطممي الشمممس، غممروب إلممى العصر صلة بين
فمأعطوا عجممزوا، ثمم النهممار انتصمف حمتى بها فعملوا التوراة،
ًا ًا، قيراط بممه فعملمموا النجيممل، النجيممل أهممل أعطي ثم قيراط

ًا فممأعطوا عجممزوا، ثممم العصممر صلة حتى ًا، قيراطمم ثممم قيراطمم
فممأعطيتم الشمممس، غممروب حممتى بممه فعملتم القرآن، أعطيتم

ً أقممّل هممؤلء التمموراة: ربنمما أهممل قيراطيممن. قممال قيراطين عمل
ًا؟ وأكثر قممالوا: شمميء؟ من أجركم من ظلمتكم قال: هل أجر

أشاء). من أوتيه فضلي فقال: فذلك ل،
]532[ر: 

معممر، هشمام: أخبرنما المسندي: حمدثنا الله عبد  - حدثنا7030
قال: الصامت بن عبادة عن إدريس، أبي عن الزهري، عن
فقممال: رهممط، في وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 

ًا، بممالله تشممركوا ل أن علممى (أبممايعكم ول تسممرقوا، ول شمميئ
أيممديكم بيممن تفترونه ببهتان تأتوا ول أولدكم، تقتلوا ول تزنوا،

فممأجره منكممم وفممى فمن معروف، في تعصوني ول وأرجلكم،
ًا ذلك من أصاب ومن الله، على فهو الدنيا في به فأخذ شيئ

ّفارة له شمماء اللممه: إن إلممى فممذلك الله ستره ومن وطهور، ك
]18له). [ر:  غفر شاء وإن عذبه

ّلى  - حدثنا7031 َهيمب، أسممد: حممدثنا بن مع عممن أيمموب، عممن ُو
هريرة: أبي عن محمد،



امممرأة، سممتون لممه كممان السلم عليه سليمان الله نبي (أن 
ولتلممدن امرأة، كل فلتحملن نسائاي على الليلة فقال: لطوفّن

ًا ولممدت فممما نسائاه، على فطاف الله، سبيل في يقاتل فارس
ّق ولدت امرأة، إل منهّن اللممه صمملى اللممه نممبي غلم). قال ش
امممرأة كممل لحملممت اسممتثنى سممليمان كممان وسمملم: (لممو عليممه
ًا فولدت منهّن، ]3242الله). [ر:  سبيل في يقاتل فارس
اب عبمد محمد: حمدثنا  - حدثنا7032 ّه خالمد الثقفمي: حمدثنا الو
ّذاء، عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن الح

أعرابممي علممى دخممل وسملم عليممه الله صلى الله رسول أن 
اللممه). قممال: قممال شاء إن طهور عليك، بأس فقال: (ل يعوده،

تزيممره كممبير، شمميخ على تفور، حّمى هي بل العرابي: طهور؟
ًا). [ر: وسمملم: (فنعممم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال القبممور، إذ
3420[
عبممد عممن ُحَصممين، عن ُهَشيم، سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا7033

أبيه: عن قتادة، أبي بن الله
وسمملم: عليممه اللممه صمملى النبي قال الصلة، عن ناموا حين 

ّدهمما شاء حين أرواحكم قبض الله (إن شمماء). فقضمموا حيممن ور
فقممام وابيّضممت، الشمممس طلعممت أن إلممى وتوضؤوا حوائاجهم،

]570فصلى. [ر: 
شممهاب، ابن عن إبراهيم، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا7034

عممن أخممي، إسممماعيل: حممدثني والعرج. وحممدثنا سلمة أبي عن
أبممي عممن شهاب، ابن عن عتيق، أبي بن محمد عن سليمان،

ّيب: أن بممن وسممعيد الرحمممن عبممد بن سلمة هريممرة أبمما المسمم
قال:

المسلم: فقال اليهود، من ورجل المسلمين من رجل استّب 
ًا اصطفى والذي بممه، يقسممم قسممم فممي العالمين، على محمد
فرفممع العممالمين، علممى موسممى اصممطفى اليهودي: والذي فقال

إلممى اليهممودي فممذهب اليهممودي، فلطممم ذلممك عند يده المسلم
مممن كممان بالممذي فممأخبره وسمملم، عليه الله صلى الله رسول

وسمملم: (ل عليممه اللممه صمملى النممبي فقال المسلم، وأمر أمره
ّيرونممي القيامممة، يمموم يصممعقون النمماس فممإّن موسممى، علممى ُتَخ

فل العرش، بجانب باطش موسى فإذا يفيق، من أول فأكون
اسممتثنى ممممن كممان أو قبلممي، فأفمماق صعق فيمن أكان أدري

]2280الله). [ر: 



هممارون: بممن يزيد عيسى: أخبرنا أبي بن إسحق  - حدثنا7035
عنممه اللممه رضممي مالك بن أنس عن قتادة، عن شعبة، أخبرنا
قال:

يأتيهمما وسمملم: (المدينممة عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال 
ول الممدّجال يقربهمما فل يحرسممونها، الملئاكممة فيجممد الممدّجال،
الله). شاء إن الطاعون

]1782[ر: 
الزهممري: حممدثني عممن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا7036

قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو
دعمموة، نممبي وسمملم: (لكممل عليممه الله صلى الله رسول قال 

يمموم لمممتي شممفاعة دعمموتي، أختممبئ أن اللممه شمماء إن فأريممد
]5945القيامة). [ر: 

ُة  - حممدثنا7037 ّلخمممي: حممدثنا جميممل بممن صممفوان بممن َيَسممَر ال
ّيب، بممن سعيد عن الزهري، عن سعد، بن إبراهيم عممن المسمم

قال: هريرة أبي
رأيتني نائام، أنا وسلم: (بينا عليه الله صلى الله رسول قال 

أبي ابن أخذها ثم أنزع، أن الله شاء ما فنزعت قليب، على
ًا فنزع قحافة، يغفممر واللممه ضعف، نزعه وفي ذنوبين، أو ذنوب

ًا، فاسممتحالت عمممر، أخممذها ثممم لممه، ّيمما أر فلممم غربمم مممن عبقر
ّيممه، يفممري النمماس بعطممن). [ر: حمموله النمماس ضممرب حممتى فر
3464[
بريممد، عممن أسممامة، أبممو العلء: حممدثنا بن محمد  - حدثنا7038

قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن
وربممما السممائال، أتمماه إذا وسمملم عليممه الله صلى النبي كان 

ُتممؤَجروا، قال: (اشفعوا الحاجة، صاحب أو السائال قال: جاءه فل
]467شاء). [ر:  ما رسوله لسان على الله ويقضي
هّمام: عن معمر، عن الرزاق، عبد يحيى: حدثنا  - حدثنا7039
هريرة، أبا سمع

أحدكم: اللهم يقل قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
شمئت، إن ارزقنمي شمئت، إن ارحمنمي شمئت، إن لمي اغفمر

]5980له). [ر:  مكره ل يشاء، ما يفعل إنه مسألته، وليعزم
عمممرو: حفممص أبممو محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبد  - حدثنا7040
عبممد بممن اللممه عبيممد عممن شممهاب، ابن الوزاعي: حدثني حدثنا
عنهما: الله رضي عباس ابن عن مسعود، بن عتبة بن الله



فممي الفممزاري حصممن بممن قيممس بممن والحممّر هممو تمممارى أنه 
النصمماري، كعممب أبممي بهممما فمممّر َخِضممٌر؟ موسى: أهممو صاحب
فممي هممذا وصمماحبي أنمما تممماريت فقال: إنممي عباس ابن فدعاه

ِه، إلممى السممبيل سممئل الممذي موسى صاحب ّيمم ِق سمممعت هممل ُل
إني قال: نعم، شأنه؟ يذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول
موسممى يقول: (بينا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

ًا تعلممم فقممال: هممل رجممل، جمماءه إذ إسرائايل بني مل في أحممد
عبممدنا موسممى: بلممى، إلى فأوحي موسى: ل، فقال منك؟ أعلم

ِه، إلى السبيل موسى فسأل َخِضر، ّي ِق الحمموت له الله فجعل ُل
فكممان سممتلقاه، فإنممك فممارجع الحوت فقدت له: إذا وقيل آية،

موسممى فممتى فقممال البحممر، فممي الحمموت أثممر يتبممع موسممى
الحمموت، نسمميت فممإني الصممخرة؟ إلممى أوينا إذ لموسى: أرأيت

كنا ما موسى: {ذلك قال أذكره، أن الشيطان إل أنسانيه وما
ّدا نبممغ ًا} فوجممدا آثارهممما علممى فارتمم ًا، قصصمم مممن وكممان َخِضممر

]74الله). [ر:  قص ما شأنهما
الزهممري. وقممال عممن شممعيب، اليمان: أخبرنمما أبو  - حدثنا7041
ابممن عممن يممونس، وهممب: أخممبرني ابممن صممالح: حممدثنا بن أحمد

هريرة، أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن شهاب،
ًا قال: (ننممزل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن  إن غممد

الكفممر). يريممد على تقاسموا حيث كنانة، بني بَخيف الله، شاء
الُمَحّصب.

]1512[ر: 
عممن عيينممة، ابممن محمممد: حممدثنا بممن اللممه عبممد  - حممدثنا7042
قال: عمر بن الله عبد عن العباس، أبي عن عمرو،

فلممم الطممائاف أهممل وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي حاصممر 
ّنممما يفتحهممما، ًا قمممافلون فقمممال: (إ اللمممه). فقمممال شممماء إن غمممد

القتممال). فغممدوا على قال: (فاغدوا نفتح، ولم المسلمون: نقفل
ّنمما عليممه اللممه صمملى النممبي قممال جراحات، فأصابتهم وسمملم: (إ

ًا قافلون رسممول فتبسم أعجبهم، ذلك الله). فكأن شاء إن غد
]4070وسلم. [ر:  عليه الله صلى الله



32   } :    : عنده -  الشفاعة تنفع ول تعالى الله قول باب
ماذا           قالوا قلوبهم عن ُفّزَع إذا حتى له أذن لمن إل
 : / { سبأ       الكبير العلي وهو الحق قالوا ربكم /:23قال

.    : ربكم  خلق ماذا يقل ولم
بإذنه} /البقممرة: إل عنده يشفع الذي ذا ذكره: {من جل وقال
255./
سمممع بممالوحي اللممه تكلم مسعود: إذا ابن عن مسروق، وقال
ًا، السموات أهل َع فإذا شيئ الصمموت، وسممكن قلمموبهم عممن ُفّز

الحممق}. ويممذكر قممالوا ربكم قال ونادوا: (ماذا الحق أنه عرفوا
صمملى النممبي قممال: سمممعت أنيس بن الله عبد عن جابر، عن
بصمموت فينمماديهم العبمماد، اللممه يقممول: (يحشممر وسلم عليه الله

َد َمْن يسمعه ُع ّيان). أنا الملك، َقُرَب: أنا َمْن يسمعه كما َب الد

عمممرو، عممن سممفيان، اللممه: حممدثنا عبد بن علي  - حدثنا7043
هريرة، أبي عن عكرمة، عن
اللممه قضممى قممال: (إذا وسلم، عليه الله صلى النبي به يبلغ 

ًا بأجنحتهمما الملئاكممة ضممربت السماء، في المر لقمموله، خضممعان
غيممره: صممفوان علممي: وقممال - قممال صممفوان على سلسلة كأنه

ُذهم ُف ْن َع ذلك َي ُفّز ربكممم قممال ممماذا قممالوا قلوبهم عن - فإذا: {
الكبير}). العلي وهو الحق قالوا
أبممي عممن عكرمممة، عن عمرو، سفيان: حدثنا علي: وحدثنا قال

بهذا. هريرة،
هريرة. أبو عكرمة: حدثنا عمرو: سمعت سفيان: قال قال
أبمما قال: سمممعت عكرمة سمعت لسفيان: قال علي: قلت قال

ًا لسفيان: إن قلت قال: نعم، هريرة؟ عمممرو، عممن روى إنسممان
َغ}. قممال يرفعممه: أنممه هريممرة أبممي عممن عكرمة، عن ُفممّر قممرأ: {

قممال ل؟ أم هكممذا سمممعه أدري فل عمممرو، قرأ سفيان: هكذا
]4424قراءتنا. [ر:  سفيان: وهي

عممن عقيممل، عممن الليممث، بكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا7044
أبممي عممن الرحمممن، عبممد بممن سمملمة أبممو شهاب: أخممبرني ابن

يقول: كان أنه هريرة
لشيء الله أذن وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول قال 
بممالقرآن). وقممال يتغنممى وسمملم عليممه اللممه صلى للنبي أذن ما

]4735به. [ر:  يجهر له: يريد: أن صاحب



أبممي: حممدثنا غيمماث: حممدثنا بممن حفممص بممن عمممر  - حدثنا7045
اللممه رضممي الخممدري سعيد أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا

قال: عنه
فيقول: آدم، الله: يا وسلم: (يقول عليه الله صلى النبي قال 

مممن ُتخمرج أن يممأمرك اللمه بصوت: إن فينادي وسعديك، لبيك
ًا ذريتك ]3170النار). [ر:  إلى بعث
عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا7046
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

اللممه أمره ولقد خديجة، على غرت ما امرأة على غرت ما 
]3605الجنة. [ر:  من ببيت يبّشرها أن

33.        : الملئكة -  الله ونداء جبريل، مع الرب كلم باب
ّقى معمر: {وإنك وقال َل ُت عليممك يلقممى /: أي6القرآن} /النمل:  ل

ّقاه َل َت ّقممى عنهممم، تأخممذه أي أنممت، و َل َت ربممه مممن آدم ومثلممه: {ف
/.37كلمات} /البقرة: 

الرحمممن، عبممد الصمد: حممدثنا عبد إسحق: حدثنا  - حدثني7047
أبي عن صالح، أبي عن أبيه، عن دينار، بن الله عبد ابن هو

قال: عنه الله رضي هريرة
تبممارك اللممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قال 

ًا أحب إذا وتعالى ًا أحممب قممد اللممه جبريممل: إن نممادى عبد فلنمم
ّبه، ّبه فأِح ُيِح اللمه السمماء: إن فمي جبريمل ينمادي ثم جبريل، ف

ًا أحب قد ّبوه، فلن ّبه فأِح ُيِح القبممول له ويوضع السماء، أهل ف
]3037الرض). [ر:  أهل في

عن الزناد، أبي عن مالك، عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا7048
هريرة: أبي عن العرج،

فيكم: قال: (يتعاقبون وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
العصممر صمملة فممي ويجتمعممون بالنهممار، وملئاكممة بالليممل ملئاكة
أعلم وهو فيسألهم، فيكم، باتوا الذين يعرج ثم الفجر، وصلة
ّلون، وهممم فيقولممون: تركنمماهم عبممادي؟ تركتممم كيممف بهممم، يصمم

ّلون). [ر:  وهم وأتيناهم ]53يص
عممن شممعبة، غنممدر: حممدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا7049
ذر، أبا قال: سمعت المعرور عن واصل،

جبريممل قممال: (أتمماني وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عممن 



ًا بالله يشرك ل مات من فبّشرني: أنه الجنة). قلت: دخل شيئ
]1180زنى). [ر:  وإن سرق قال: (وإن زنى؟ وإن سرق وإن

34  } : والملئكة -     بعلمه أنزله تعالى الله قول باب
 : النساء} / /.166يشهدون

السممماء /: بيممن12بينهممّن} /الطلق:  المممر مجاهد: {يتنممّزل قال
السابعة. والرض السابعة
إسممحق أبممو الحمموص: حممدثنا أبممو مسممدد: حممدثنا  - حممدثنا7050

قال: عازب بن البراء عن الهمذاني،
أويممت إذا فلن، وسلم: (يمما عليه الله صلى الله رسول قال 

وجهممي ووجهممت إليك، نفسي أسلمت فقل: اللهم فراشك إلى
ّوضت إليك، ورهبممة رغبممة إليك، ظهري وألجأت إليك، أمري وف
المذي بكتابمك آمنمت إليمك، إل منمك منجما ول ملجمأ ل إليمك،

مممت ليلتممك فممي مممت إن أرسمملت. فإنممك الممذي أنزلت. وبنبيك
ًا). [ر:  أصبت أصبحت وإن الفطرة، على ]244أجر

بن إسماعيل عن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا7051
قال: أوفى أبي بن الله عبد عن خالد، أبي
الحزاب: (اللهم يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

بهم). وزلزل الحزاب اهزم الحساب، سريع الكتاب، منزل
عبممد خالممد: سمممعت أبي ابن سفيان: حدثنا الُحَميدي: حدثنا زاد

]2775وسلم. [ر:  عليه الله صلى النبي الله: سمعت
سممعيد عممن بشممر، أبممي عممن ُهَشيم، مسدد: عن  - حدثنا7052

عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن
ِفْت ول بصلتك تجهر {ول  الله ورسول بها}. قال: أنزلت ُتَخا

سمع صوته رفع إذا فكان بمكة، متوار وسلم عليه الله صلى
ّبوا المشركون، الله فقال به، جاء ومن أنزله ومن القرآن فس
ِفْت ول بصلتك تجهر تعالى: {ول بصمملتك} تجهر بها}. {ل ُتَخا

ِفْت {ول المشممركون يسمممع حممتى فل أصممحابك بهمما} عممن ُتَخمما
حممتى تجهممر، ول سممبيلً} أسمممعهم ذلممك بيممن {وابتممغ تسمممعهم

]4445القرآن. [ر:  عنك يأخذوا

35   } :    : كلم -  ّدلوا َب ُي أن يريدون تعالى الله قول باب
 : الفتح} / /.15الله

/:14 - 13بالهزل} /الطارق:  هو {وما فصل} حق لقول {إنه
باللعب.



عممن الُزهممري، سممفيان: حممدثنا الُحَميممدي: حممدثنا  - حممدثنا7053
ّيب، بن سعيد قال: هريرة أبي عن المس

تعممالى: يممؤذيني اللممه وسلم: (قال عليه الله صلى النبي قال 
ّلممب المممر، بيممدي الممدهر، وأنمما الدهر يسب آدم، ابن الليممل أق

]4549والنهار). [ر: 
عممن صممالح، أبممي عممن العمش، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا7054

هريرة، أبي
وجل: عز الله قال: (يقول وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مممن وشممربه وأكلممه شممهوته يممدع بممه، أجممزي وأنمما لممي الصوم
ّنممة، والصمموم أجلممي، يفطممر، حيممن فرحتممان: فرحممة وللصممائام ُج
ُلوف ربه، يلقى حين وفرحة َلُخ اللممه عنممد أطيممب الصائام فم و

]1795المسك). [ر:  ريح من
الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمممد: حممدثنا بن الله عبد  - حدثنا7055
هريرة، أبي عن هّمام، عن معمر،

يغتسممل أيمموب قال: (بينممما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ًا، ثوبه، في يحثي فجعل ذهب، من جراد رجل عليه خّر عريان
يمما قممال: بلممى ترى؟ عما أغنيتك أكن ألم أيوب، ربه: يا فنادى
]275بركتك). [ر:  عن بي غنى ل ولكن رّب،

عممن شممهاب، ابممن عممن مالممك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا7056
هريرة: أبي عن الغر، الله عبد أبي
ربنمما قممال: (يتنممّزل وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسول أن 

ثلممث يبقممى حيممن الممدنيا، السممماء إلممى ليلة كل وتعالى تبارك
يسممألني مممن لممه، فأسممتجيب يممدعوني فيقول: من الِخر، الليل

له). فأغفر يستغفرني من فأعطيه،
]1094[ر: 

الزنمماد: أن أبممو شممعيب: حممدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا7057
هريرة: أبا سمع حدثه: أنه العرج

يقممول: (نحممن وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول سمع أنه 
القيامة). يوم السابقون الِخرون

]4407عليك). [ر:  أنفق الله: أنفق السناد: (قال وبهذا
ُعمممارة، عممن ُفَضمميل، ابن حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا7058

َعة، أبي عن هريرة: فقال: أبي عن ُزْر
شممراب، فيممه إنمماء أو طعممام، فيممه بإنمماء أتتممك خديجممة هممذه 

صممخب ل قصممب، من ببيت وبّشرها السلم، ربها من فأقرئاها



نصب. ول فيه
]3609[ر: 

معمممر، اللممه: أخبرنمما عبممد أسممد: أخبرنمما بن معاذ  - حدثنا7059
ّبه، بن هّمام عن َن عنه، الله رضي هريرة أبي عن ُم
اللمه: أعممددت قمال: (قممال وسملم عليمه الله صلى النبي عن 

خطممر ول سمعت، أذن ول عين، رأت ل الصالحين: ما لعبادي
بشر). قلب على
]3072[ر: 

جريممج: ابممن الممرزاق: أخبرنمما عبممد محمود: حممدثنا  - حدثنا7060
ًا الحممول: أن سممليمان أخممبرني ِوسمم ابممن سمممع أخممبره: أنممه طا

يقول: عباس
قممال: الليممل من تهجد إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

الحمممد، ولممك والرض، السممماوات نممور أنت الحمد، لك (اللهم
ّيم أنت السماوات رب أنت الحمد، ولك والرض، السماوات ق

الحممق، وقولممك الحق، ووعدك الحق، أنت فيهّن، ومن والرض
ّيون حق، والنار حق، والجنة الحق، ولقاؤك والساعة حق، والنب

وإليممك تمموكلت، وعليممك آمنممت، وبممك أسمملمت، لك اللهم حق،
وما قدمت ما لي فاغفر حاكمت، وإليك خاصمت، وبك أنبت،

أنت). إل إله ل إلهي، أنت أعلنت، وما أسررت وما أّخرت،
]1069[ر: 

عمممر بممن اللممه عبممد منهممال: حممدثنا بممن حّجمماج  - حممدثنا7061
الُزهممري قممال: سمممعت اليلممي يزيممد بممن يونس النميري: حدثنا

ّيب، بممن وسممعيد الزبير، بن عروة قال: سمعت وعلقمممة المسمم
ّقاص، بن زوج عائاشممة حممديث عممن الله، عبد بن الله وعبيد و

وسلم، عليه الله صلى النبي
قممالوا، مممما اللممه فبّرأهمما قالوا، ما الفك أهل لها قال حين 

عائاشممة عممن حممدثني، الممذي الحممديث مممن طائافممة حدثني وكّل
براءتممي فممي ينممزل اللممه أن أظممن كنممت ما والله قالت: ولكن

ًا اللممه يتكلممم أن من أحقر كان نفسي في ولشأني ُيتلى، وحي
صمملى اللممه رسممول يرى أن أرجو كنت ولكني ُيتلى، بأمر فّي
اللممه فممأنزل بهمما، اللممه يبّرئاني رؤيا النوم في وسلم عليه الله

]2453اليات. [ر:  بالفك}. العشر جاؤوا الذين تعالى: {إن
الرحمممن، عبد بن المغيرة سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا7062

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد، أبي عن



اللممه: إذا قال: (يقممول وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فممإن يعملها، حتى عليه تكتبوها فل سيئة يعمل أن عبدي أراد

لممه فاكتبوهمما أجلممي مممن تركهمما وإن بمثلهمما، فاكتبوهمما عملهمما
لممه فاكتبوهمما يعملهمما فلممم حسممنة يعمممل أن أراد وإذا حسممنة،
سممبعمائاة إلممى أمثالهمما بعشممر لممه فاكتبوهمما عملها فإن حسنة،

]6126ضعف). [ر: 
بلل، بن سليمان الله: حدثني عبد بن إسماعيل  - حدثنا7063

أبممي عممن يسممار، بممن سممعيد عممن ُمممَزّرد، أبممي بن معاوية عن
عنه: الله رضي هريرة

اللمه قممال: (خلممق وسملم عليممه اللممه صمملى اللمه رسممول أن 
قممالت: هممذا فقممال: مممه، الرحممم، قممامت منه فرغ فلما الخلق،

مممن أصممل أن ترضين فقال: أل القطيعة، من بك العائاذ مقام
قممال: فممذلك رّب، يمما قممالت: بلممى قطعممك؟ من وأقطع وصلك،

لك).
فممي تفسممدوا أن تمموليتم إن عسيتم هريرة: {فهل أبو قال ثم

ّطعوا الرض َق ُت أرحامكم}. و
]4552[ر: 

الله، عبيد عن صالح، عن سفيان، مسدد: حدثنا  - حدثنا7064
قال: خالد بن زيد عن
ِطَر  اللممه: أصممبح فقممال: (قممال وسلم عليه الله صلى النبي ُم

]810بي). [ر:  ومؤمن بي كافر عبادي من
عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا7065

هريرة: أبي عن العرج،
اللممه: إذا قممال: (قممال وسمملم عليه الله صلى الله رسول أن 

كرهممت لقممائاي كممره وإذا لقمماءه، أحببممت لقممائاي عبممدي أحممب
]6143لقاءه). [ر: 

عممن الزنمماد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا7066
هريرة: أبي عن العرج،

لم عليه الله صلى الله رسول أن  ه: أنما قمال: (قمال وس الل
]6970بي). [ر:  عبدي ظن عند

عممن الزنمماد، أبممي عممن مالممك، إسماعيل: حممدثني  - حدثنا7067
هريرة: أبي عن العرج،

لممم رجممل قال: (قممال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ًا يعمل الممبر فممي نصممفه واذروا فحّرقمموه، مممات قط: فإذا خير



ّنه عليه الله قدر لئن فوالله البحر، في ونصفه ّذب ًا ليع ل عممذاب
ّذبه ًا يع فيممه، ممما فجمممع البحممر اللممه فممأمر العممالمين، مممن أحد
قممال: مممن فعلممت؟ قممال: لممم ثممم فيممه، ممما فجمممع الممبر وأمممر

]3294له). [ر:  فغفر أعلم، وأنت خشيتك،
عاصممم: حممدثنا بممن عمرو إسحق: حدثنا بن أحمد  - حدثنا7068

أبي بن الرحمن عبد الله: سمعت عبد بن إسحق هّمام: حدثنا
قال: هريرة أبا قال: سمعت عمرة

ًا قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت  أصمماب عبممد
ًا، ًا، قممال: أذنممب وربما ذنب قممال: وربممما أذنبممت، فقممال: رّب ذنبمم

ِلممَم فقال لي، فاغفر أصبت، َع ّبمما لممه أن عبممدي ربممه: أ يغفممر ر
ثممم اللممه شمماء ممما مكممث ثم لعبدي، غفرت به؟ ويأخذ الذنب
ًا، أصاب ًا، أذنب أو ذنب - آخمر أصممبت - أو أذنبت فقال: رّب ذنب

ِلَم فاغفره؟ َع ّبا له أن عبدي فقال: أ بممه؟ ويأخذ الذنب يغفر ر
ًا، أذنممب ثممم اللممه، شاء ما مكث ثم لعبدي، غفرت وربممما ذنبمم

ًا، قال: أصاب - آخممر قال: أذنبممت - أو أصبت قال: قال: رّب ذنب
ِلَم لي، فاغفره َع ّبا له أن عبدي فقال: أ ويأخممذ الممذنب يغفممر ر

ًا، لعبدي، غفرت به؟ شاء). ما فليعمل ثلث

معتمممر: السممود: حممدثنا أبممي بن الله عبد  - حدثنا7069/7070
أبممي عممن الغافر، عبد بن عقبة عن قتادة، أبي: حدثنا سمعت
سعيد،

ً ذكممر وسمملم: (أنممه عليممه اللممه صمملى النممبي عن  فيمممن رجل
اللممه - أعطمماه - كلمة: يعنممي قال قبلكم، كان فيمن أو سلف،
ً ًا، مممال ّي قممال الوفمماة، حضممرت فلممما وولممد كنممت أب لبنيممه: أ
ِئْر، لم قال: فإنه أب، قالوا: خير لكم؟ َت ْب ِئْز لم أو َي َت ْب الله عند َي
ًا، ّذبه، عليه الله يقدر وإن خير فأحرقوني، مّت إذا فانظروا يع
ًا صرت إذا حتى فممإذا قممال: فاسممحكوني، أو فاسممحقوني، فحم
الله صلى الله نبي فقال فيها، فأذروني عاصف ريح يوم كان
ّبي، ذلك على مواثيقهم وسلم: فأخذ عليه أذروه ثم ففعلوا ور
رجممل هممو فممإذا وجممل: كممن، عممز اللممه فقممال عاصف، يوم في

ممما فعلممت أن علممى حملممك ممما عبممدي اللممه: أي قممال قممائام،
ٌق قال: مخافتك، فعلت؟ َفَر رحمه أن تلفاه قال: فما منك، أو: 

أبمما بممه غيرهمما). فحممدثت تلفمماه أخرى: (فما مرة عندها). وقال
فيممه: زاد أنممه غيممر سمملمان، مممن هممذا فقممال: سمممعت عثمممان



ّدث. كما البحر). أو في (أذروني ح
ِئممْر). وقممال وقممال: (لممم معتمر موسى: حدثنا ) - حدثنا7070( َت ْب َي

ِئْز). فّسره وقال: (لم معتمر خليفة: حدثنا َت ْب ّدِخر. قتممادة: لممم َي يمم
]3291[ر: 

36       : مع -  القيامة يوم وجل عز الرب كلم باب
. وغيرهم  النبياء

عبممد بممن أحمممد راشممد: حممدثنا بن يوسف  - حدثنا7071/7072
ّياش، بن بكر أبو الله: حدثنا ًا قممال: سمممعت حميممد عن ع أنسمم

قال: عنه الله رضي
يمموم كممان يقممول: (إذا وسمملم عليممه الله صلى النبي سمعت 

ْعُت، القيامة ّف قلبممه في كان من الجنة أدخل رّب فقلت: يا ُش
قلبممه فممي كممان مممن الجنممة أقول: أدخممل ثم فيدخلون، خردلة،

اللممه رسممول أصممابع إلممى أنظممر أنس: كأني شيء). فقال أدنى
وسلم. عليه الله صلى

زيد: حدثنا بن حّماد حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا7072( 
البصممرة، أهممل مممن نمماس قال: اجتمعنمما العنزي هلل بن معبد

ُبنمماني بثممابت معنمما وذهبنمما مالممك، بن أنس إلى فذهبنا إليممه، ال
فوافقنمماه قصممره، في هو فإذا الشفاعة، حديث عن لنا يسأله
ّنا الضحى، يصلي فراشممه، علمى قاعممد وهمو لنمما فممأذن فاسمتأذ
الشممفاعة، حممديث مممن أول شمميء عممن تسممأله لثابت: ل فقلنا

جمماؤوك البصممرة، أهممل مممن إخوانممك هؤلء حمزة، أبا فقال: يا
فقال: الشفاعة، حديث عن يسألونك

يمموم كممان قممال: (إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد حممدثنا 
فيقولممون: آدم فيممأتون بعممض، فممي بعضممهم الناس ماج القيمة
بممإبراهيم عليكممم ولكممن لها، فيقول: لست ربك، إلى لنا اشفع
ولكممن لهمما، فيقول: لست إبراهيم، فيأتون الرحمن، خليل فإنه

فيقممول: لسممت موسممى، فيأتون الله، كليم فإنه بموسى عليكم
فيممأتون وكلمتممه، اللممه روح فممإنه بعيسممى عليكممم ولكممن لهمما،

عليه الله صلى بمحمد عليكم ولكن لها، فيقول: لست عيسى
فيممؤذن ربممي علممى فأسممتأذن لهمما، فأقول: أنا فيأتونني، وسلم،

فأحمممده الن، تحضممرني ل بهمما أحمممده محامممد ويلهمنممي لممي،
ًا، له وأخّر المحامد، بتلك رأسممك ارفممع محمممد فيقال: يا ساجد
ّفع، واشممفع ُتعممط، وسل لك، ُيسمع وقل رب، فممأقول: يمما ُتَشمم
قلبممه فممي كممان مممن منهمما فممأخرج فيقال: انطلممق أمتي، أمتي



فأحمممده أعممود ثممم فأفعممل، فأنطلق إيمان، من شعيرة مثقال
ًا، لممه أخممّر ثممم المحامممد بتلممك ارفممع محمممد فيقممال: يمما سمماجد

ّفع، واشفع ُتعط، وسل لك، ُيسمع وقل رأسك، فممأقول: يمما ُتَش
قلبه في كان من منها فأخرج فيقال: انطلق أمتي، أمتي رب

أعممود ثممم فأفعممل، فممأنطلق إيمممان، مممن خردلة أو ذرة مثقال
ه أخمر ثمم المحامد بتلك فأحمده ًا، ل محممد فيقمال: يما سماجد

ُتَشمّفع، واشممفع ُتعمط، وسممل لمك، ُيسممع وقممل رأسمك، ارفمع
في كان من فأخرج فيقول: انطلق أمتي، أمتي رب فأقول: يا

فممأخرجه إيمممان مممن خممردل حبة مثقال أدنى أدنى أدنى قلبه
فأفعل). فأنطلق النار، من

مررنمما أصممحابنا: لممو لبعممض قلممت أنممس، عنممد من خرجنا فلما
حممدثنا بما فحدثناه خليفة، أبي منزل في متوار وهو بالحسن،

أبمما له: يا فقلنا لنا، فأذن عليه فسلمنا فأتيناه مالك، بن أنس
ممما مثممل نر فلم مالك، بن أنس أخيك عند من جئناك سعيد،
ِه، الشفاعة، في حدثنا ِهي إلممى فانتهى بالحديث، فحدثناه فقال: 

ِه، الموضع، هذا ِهي فقممال: هممذا، علممى لنمما يزد فقلنا: لم فقال: 
أنسممي أدري فل سمنة، عشمرين منمذ جميمع، وهو حدثني، لقد
وقممال: فحممدثنا: فضممحك سممعيد أبمما يمما قلنا تتكلوا، أن كره أم

أحممدثكم، أن أريممد وأنمما إل ذكرتممه ممما عجممولً، النسممان خلممق
بتلممك فأحمممده الرابعممة أعود وقال: (ثم به، حدثكم كما حدثني

ًا، له أخّر ثم المحامد، رأسممك، ارفممع محمممد فيقممال: يمما سمماجد
ّفع، واشفع ُتعطه، وسل ُيسمع، وقل ائاممذن رب فممأقول: يمما ُتَش
وكبريائاي وجللي فيقول: وعزتي الله، إل إله ل قال فيمن لي

]44الله). [ر:  إل إله ل قال من منها لخرجّن وعظمتي

عن موسى، بن الله عبيد خالد: حدثنا بن محمد  - حدثنا7073
اللممه عبممد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن منصور، عن إسرائايل،

قال:
الجنة أهل آخر وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول قال 

ً ًا النار أهل وآخر الجنة، دخول يخممرج رجممل النممار، مممن خروجمم
ًا، ملى، الجنممة فيقممول: رب الجنممة، ربممه: ادخممل لمه فيقول حبو

ملى عليمه: الجنمة يعيد ذلك فكل مرات، ثلث ذلك له فيقول
مرار). عشر الدنيا مثل لك فيقول: إن

]6202[ر: 



عممن يممونس، بممن عيسممى حجر: أخبرنمما بن علي  - حدثنا7074
قال: حاتم بن عدي عن خيثمة، عن العمش،

أحممد مممن منكم وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول قال 
فل منه أيمن فينظر ترجمان، وبينه بينه ليس ربه سيكلمه إل

ّدم ما إل يرى ممما إل يممرى فل منه أشأم وينظر عمله، من ق
ّدم، فمماتقوا وجهممه، تلقمماء النممار إل يممرى فل يديه بين وينظر ق
ّق ولو النار تمرة). بِش
خيثمممة: مثلممه. وزاد عممن ُمّرة، بن عمرو العمش: وحدثني قال

طيبة). بكلمة فيه: (ولو
]1347[ر: 

منصممور، عممن جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا7075
قال: عنه الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم، عن
جعممل القيامممة، يمموم كممان إذا فقال: إنه اليهود من حبر جاء 

والممماء إصممبع، علممى والرضممين إصممبع، علممى السممماوات اللممه
يقول: ثم يهّزهّن، ثم إصبع، على والخلئاق إصبع، على والثرى

وسمملم عليممه الله صلى النبي رأيت فلقد الملك، أنا الملك أنا
ًا نواجمذه، بمدت حمتى يضحك ًا تعجبم قمال ثمم لقموله، وتصمديق
- قممدره حممق اللممه قممدروا وسلم: {وممما عليه الله صلى النبي
]4533- يشركون}. [ر:  قوله إلى

صممفوان عن قتادة، عن عوانة، أبو مسدد: حدثنا  - حدثنا7076
ِرز: أن بن ً ُمْح عمر: ابن سأل رجل
لم عليه الله صلى الله رسول سمعت كيف  فمي يقمول وس

عليممه، كنفممه يضممع حممتى ربممه مممن أحدكم قال: (يدنو النجوى؟
كممذا ويقممول: أعملمت فيقممول: نعممم، وكممذا؟ كممذا فيقول: أعملت

فممي عليممك سممترت يقممول: إنممي ثم فيقرره نعم، فيقول وكذا؟
اليوم). لك أغفرها وأنا الدنيا،
ابممن عممن صممفوان، قتادة: حممدثنا شيبان: حدثنا آدم: حدثنا وقال

]2309وسلم. [ر:  عليه الله صلى النبي عمر: سمعت

37: / {    } :  : النساء -  ًا تكليم موسى الله وكلم قوله باب
164./

عممن عقيممل، الليممث: حممدثنا بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا7077
هريرة: أبي عن الرحمن، عبد بن حميد شهاب: حدثنا ابن
وموسممى، آدم قممال: (احتممّج وسمملم عليه الله صلى النبي أن 

قممال الجنممة؟ مممن ذريتك أخرجت الذي آدم موسى: أنت فقال



ثممم وكلمممه، برسممالته اللممه اصممطفاك الممذي موسممى آدم: أنت
ّدر قممد أمممر على تلومني َلممق؟ أن قبممل علممّي ُقمم آدُم فحممّج أْخ

]3228موسى). [ر: 
قتمادة، هشمام: حمدثنا إبراهيمم: حمدثنا بمن مسلم  - حدثنا7078

قال: عنه الله رضي أنس عن
ُيجمع عليه الله صلى الله رسول قال  يوم المؤمنون وسلم: (

مكاننمما مممن فيريحنمما ربنمما إلممى استشفعنا فيقولون: لو القيامة،
اللممه خلقك البشر، أبو آدم له: أنت فيقولون آدم فيأتون هذا،
فاشممفع شمميء، كممل أسماء وعلمك الملئاكة، لك وأسجد بيده،

لهم فيذكر هناكم، لهم: لست فيقول يريحنا، حتى ربنا إلى لنا
]4206أصاب). [ر:  التي خطيئته
عممن سممليمان، اللممه: حممدثني عبد بن العزيز عبد  - حدثنا7079
يقول: مالك بن أنس قال: سمعت أنه الله عبد بن شريك

مسممجد مممن وسلم عليه الله صلى الله برسول أسري ليلة 
فممي نممائام وهو إليه، يوحى أن قبل نفر ثلثة جاءه الكعبة: إنه

أوسممطهم: هممو فقممال هممو؟ أولهم: أيهممم فقال الحرام، المسجد
فلممم الليلممة، تلممك فكممانت خيرهم، آخرهم: خذوا فقال خيرهم،

ول عينممه وتنممام قلبممه، يممرى فيما أخرى، ليلة أتوه حتى يرهم
فلممم قلمموبهم، تنممام ول أعينهممم تنممام النبياء وكذلك قلبه، ينام

منهمم فتموله زممزم، بئمر عند فوضعوه احتملوه، حتى يكلموه
ّبتمه، إلى نحره بين ما جبريل فشق جبريل، ممن فمرغ حمتى ل
جمموفه، أنقى حتى بيده، زمزم ماء من فغسله وجوفه، صدره

ْوٌر فيه ذهب من بطست أتي ثم ّوا ذهممب، من َت ًا محشمم إيمانمم
ثممم حلقممه، عممروق يعنممي ولغاديممده، صدره به فُحشي وحكمة،

ًا فضرب الدنيا، السماء إلى به عرج ثم أطبقه أبوابها، من باب
معممك؟ قالوا: ومن فقال: جبريل، هذا؟ السماء: من أهل فناداه

ًا قال: نعم، ُبعث؟ قال: وقد محمد، قال: معي بممه قالوا: فمرحب
بممما السممماء أهممل يعلممم ل السممماء، أهممل به فيستبشر وأهلً،
السممماء فممي فوجممد يعلمهممم، حممتى الرض فممي بممه اللممه يريد

ّلم أبمموك جبريممل: هممذا لممه فقال آدم، الدنيا ّلم عليممه، فسمم فسمم
ّد عليه ًا آدم عليه ور ً وقال: مرحب أنممت، البن نعم بابني، وأهل
َهرين الدنيا السماء في هو فإذا ّطممردان، بن هممذان فقممال: (ممما ي

َهران ثمم عنصمرهما، الفمرات و النيمل جبريل). قمال: همذا يا الن
َهر هو فإذا السماء في به مضى لؤلممؤ من قصر عليه آخر، بن



يمما هممذا قممال: (ممما أذفر، أمسك هو فإذا يده فضرب وزبرجد،
إلممى بممه عرج ثم ربك، لك خبأ الذي الكوثر جبريل). قال: هذا

الولممى: لممه قممالت ممما مثل له الملئاكة فقالت الثانية، السماء
صمملى قممال: محمممد معممك؟ قممالوا: ومممن قال: جبريل، هذا؟ من
ًا قالوا قال: نعم، إليه؟ ُبعث قالوا: وقد وسلم، عليه الله مرحب

ممما مثممل لممه وقالوا الثالثة، السماء إلى به عرج ثم وأهلً، به
مثممل له فقالوا الرابعة، إلى به عرج ثم والثانية، الولى قالت
ثممم ذلك، مثل فقالوا الخامسة، السماء إلى به عرج ثم ذلك،
عممرج ثم ذلك، مثل له فقالوا السادسة، السماء إلى به عرج

فيهمما سممماء كل ذلك، مثل له فقالوا السابعة، السماء إلى به
وهممارون الثانيممة، فممي إدريممس منهم فوعيت سّماهم، قد أنبياء
وإبراهيممم اسمممه، أحفممظ لممم الخامسممة في وآخر الرابعة، في
فقممال اللممه، كلم بتفضيل السابعة في وموسى السادسة، في

ًا، علممّي ترفممع أن أظّن لم موسى: رّب فمموق بمه عل ثممم أحممد
ودنمما المنتهممى، سممدرة جمماء حممتى اللممه، إل يعلمممه ل بما ذلك

ّبممار ّلى العممّزة، رّب الج أو قوسممين قمماب منممه كممان حممتى فتممد
أمتممك علممى صلة إليه: خمسين أوحى فيما الله فأوحى أدنى،

موسممى فاحتبسممه موسممى، بلممغ حممتى هبط ثم وليلة، يوم كل
خمسممين إلممي قال: (عهد ربك؟ إليك عهد ماذا محمد فقال: يا

فممارجع ذلممك، تسممتطيع ل أمتممك وليلة). قال: إّن يوم كل صلة
ك عنمك فليخفف عليمه اللمه صملى النمبي فمالتفت وعنهمم، رب
إليممه فأشممار ذلممك، فممي يستشمميره كممأنه جبريممل إلممى وسمملم

ّبممار، إلممى بممه فعل شممئت، إن نعممم جبريل: أن وهممو فقممال الج
ّفف رّب مكانه: (يا ّنا، خ هممذا). فوضممع تسممتطيع ل أمتي فإّن ع

يممزل فلممم فاحتبسممه، موسى إلى رجع ثم صلوات، عشر عنه
ثممم صمملوات، خمممس إلممى صارت حتى ربه إلى موسى يردده

راودُت لقد والله محمد، فقال: يا الخمس عند موسى احتبسه
فمتركوه، فضممعفوا هممذا مممن أدنممى علمى قمومي إسممرائايل بني

ًا أضعف فأمتك ًا أجساد ًا وقلوب ًا وأبدان ًا، وأبصار فمارجع وأسماع
ّفف عليممه اللممه صمملى النممبي يلتفممت ذلممك كل ربك، عنك فليخ

فرفعممه جبريممل، ذلك يكره ول عليه، ليشير جبريل إلى وسلم
أجسممادهم ضممعفاء، أمممتي إن رب فقممال: (يمما الخامسممة عنممد

ّبممار: يمما عنمما). فقممال فخفممف وأبممدانهم، وأسممماعهم وقلوبهم الج
ّدل ل وسممعديك). قممال: إنممه قال: (لبيك محمد، َبمم لممدي، القممول ُي



بعشممر حسممنة قممال: فكممل الكتمماب، أّم فممي عليك فرضت كما
عليممك، خمممس وهممي الكتمماب، أّم فممي خمسممون فهممي أمثالها،
ّفممف فعلممت؟ فقممال: كيممف موسممى إلممى فرجممع عنمما، فقممال: (خ
راودت والله موسى: قد أمثالها). قال عشر حسنة بكل أعطانا

ربمك إلممى ارجمع فممتركوه، ذلمك مممن أدنممى على إسرائايل بني
ّفف ًا، عنك فليخ وسمملم: عليممه الله صلى الله رسول قال أيض

إليممه). اختلفممت مممما ربممي من استحييت والله قد موسى، (يا
مسممجد فممي وهممو قممال: واسممتيقظ اللممه، باسممم قممال: فمماهبط
]3377الحرام. [ر: 

38.      : الجنة -  أهل مع الرب كلم باب
قال: حدثني وهب ابن سليمان: حدثني بن يحيى  - حدثنا7080
أبممي عممن يسممار، بممن عطمماء عممن أسمملم، بممن زيممد عن مالك،
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد

لهممل يقممول اللممه وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى النممبي قال 
فممي والخيممر وسممعديك، فيقولممون: لبيممك الجنممة، أهممل الجنة: يمما

رّب، يمما نرضى ل لنا فيقولون: وما رضيتم؟ فيقول: هل يديك،
ًا تعط لم ما أعطيتنا وقد أعطيكممم فيقول: أل خلقك، من أحد

مممن أفضممل شمميء وأي رّب، فيقولممون: يمما ذلممك؟ مممن أفضممل
بعمده عليكمم أسمخط فل رضمواني، عليكمم فيقول: أحمل ذلك،

ًا). [ر: ]6183أبد
َليممح: حممدثنا سنان: حممدثنا بن محمد  - حدثنا7081 عممن هلل، ُف
هريرة: أبي عن يسار، بن عطاء

ّدث، يوممما كممان وسمملم عليه الله صلى النبي أن  وعنممده يحمم
ً البادية: (أن أهل من رجل ربممه اسممتأذن الجنممة أهل من رجل
ولكنممي قممال: بلممى، شئت؟ فيما لسَت له: أو فقال الزرع، في

واسممتواؤه نبمماته الطممرف فتبممادر وبذر، فأسرع أزرع، أن أحب
يا تعالى: دونك الله فيقول الجبال، أمثال وتكويره واستحصاده

رسممول العرابممي: يمما شمميء). فقممال يشممبعك ل فممإنه آدم، ابن
ًا إل هذا تجد ل الله، ًا، أو قرشممي زرع، أصممحاب فممإنهم أنصمماري
اللممه صلى الله رسول زرع. فضحك بأصحاب فلسنا نحن فأما
]2221وسلم. [ر: عليه



39      : بالدعاء، -  العباد وذكر بالمر، الله ذكر باب
. والبلغ   والرسالة والتضرع

عليهممم /. {واتل152أذكركم} /البقرة:  تعالى: {فاذكروني لقوله
مقممامي عليكممم كممبر كممان إن قمموم يمما لقومه قال إذ نوح نبأ

أمركممم فممأجمعوا تمموكلت اللممه فعلممى اللممه بآيممات وتممذكيري
ول إلممّي اقضمموا ثممم ُغّمة عليكم أمركم يكن ل ثم وشركاءكم

علممى إل أجممري إن أجر من سألتكم فما توليتم ُتنظرون. فإن
/.72 - 71المسلمين} /يونس:  من أكون أن وأمرت الله

وضيق. ُغّمة: هم
اقض. يقال: افرق أنفسكم، في ما إلّي مجاهد: اقضوا قال

حممتى فأجره استجارك المشركين من أحد مجاهد: {وإن وقال
يقمول مما فيسمتمع يممأتيه، /: إنسمان6الله} /التوبة:  كلم يسمع

وحممتى الله، كلم فيسمع يأتيه حتى آمن فهو عليه، أنزل وما
/: القممرآن.2العظيممم} /النبممأ:  جمماءه. {النبممأ حيممث مممأمنه يبلممغ

ًا} /النبأ:  ًا38{صواب به. وعمل الدنيا، في /: حق

40{    } :    : ًا -  أنداد لله تجعلوا فل تعالى الله قول باب
 : /.22البقرة/

ًا لمه ذكممره: {وتجعلممون جممل وقوله العممالمين} رب ذلممك أنممداد
/.9/فصلت: 

ًا الله مع يدعون ل وقوله: {والذين /.68آخر} /الفرقان:  إله
ليحبطّن أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي {ولقد
مممن وكممن فاعبممد اللممَه الخاسممرين. بممل مممن ولتكممونّن عملممك

/.66 - 65الشاكرين} /الزمر: 
مشممركون} وهممم إل بممالله أكممثرهم يممؤمن عكرمة: {وما وقال

/.87خلقهممم} /الزخممرف:  مممن سممألتهم /. {ولئممن106/يوسممف: 
ه} /الزخمرف:  ليقمولّن والرض السمماوات خلمق و{ممن /.9الل
غيره. يعبدون وهم إيمانهم، فذلك

وأكسابهم. العباد أفعال خلق في ذكر وما
ّدره شيء كل تعالى: {وخلق لقوله ًا} /الفرقان:  فق /.2تقدير
َنممّزل مجاهممد: {ممما وقممال ّق} /الحجممر:  إل الملئاكممة َت /.8بممالح

صممدقهم} /الحممزاب: عممن الصادقين والعذاب. {ليسأل بالرسالة
ّلغين8 ّدين /. المب لحافظون} /الحجممر: له الرسل. {وإنا من المؤ
ّدق بالصدق} القرآن جاء /: عندنا. {والذي9 بممه} /الزمممر: {وصمم



عملممُت أعطيتنممي الممذي القيامممة: هممذا يوم يقول /: المؤمن،33
فيه. بما

عممن منصممور، عممن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا7082
قال: الله عبد عن شرحبيل، بن عمرو عن وائال، أبي
عنممد أعظممم الممذنب وسمملم: أي عليه الله صلى النبي سألت 

ّدا للممه تجعممل قممال: (أن اللممه؟ ذلممك خلقممك). قلممت: إن وهممو نمم
أن تخمماف ولممدك تقتممل أن قممال: (ثممم أي؟ قلممت: ثممم لعظيم،

جممارك). بحليلة تزاني أن قال: (ثم أي؟ معك). قلت: ثم يطعم
]4207[ر:

41   } :    : أن -  تستترون كنتم وما تعالى الله قول باب
جلودكم       ول أبصاركم ول سمعكم عليكم يشهد

{ تعملون         مما ًا كثير يعلم ل الله أن ظننتم ولكن
 : /.22فصلت/

عممن منصممور، سممفيان: حممدثنا الحميممدي: حممدثنا  - حممدثنا7083
قال: عنه الله رضي الله عبد عن معمر، أبي عن مجاهد،

ّيان البيت عند اجتمع  كثيرة وثقفي، قرشيان أو وقرشي، ثقف
أن أحممدهم: أتممرون فقممال قلمموبهم، فقممه قليلممة بطونهم، شحم

يسمممع ول جهرنمما، إن الخر: يسمممع قال نقول؟ ما يسمع الله
يسمممع فممإنه جهرنمما إذا يسمع كان الخر: إن وقال أخفينا، إن
يشممهد أن تسممتترون كنتممم تعالى: {وممما الله فأنزل أخفينا، إذا

]4538جلودكم}. الية. [ر: ول أبصاركم ول سمعكم عليكم

42{     } :    : شأن -  في هو يوم كل تعالى الله قول باب
 : /.29الرحمن/

تعممالى: /. وقمموله2محدث} /النبياء:  ربهم من ذكر يأتيهم و{ما
ًا} /الطلق:  ذلك بعد يحدث الله {لعل /.1أمر

المخلوقين. حدث يشبه ل حدثه وأّن
البصممير} السممميع وهممو شمميء كمثلممه تعممالى: {ليممس لقمموله

/.11/الشورى: 
اللممه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي عن مسعود، ابن وقال

ّلممموا ل أحدث: أن مما وإن يشاء، ما أمره من يحدث فممي تك
الصلة).

وردان: بن حاتم الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا7084/7085



عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن عن عكرمة، عن أيوب، حدثنا
قال:

اللممه، كتمماب وعنممدكم كتبهممم، عن الكتاب أهل تسألون كيف 
ًا تقرؤونه بالله، عهدا الكتب أقرب ُيَشب؟ لم محض

الُزهري: أخبرني عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا7085(
قال: عباس بن الله عبد الله: أن عبد بن الله عبيد
شمميء، عممن الكتاب أهل تسألون كيف المسلمين، معشر يا 

وسمملم عليممه اللممه صمملى نممبيكم على الله أنزل الذي وكتابكم
ًا بالله، الخبار أحدث اللممه: أن حممدثكم وقممد ُيَشممب، لممم محضمم

ّدلوا قد الكتاب أهل ّيممروا، اللممه كتب من ب بأيممديهم، فكتبمموا وغ
ًا بذلك ليشتروا الله عند من قالوا: هو َو قليلً، ثمن ينهمماكم ل أ

ً رأينمما ممما واللممه، فل مسألتهم؟ عن العلم من جاءكم ما رجل
]2539عليكم. [ر: أنزل الذي عن يسألكم منهم

43{    } :    : لسانك -  به تحّرك ل تعالى الله قول باب
 : /.16القيامة/

الوحي. عليه ُينزل حين وسلم عليه الله صلى النبي وفعل
اللمه وسملم: (قمال عليه الله صلى النبي هريرة: عن أبو وقال

شفتاه}). بي وتحّركت ذكرني حيثما عبدي مع تعالى: {أنا
موسممى عممن عوانممة، أبممو سعيد: حممدثنا بن قتيبة  - حدثنا7086

عباس: ابن عن جبير، بن سعيد عن عائاشة، أبي بن
صلى النبي لسانك}. قال: كان به تحّرك تعالى: {ل قوله في 

ّدة، التنزيل من يعالج وسلم عليه الله شممفتيه يحممّرك وكان ش
اللممه رسممول كممان كممما لممك - أحركهممما عباس ابن لي - فقال

كممما أحركهما سعيد: أنا فقال يحركهما، وسلم عليه الله صلى
عممز اللممه - فممأنزل شممفتيه فحممرك يحركهممما، عبمماس ابممن كان

جمعممه علينمما بممه. إّن لتعجممل لسممانك بممه تحممّرك وجممل: {ل
وقرآنه}.

ّتبع قرأناه {فإذا تقرؤه، ثم صدرك في قال: جمعه قرآنممه} فمما
قممال: فكممان تقممرأه، أن علينمما إن ثم وأنصت، له قال: فاستمع

عليممه جبريممل أتمماه إذا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول
عليه الله صلى النبي قرأه جبريل انطلق فإذا استمع، السلم
]5أقرأه. [ر: كما وسلم



44  } :    : أو -  قولكم وأسّروا تعالى الله قول باب
    . خلق      من يعلم أل الصدور بذات عليم إنه به اجهروا

 : / { الملك   الخبير اللطيف /.14 - 13وهو
/: يتساّرون.23/ و/القلم: 103{يتخافتون} /طه: 

بشممر، أبممو ُهَشيم: أخبرنا عن زرارة، بن عمرو  - حدثني7087
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن
بهمما}. قممال: ُتخممافت ول بصمملتك تجهر تعالى: {ول قوله في 

فكممان بمكة، مختف وسلم عليه الله صلى الله ورسول نزلت
المشركون، سمعه فإذا بالقرآن، صوته رفع بأصحابه صلى إذا

ّبوا صمملى لنممبيه اللممه فقال به، جاء ومن أنزله ومن القرآن س
فيسمممع بقراءتممك بصمملتك}: أي تجهممر وسمملم: {ول عليممه اللممه

ّبوا المشركون فل أصممحابك بها}. عن ُتخافت القرآن: {ول فيس
]4445سبيلً}. [ر: ذلك بين تسمعهم. {وابتغ

عممن أسممامة، أبممو إسممماعيل: حممدثنا بممن عبيممد  - حممدثنا7088
قالت: عنها الله رضي عائاشة عن أبيه، عن هشام،

بهمما}. فممي ُتخممافت ول بصمملتك تجهممر اليممة: {ول هذه نزلت 
الدعاء.

]4446[ر:
جريج: أخبرنا ابن عاصم: أخبرنا أبو إسحق: حدثنا  - حدثنا7089

قال: هريرة أبي عن سلمة، أبي عن شهاب، ابن
ّنمما وسلم: (ليس عليه الله صلى الله رسول قال  لممم مممن م

]4735به). [ر: غيره: (يجهر بالقرآن). وزاد يتغّن

45) :       : رجل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
وآناء         الليل آناء به يقوم فهو القرآن الله آتاه

      : هذا   أوتي ما مثل أوتيت لو يقول ورجل النهار،
.( يفعل   كما فعلت

ّين فعله. هو بالكتاب قيامه الله: أن فب
ألسممنتكم واختلف والرض السممماوات خلممق آياته وقال: {ومن

/.22وألوانكم} /الروم: 
/.77تفلحون} /الحج:  لعلكم الخير ذكره: {وافعلوا جل وقال

أبممي عممن العمممش، عممن جريممر، قتيبممة: حممدثنا  - حممدثنا7090
قال: هريرة أبي عن صالح،

فممي إل تحاسممد وسمملم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 



النهار، وآناء الليل آناء يتلوه فهو القرآن الله آتاه اثنتين: رجل
يفعممل، كممما لفعلممت هممذا أوتممي ممما مثممل أوتيت يقول: لو فهو

ً الله آتاه ورجل أوتيممت فيقممول: لممو حقممه، في ينفقه فهو مال
يعمل). ما مثل فيه عملت أوتي ما مثل
]4738[ر:

الُزهممري، سممفيان: قممال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا7091
أبيه، عن سالم، عن
فممي إل حسممد قممال: (ل وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي عن 

النهار، وآناء الليل آناء يتلوه فهو القرآن الله آتاه اثنتين: رجل
ً الله آتاه ورجل النهار). وآناء الليل آناء ينفقه فهو مال

ًا، سفيان سمعت صحيح من وهو الخبر، يذكر أسمعه لم مرار
حديثه.

]4737[ر:

46    } : ما -     ّلغ ب الرسول أيها يا تعالى الله قول باب
ّلغت         ب فما تفعل لم وإن ربك من إليك أنزل

 : المائدة} / /.67رسالته
اللممه صلى الله رسول وعلى الرسالة، الله الُزهري: من وقال
التسليم. وعلينا البلغ، وسلم عليه
ربهممم} /الجممن: رسالت أبلغوا قد أن تعالى: {ليعلم الله وقال

/.68 - 62ربي} /العراف:  رسالت تعالى: {أبلغكم /. وقال28
ّلف حين مالك، بن كعب وقال عليممه اللممه صمملى النبي عن تخ

]4400/. [ر:94ورسوله} /التوبة:  عملكم الله وسلم: {وسيرى
فقممل: {اعملمموا امممرئ عمممل حسممن أعجبك عائاشة: إذا وقالت

/: ول105والمؤمنممون} /التوبممة:  ورسمموله عملكممم اللممه فسيرى
ّنك ّف أحد. يستخ

للمتقيممن} {هممدى القممرآن الكتمماب} هممذا معمممر: {ذلممك وقممال
اللممه} حكممم تعممالى: {ذلكممم كقمموله ودللممة، /: بيممان2/البقممرة: 

شممك. /: ل2ريب} /البقممرة:  الله. {ل حكم /: هذا10/الممتحنة: 
ومثله: {حتى القرآن، أعلم هذه /: يعني2آيات} /لقمان:  {تلك

ْين الفلك في كنتم إذا بكم. /: يعني22بهم} /يونس:  وَجَر
ًا خممالي وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أنس: بعث وقال حراممم
ّلغ وقال: أتؤمنونني قومه إلى اللممه صمملى الله رسول رسالة أب

يحدثهم. فجعل وسلم؟ عليه
]3864[ر:



جعفمر بمن اللمه عبمد يعقموب: حمدثنا بن الفضل  - حدثنا7092
ّقي: حدثنا اللمه عبممد بممن سممعيد سليمان: حممدثنا بن المعتمر الر
بممن جممبير بممن وزيمماد المزنممي، الله عبد بن بكر الثقفي: حدثنا

المغيرة: حية: قال بن جبير عن حية،
من ربنا: (أنه رسالة عن وسلم، عليه الله صلى نبينا أخبرنا 

ِتَل ّنا ُق ]2989الجنة). [ر: إلى صار م
إسمماعيل، عمن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا7093

قالت: عنها الله رضي عائاشة عن مسروق، عن الشعبي، عن
ًا أن حدثك من ًا. كتم وسلم عليه الله صلى محمد شيئ

َعَقممدي: حممدثنا عممامر أبممو محمممد: حممدثنا وقممال عممن شممعبة، ال
عممن مسممروق، عممن الشممعبي، عممن خالممد، أبممي بممن إسممماعيل

قالت: عائاشة
ًا كتممم وسلم عليه الله صلى النبي أن حدثك من  مممن شمميئ

ّلممغ الرسول أيها يقول: {يا تعالى الله إن تصدقه، فل الوحي ب
ّلغت فما تفعل لم وإن ربك من إليك أنزل ما رسمالته}. [ر: ب

3062[
عممن العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا7094

الله: عبد قال: قال ُشَرْحبيل بن عمرو عن وائال، أبي
قممال: اللممه؟ عنممد أكممبر الذنب أي الله، رسول رجل: يا قال 

ّدا لله تدعو (أن أن قممال: (ثممم أي؟ خلقممك). قممال: ثممم وهممو نمم
قممال: (أن أي؟ منممك). قممال: ثممم يطعممم أن مخافممة ولدك تقتل

يممدعون ل تصممديقها: {والممذين اللممه جارك). فأنزل حليلة تزاني
بممالحق إل الله حرم التي النفس يقتلون ول آخر إلها الله مع
ًا يلممق ذلك يفعل ومن يزنون ول العممذاب}. لممه ُيضمماعف أثاممم

الية.
]4207[ر:

47  } :    : بالتوراة -  فأتوا قل تعالى الله قول باب
 : عمران} /  آل /.93فاتلوها

التمموراة أهممل وسمملم: (أعطممي عليممه اللممه صمملى النممبي وقممول
فعملمموا النجيممل النجيممل أهممل وأعطممي بهمما..، فعملمموا التوراة

]7029به). [ر: فعملتم القرآن وأعطيتم به..،
ّتبعممونه121رزين: {يتلممونه} /البقممرة:  أبو وقال بممه ويعملممون /: ي
ُيتلممى} /النسمماء:  عمله، حق ُيقممرأ،127يقال: { التلوة: حسممن /: 

طعمه يجد /: ل79يمّسه} /الواقعة:  للقرآن. {ل القراءة حسن



الممموقن، إل بحقممه يحملممه ول بممالقرآن، آمممن مممن إل ونفعممه
كمثممل يحملوها لم ثم التوراة ُحّملوا الذين تعالى: {مثل لقوله

ًا يحمل الحمار ّذبوا الذين القوم مثل بئس أسفار الله بأيات ك
/.5الظالمين} /الجمعة:  القوم يهدي ل والله

والصمملة واليمان السلم وسلم عليه الله صلى النبي وسّمى
لبلل: وسلم عليه الله صلى النبي هريرة: قال أبو قال عملً،

عملمت السملم). قمال: مما فمي عملتممه عممل بممأرجى (أخبرني
ً ]1098صليت. [ر: إل أتطهر لم أني عندي أرجى عمل

ثممم ورسمموله، بممالله قممال: (إيمممان أفضممل؟ العمممل وُسممئل: أي
]26مبرور). [ر: حج ثم الجهاد،
عممن يممونس، اللممه: أخبرنمما عبممد عبممدان: أخبرنمما  - حممدثنا7095

عنهما: الله رضي عمر ابن عن سالم، الُزهري: أخبرني
بقمماؤكم قمال: (إنممما وسملم عليمه اللمه صلى الله رسول أن 

غممروب إلممى العصممر صمملة بيممن كممما المممم، مممن سمملف فيما
انتصممف حممتى بهمما فعملوا التوراة، التوراة أهل أوتي الشمس،

ًا فممأعطوا عجممزوا، ثممم النهممار ًا، قيراطمم أهممل أوتممي ثممم قيراطمم
َيت حممتى بممه فعملوا النجيل، النجيل ّل عجممزوا، ثممم العصممر ُصمم
ًا فأعطوا ًا، قيراط حممتى بمه فعملتممم القمرآن، أوتيتمم ثم قيراط
أهممل فقممال قيراطيممن، قيراطيممن فممأعطيتم الشمممس، غربممت

ً منمما أقممل الكتمماب: هممؤلء ًا، وأكممثر عمل اللممه: هممل قممال أجممر
ًا؟ حقكم من ظلمتكم من أوتيه فضلي قال: فهو قالوا: ل، شيئ
أشاء).

]532[ر:

48      : وسلم -  عليه الله صلى النبي وسّمى باب
     ) : بفاتحة   يقرأ لم لمن صلة ل وقال عملً، الصلة

الكتاب).
]723[ر:

ّبمماد الوليد. وحدثني عن شعبة، سليمان: حدثنا  - حدثني7096 ع
ّباد السدي: أخبرنا يعقوب بن ّوام، بن ع عن الشيباني، عن الع

مسممعود ابممن عن الشيباني، عمرو أبي عن العيزار، بن الوليد
عنه: الله رضي

ً أّن  العمممال وسمملم: أي عليممه اللممه صمملى النممبي سأل رجل
فممي الجهمماد ثممم الوالممدين، وبممّر لوقتهمما، قال: (الصمملة أفضل؟

الله). سبيل



]504[ر:

49.    } :    : ًا -  هلوع ُخلق النسان إّن تعالى الله قول باب
{     . ًا    منوع الخير مّسه وإذا ًا جزوع الشر مّسه إذا

 : /.21 - 19المعارج/
ًا. ًا: ضجور هلوع

الحسممن: عن حازم، بن جرير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا7097
قال: تغلب بن عمرو حدثنا

ًا فأعطى مال، وسلم عليه الله صلى النبي أتى  ومنممع قوممم
وأدع الرجممل أعطممي فقممال: (إنممي عتبمموا، أنهممم فبلغممه آخرين،
ًا أعطي أعطي، الذي من إلي أحب أدع والذي الرجل، أقواممم

ِكُل والهلع، الجزع من قلوبهم في لما ًا وأ جعممل ما إلى أقوام
تغلممب). بممن عمممرو منهممم والخيممر، الغنى من قلوبهم في الله

اللممه صمملى اللممه رسممول بكلمممة لممي أن أحب عمرو: ما فقال
النعم. حمر وسلم عليه
]881[ر:

50       : وروايته -  وسلم عليه الله صلى النبي ذكر باب
. ربه  عن

زيممد أبممو الرحيممم: حممدثنا عبممد بن محمد  - حدثني7098/7099
أنممس قتممادة: عممن عممن شممعبة، الهروي: حممدثنا الربيع بن سعيد
عنه، الله رضي

قممال: (إذا ربه، عن يرويه وسلم، عليه الله صلى النبي عن 
ًا إلممّي العبد تقّرب ًا، إليمه تقّربمت شمبر إلممّي تقمّرب وإذا ذراعم
ًا ًا، منه تقّربت ذراع هرولة). أتيته يمشي أتاني وإذا باع

بممن أنممس عن التيمي، عن يحيى، عن مسدد، ) - حدثنا7099(
قال، هريرة أبي عن مالك،

العبد تقّرب قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي ذكر ربما 
ّني ًا م ًا، منه تقّربت شبر ًا منممي تقّرب وإذا ذراع تقّربممت ذراعمم
ًا، منه ًا). أو باع بوع

ًا، أبي: سمعت معتمر: سمعت وقال اللممه صمملى النبي عن أنس
وجل. عز ربه عن يرويه وسلم، عليه
]6970[ر:

قممال: زيمماد بممن محمممد شممعبة: حممدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا7100
هريرة، أبا سمعت



قممال: ربكممم، عممن يرويممه وسمملم عليممه الله صلى النبي عن 
ّفارة، عمل (لكل فممم ولخلمموف بممه، أجممزي وأنا لي والصوم ك

المسك). ريح من الله عند أطيب الصائام
]1795[ر:

قتممادة. وقممال عممن شممعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا7101
عممن قتممادة، عممن سممعيد، عممن ُزَريع، بن يزيد خليفة: حدثنا لي
عنهما، الله رضي عباس ابن عن العالية، أبي
قال: ربه، عن يرويه فيما وسلم، عليه الله صلى النبي عن 

ّتى). ونسممبه بن يونس من خير يقول: إنه أن لعبد ينبغي (ل م
أبيه. إلى
]3067[ر:

شممعبة، شبابة: حدثنا سريج: أخبرنا أبي بن أحمد  - حدثنا7102
ّفل بن الله عبد عن ُقّرة، بن معاوية عن َغ قال: المزني الُم
علممى الفتممح يمموم وسمملم عليممه الله صلى الله رسول رأيت 

قممال: فرّجممع الفتممح، سورة من أو الفتح، سورة يقرأ له، ناقة
ّفل، ابن قراءة يحكي معاوية قرأ قال: ثم فيها، َغ وقال: لممول ُم

ّفممل، ابممن رّجع كما لرّجعت عليكم الناس يجتمع أن َغ يحكممي ُم
كممان لمعاويممة: كيممف وسمملم. فقلممت عليممه اللممه صمملى النممبي

مرات. ثلث آ، آ قال: آ ترجيعه؟
]4031[ر:

51       : من -  وغيرها التوراة تفسير من يجوز ما باب
. وغيرها    بالعربية الله، كتب

صممادقين} /آل كنتممم إن فاتلوهمما بممالتوراة تعالى: {فممأتوا لقوله
/.93عمران: 

دعمما هرقل حرب: أن بن سفيان أبو عباس: أخبرني ابن وقال
فقممرأه: وسمملم عليممه الله صلى النبي بكتاب دعا ثم ترجمانه،

إلى ورسوله، الله عبد محمد من الرحيم، الرحمن الله (بسم
بيننمما سممواء كلمممة إلممى تعممالوا الكتمماب أهممل و: {يمما هرقممل،

وبينكم}). الية.
]7[ر:

عمممر: أخبرنمما بممن عثمممان بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا7103
سمملمة، أبممي عممن كممثير، أبي بن يحيى عن المبارك، بن علي
قال: هريرة أبي عن
ويفسممرونها بالعبرانيممة، التمموراة يقممرؤون الكتمماب أهممل كممان 



عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال السمملم، لهممل بالعربية
ّدقوا وسلم: (ل ّذبوهم، ول الكتمماب أهممل تصمم ّنمما تكمم وقولمموا: {آم

أنزل}. الية). وما بالله
]4215[ر:

نممافع، عممن أيمموب، عممن إسممماعيل، مسدد: حدثنا  - حدثنا7104
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
اليهممود مممن وامممرأة برجل وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

ُنَسممّخم تصممنعون لليهممود: (ممما فقممال زنيمما، قممد بهممما). قممالوا: 
كنتممم إن فاتلوهمما بممالتوراة قممال: {فممأتوا ونخزيهممما، وجوههممما

فقرأ أعور: اقرأ، يرضون ممن لرجل فقالوا صادقين}. فجاؤوا،
قممال: (ارفممع عليممه، يممده فوضممع منهمما موضممع إلممى انتهى حتى

إن محمممد فقال: يا تلوح، الرجم آية فيه فإذا يده يدك). فرفع
ّنا الرجم، عليهما فرأيتممه فرجممما، بهممما فممأمر بيننا، نتكاتمه ولك
الحجارة. عليها يجانئ

]1264[ر:

52:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( البررة(      الكرام السفرة مع بالقرآن الماهر

]4653[ر:
ّينوا بأصواتكم). القرآن و: (ز

عممن حممازم، أبي ابن حمزة: حدثني بن إبراهيم  - حدثني7105
هريرة: أبي عن سلمة، أبي عن إبراهيم، بن محمد عن يزيد،

اللممه أذن يقممول: (ممما وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 
به). يجهر بالقرآن الصوت حسن لنبي أذن ما لشيء

]4735[ر:
َكير: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا7106 عممن يممونس، عممن الليممث، ُب

ّيب، بمن وسمعيد الزبيممر، بمن عممروة شهاب: أخمبرني ابن المسم
ّقاص، بن وعلقمة الله، عبد بن الله وعبيد و

وكممّل قممالوا، ما الفك أهل لها قال حين عائاشة حديث عن 
فراشممي، علممى قممالت: فاضممطجعت الحديث، من طائافة حدثني

ممما واللممه ولكممن يبّرئاني، الله وأن بريئة، أني أعلم حينئذ وأنا
ًا شأني في ينزل الله أن أظن كنت فممي ولشممأني ُيتلممى، وحي

وأنممزل ُيتلممى، بممأمر فممّي اللممه يتكلم أن من أحقر كان نفسي
منكمم}. العشمر عصمبة بالفك جاؤوا الذين وجل: {إن عز الله



كلها. اليات
]2453[ر:

أراه ثابت، بن عدي عن مسعر، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا7107
فمي يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي قال: سمعت البراء عن

ًا سمعت والزيتون}. فما العشاء: {والتين ًا أحسن أحد أو صمموت
منه. قراءة

]733[ر:
بشممر، أبممي عممن ُهَشمميم، منهال: حدثنا بن حّجاج  - حدثنا7108

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي كان  يرفممع وكان بمكة، متواري

ّبوا المشركون سمع فإذا صوته، فقال به، جاء ومن القرآن س
بصمملتك تجهر وسلم: {ول عليه الله صلى لنبيه وجل عز الله
بها}. ُتخافت ول
]4445[ر:

بممن الرحمممن عبممد عممن مالممك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا7109
أبيممه: أنممه عممن صعصممعة، أبممي بممن الرحمممن عبممد بن الله عبد

له: قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبا أخبره: أن
أو غنمممك فممي كنممت فممإذا والباديممة، الغنممم تحممب أراك إنممي 

ّذنت باديتك، يسمممع فممإنه: (ل بالنممداء، صمموتك فارفع للصلة، فأ
ّذن صوت مدى يوم له شهد إل شيء، ول إنس، ول جّن المؤ

اللممه صمملى اللممه رسممول مممن سعيد: سمممعته أبو القيامة). قال
وسلم. عليه
]584[ر:

عن أمه، عن منصور، عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا7110
قالت: عائاشة

فممي ورأسمه القممرآن يقممرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
حائاض. وأنا حجري

]293[ر:

53  } :    : تيّسر -  ما فاقرؤوا تعالى الله قول باب
 : المزمل} / /.20منه

َكيممر: حممدثنا بن يحيى  - حدثنا7111 عممن عقيممل، عممن الليممث، ُب
وعبممد مخرمممة بممن المسممور عممروة: أن شممهاب: حممدثني ابممن

ٍد بن الرحمن الخطمماب بممن عمر سمعا حدثاه: أنهما القاري عب



يقول:
حيمماة فممي الفرقممان سممورة يقممرأ حكيممم بممن هشممام سمعت 

فممإذا لقراءتممه، فاسممتمعت وسمملم، عليه الله صلى الله رسول
الله صلى الله رسول يقرئانيها لم كثيرة حروف على يقرأ هو

ّبرت الصلة، في أساوره فكدت وسلم، عليه ّلم، حممتى فتص سم
ّببته سمممعتك الممتي السممورة هممذه أقممرأك فقلت: من بردائاه، فل
فقلت: وسلم، عليه الله صلى الله رسول قال: أقرأنيها تقرأ؟

إلممى أقمموده بممه فانطلقت قرأت، ما غير على أقرأنيها كذبت،
هممذا سمممعت فقلممت: إنممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول

فقممال: (أرسممله، تقرئانيها، لم حروف على الفرقان سورة يقرأ
اللممه رسممول فقممال سمعته، التي القراءة هشام). فقرأ يا اقرأ

اللممه رسممول قممال أنزلممت). ثممم وسلم: (كممذلك عليه الله صلى
أقرأنممي، الممتي عمممر). فقممرأت يمما وسلم: (اقرأ عليه الله صلى

أحممرف، سبعة على أنزل القرآن هذا إن أنزلت، فقال: (كذلك
منه). تيّسر ما فاقرؤوا

]2287[ر:

54  } :    : القرآن -  يّسرنا ولقد تعالى الله قول باب
 : القمر} / /.40 - 32 - 22 - 17للذكر

ُكّل عليه الله صلى النبي وقال َيّسٌر وسلم: ( َق ِلَما ُم ِل له). ُخ
]4666[ر:

َيّسر ّيأ. يقال: ُم َه ُم
ّنا القرآن مجاهد: يّسرنا وقال ّو عليك. قراءته بلسانك: ه
مممن فهممل للممذكر القممرآن يّسممرنا المموّراق: {ولقممد مطممر وقممال

ِكر}. قال: هل ّد ُيعان علم طالب من ُم عليه. ف
يزيممد: حممدثني الوارث: قممال عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا7112

َطّرف قال: عمران عن الله، عبد بن ُم
ُكّل العاملون؟ يعمل فيما الله، رسول قلت: يا  َيّسممٌر قال: ( ُم

َق ِلَما ِل له). ُخ
]6223[ر:

عممن شممعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني7113
عبممد أبممي عممن عبيممدة، بممن سممعد والعمممش: سمممعا منصممور
عنه، الله رضي علي عن الرحمن،

فأخممذ جنازة، في كان وسلم. أنه عليه الله صلى النبي عن 
ًا، إل أحممد مممن منكممم فقال: (ما الرض، في ينكت فجعل عود



قممال: نتكممل؟ الجنممة). قممالوا: أل مممن أو النممار من مقعده ُكتب
ُكّل (اعملوا َيّسر، ف واتقى} الية). أعطى من {فأّما ُم

]1296[ر:

55 .    } :    : في -  مجيد قرآن هو بل تعالى الله قول باب
 : / { البروج  محفوظ /.22 - 21لوح

قتادة: مكتوب. /. قال2 - 1مسطور} /الطور:  {والطور. وكتاب
ّطممون. {فممي1{يسطرون} /القلم:  الكتمماب} /الزخممرف: أّم /: يخ

ّلممم /: ممما18يلفممظ} /ق:  وأصله. {مما الكتاب /: جملة4 مممن يتك
ُيكتممب ابممن وقال عليه، ُكتب إل شيء والشممر. الخيممر عبمماس: 

كتمماب لفممظ يزيل أحد وليس /: يزيلون،46{يحّرفون} /النساء: 
ّولونه ولكنهم وجل، عز الله كتب من غيممر علممى يحّرفممونه. يتممأ

/: تلوتهممم. {واعيممة} /الحاقممة:156تممأويله. {دراسممتهم} /النعممام: 
َيها} /الحاقة: 12 هممذا إلّي /: تحفظها. {وأوحي12/: حافظة. {وتع

/:19بلممغ} /النعممام:  {ومن مكة أهل به} يعني لنذركم القرآن
نذير. له فهو القرآن هذا

ّياط: حدثنا بن خليفة لي  - وقال7114/7115 معتمر: سمعت خ
هريرة، أبي عن رافع، أبي عن قتادة، عن أبي،
اللممه قضممى قممال: (لممما وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي عن 

ًا كتممب الخلممق، - رحمممتي قممال: سممبقت - أو عنممده: غلبممت كتابمم
العرش). فوق عنده فهو غضبي،

بممن محمممد غممالب: حممدثنا أبممي بممن محمممد ) - حممدثني7115(
أبمما قتممادة: أن يقول: حدثنا أبي معتمر: سمعت إسماعيل: حدثنا

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه رافع
اللممه يقممول: (إن وسمملم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ًا كتب غضممبي، سممبقت رحمممتي الخلممق: إن يخلق أن قبل كتاب
العرش). فوق عنده مكتوب فهو
]3022[ر:

56  } :    : وما -  خلقكم والله تعالى الله قول باب
 : الصافات} / /.96تعملون

ّنا /.49بقدر} /القمر:  خلقناه شيء كل {إ
خلقتم). ما للمصورين: (أحيوا ويقال

]7118[ر:
أيممام سممتة فممي والرض السماوات خلق الذي الله ربكم {إن



ًا يطلبممه النهممار الليممل ُيغشممي العممرش علممى اسممتوى ثممم حثيثمم
الخلممق لممه أل بممأمره مسممّخرات والنجمموم والقمممر والشمممس

/.54العالمين} /العراف:  رب الله تبارك والمر
ّين ابن قال تعممالى: {أل لقمموله المممر، مممن الخلق الله عيينة: ب

والمر}. الخلق له
ذر أبو قال عملً، اليمان وسلم عليه الله صلى النبي وسّمى

العمممال وسمملم: أي عليممه اللممه صمملى النبي هريرة: ُسئل وأبو
سبيله). في وجهاد بالله قال: (إيمان أفضل؟

]2382 - 1447[ر:
/.17يعملون} /السجدة:  كانوا بما وقال: {جزاء

وسمملم: مرنمما عليممه اللممه صمملى للنممبي القيممس عبممد وفد وقال
باليممان فمأمرهم الجنمة، دخلنا بها عملنا إن المر، من بُجَمٍل

الزكاة. وإيتاء الصلة وإقام والشهادة،
]53[ر:

عملً. كله ذلك فجعل
ّهماب: حمدثنا عبمد بن الله عبد  - حدثنا7116 اب: عبمد الو ّه الو
قال: زهدم عن التميمي، والقاسم قلبة أبي عن أيوب، حدثنا

ّد الشممعريين وبيمن ُجممْرم مممن الحمي هذا بين كان  وإخمماء، و
ُقّرب الشعري، موسى أبي عند فكنا لحممم فيممه الطعام إليه ف

الممموالي، مممن كمأنه اللممه، تيممم بنممي مممن رجممل وعنممده دجاج،
ًا يأكممل رأيتممه فقال: إنممي إليه فدعاه فحلفممت: ل فقممذرته، شمميئ
صمملى النممبي أتيممت إنممي ذاك، عممن فلحممدثك فقال: هلم آكله،
قال: (والله نستحمله، الشعريين من نفر في وسلم عليه الله

اللممه صمملى النممبي أحملكممم). فممأتي ممما عنممدي وما أحملكم، ل
النفممر فقممال: (أيممن عنمما فسممأل إبممل بنهممب وسمملم عليممه

ْود بخمس لنا الشعريون). فأمر ُذرى، ُغّر َذ قلنا: انطلقنا، ثم ال
يحملنا، ل وسلم عليه الله صلى الله رسول حلف صنعنا؟ ما

ّفلنا حملنا، ثم يحملنا، ما عنده وما اللممه صمملى الله رسول تغ
ًا، نفلح ل والله يمينه، وسلم عليه ه فرجعنما أبد لمه، فقلنما إلي

ل واللممه إنممي حملكممم، اللممه ولكممن أحملكممم، أنا فقال: (لست
ًا غيرها فأرى يمين، على أحلف هممو الممذي أتيت إل منها، خير

وتحللتها). منه خير
]2964[ر:



بممن ُقّرة عاصم: حدثنا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا7117
ِعّي: قلت جمرة أبو خالد: حدثنا َب فقال: عباس، لبن الّض

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول علممى القيممس عبد وفد قدم 
ل وإنمما ُمَضممر، مممن المشممركين وبينممك بيننمما فقالوا: إن وسلم،

إن المممر مممن بُجَمممل فمرنمما حممرم، أشممهر في إل إليك نصل
قممال: (آمركممم وراءنمما، َمممْن إليها وندعو الجنة، دخلنا بها عملنا
ممما تممدرون وهل بالله، باليمان أربع: آمركم عن وأنهاكم بأربع

وإيتماء الصملة، وإقمام الله، إل إله ل أن شهادة بالله، اليمان
أربممع: ل عممن الُخمممس. وأنهمماكم المغنممم مممن وتعطمموا الزكمماة،
ّباء، في تشربوا ّد َتة، والظروف والنقير، ال ّف َتَمة). الُمَز ْن والَح

]53[ر:
عيد: حمدثنا بمن قتيبة  - حدثنا7118 عمن نمافع، عمن الليمث، س

عنها: الله رضي عائاشة عن محمد، بن القاسم
هذه أصحاب قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ّذبون الصور خلقتم). ما لهم: أحيوا ويقال القيامة، يوم ُيع
]1999[ر:

عن أيوب، عن زيد، بن حّماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا7119
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

الصمور هممذه أصممحاب وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
ّذبون خلقتم). ما لهم: أحيوا ويقال القيامة، يوم ُيع

]5607[ر:
عمممارة، عممن فضيل، ابن العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا7120

قال: عنه الله رضي هريرة أبا زرعة: سمع أبي عن
عممز اللممه يقممول: (قممال وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

أو: ذّرة، فليخلقمموا كخلقي، يخلق ذهب ممن أظلم وجل: ومن
ّبة، ليخلقوا شعيرة). أو ح

]5609[ر:

57    : وأصواتهم -  والمنافق، الفاجر قراءة باب
. حناجرهم    تجاوز ل وتلوتهم

قتممادة: حممدثنا هّمممام: حممدثنا خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا7121
عنه، الله رضي موسى أبي عن أنس،

الممذي المممؤمن قال: (مثممل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ْتُرّجة، القرآن يقرأ ّيممب طعمهمما كال ّيممب. والممذي وريحهمما ط ل ط



ّيب طعمها كالتمرة، يقرأ الممذي الفمماجر لهمما. ومثممل ريممح ول ط
ّيممب ريحهمما الريحانة، كمثل القرآن يقرأ مممّر. ومثممل وطعمهمما ط

ول مممّر طعمهمما الحنظلممة، كمثممل القممرآن يقرأ ل الذي الفاجر
لها). ريح
]4732[ر:

الُزهممري عممن معمممر، هشممام: أخبرنمما علي: حدثنا  - حدثنا7122
عممن يممونس، عنبسة: حممدثنا صالح: حدثنا بن أحمد (ح). وحدثني

عروة سمع الزبير: أنه بن عروة بن يحيى شهاب: أخبرني ابن
عنها: الله رضي عائاشة الزبير: قالت بن
ّهان، عن وسلم عليه الله صلى النبي أناس سأل  فقمال: الك

ّدثون فممإنهم اللممه، رسممول بشمميء). فقممالوا: يمما ليسوا (إنهم يحمم
ًا؟ يكون بالشيء وسمملم: عليممه الله صلى النبي قال: فقال حق

أذن فممي فيقرقرهمما الجنممي، يخطفهمما الحممق، من الكلمة (تلك
ّيه كذبة). مائاة من أكثر فيه فيخلطون الدجاجة، كقرقرة ول
]5429[ر:

ميمممون: سمممعت بممن مهممدي النعمممان: حممدثنا أبو  - حدثنا7123
ّدث، سمميرين بن محمد أبممي عممن سمميرين، بممن معبممد عممن يحمم
عنه، الله رضي الخدري سعيد

َبِل من ناس قال: (يخرج وسلم عليه الله صلى النبي عن  ِق
مممن يمرقممون تراقيهممم، يجمماوز ل القممرآن ويقممرؤون المشممرق،

ّية، من السهم يمرق كما الدين حممتى فيممه يعودون ل ثم الرم
قممال: (سمميماهم سمميماهم؟ فمموقه). قيممل: ممما إلممى السممهم يعود

قال: التسبيد). أو التحليق،
]4094[ر:

58 } :    : الموازين -  ونضع تعالى الله قول باب
 : النبياء} / وقولهم/.     47القسط آدم بني أعمال وأن

يوزن.
ّية، العدل مجاهد: القسطاس وقال مصدر ويقال: القسط بالروم

الجائار. فهو القاسط وأما العادل، وهو المقسط
عممن فضمميل، بممن محمد إشكاب: حدثنا بن أحمد  - حدثنا7124
رضممي هريممرة أبممي عممن زرعممة، أبممي عن القعقاع، بن عمارة

قال: عنه الله
إلممى حبيبتممان وسمملم: (كلمتممان عليممه اللممه صمملى النممبي قال 

الميممزان: سممبحان فممي ثقيلتان اللسان، على خفيفتان الرحمن،



العظيم). الله سبحان وبحمده، الله
]6043[ر:
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	23 - باب: {الذين استجابوا لله والرسول} / آل عمران: 172/.
	24 - باب: من قتل من مسلمين يوم أحد.
	25 - باب: (أحد يحبنا ونحبه).
	26 - باب: غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة، وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه.
	27 - باب: غزوة الخندق، وهي الأحزاب.
	28 - باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم.
	29 - باب: غزوة ذات الرقاع.
	30 - باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع.
	31 - باب: غزوة أنمار.
	32 - باب: حديث الإفك.
	33 - باب: غزوة الحديبية.
	34 - باب: قصة عكل وعرينة.
	35 - باب: غزوة ذات القرد.
	36 - باب: غزوة خيبر.
	37 - باب: استعمال النبي صلى الله عليه على أهل خيبر.
	38 - باب: معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر.
	39 - باب: الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر.
	40 - باب: غزوة زيد بن حارثه.
	41 - باب: عمرة القضاء.
	42 - باب: غزوة مؤتة من أرض الشام.
	43 - باب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهنية.
	44 - باب: غزوة الفتح.
	45 - باب: غزوة الفتح في رمضان.
	46 - باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح.
	47 - باب: دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة.
	48 - باب: منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح.
	49 - باب: مقام النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح.
	50 - باب: من شهد الفتح.
	51 - باب: قول الله تعالى: {يوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته - إلى قوله - غفور رحيم} /التوبة: 25 - 27/.
	52 - باب: غزوة أوطاس.
	53 - باب: غزوة الطائف.
	54 - باب: السرية التي قبل نجد.
	55 - باب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة.
	56 - باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وعلقمة بن مجزز المدلجي. ويقال: إنها سرية الأنصاري.
	57 - باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع.
	58 - باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، إلى اليمن قبل حجة الوداع.
	59 - باب: غزوة ذي الخلصة.
	60 - باب: غزوة ذات السلاسل.
	61 - باب: ذهاب جرير إلى اليمن.
	62 - باب: عزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
	63 - باب: حج أبي بالناس في سنة تسع.
	64 - باب: وقد بني تميم.
	65 - باب: وفد عبد القيس.
	66 - باب: وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال.
	67 - باب: قصة الأسود العنسي.
	68 - باب: قصة أهل نجران.
	69 - باب: قصة عمان والبحرين.
	70- باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
	71 - باب: قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي.
	73 - باب: حجة الوادع.
	74 - باب: غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة.
	75 - باب: حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} /التوبة: 118/.
	76 - باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر.
	77 - باب : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر.
	78 - باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
	79 - باب: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم.
	80 - باب: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
	81 - باب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه.
	82 - باب: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم.

	68 - كتاب التفسير.
	1 - باب: ماجاء في فاتحة الكتاب.
	2 - باب: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.
	3 - باب: قول الله: {وعلم آدم الأسماء كلها} /31/.
	4 - باب:
	5 - باب: قوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} /22/.
	6 - باب: وقوله تعالى: {وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} /57/
	7 - باب: {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين} /58/
	8 - باب: قوله: {من كان عدوا لجبريل}.
	9 - باب: قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} /106/.
	10 - باب: {وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه} /116/.
	11 - باب: قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} /125/.
	12 - باب: قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم} /127/.
	13 - باب: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} /136/.
	14 - باب: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} /142/.
	15 - باب: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} /143].
	16 - باب: قوله: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم} /143/.
	17 - باب: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
	18 - باب: {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك}.
	19 - باب: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق - إلى قوله - فلا تكونن من الممترين} /146، 147/
	20 - باب: {ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير} /148/.
	21 - باب: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون} /149/.
	22 - باب: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره - إلى قوله - ولعلكم تهتدون} /150/.
	23 - باب: قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} /158/.
	24 - باب: قوله: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله} /165/.
	25 - باب: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - إلى قوله - عذاب أليم} /178/.
	26 - باب: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} /183/.
	27 - باب: قوله: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
	28 - باب: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} /185/.
	29 - باب: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} /187/.
	30 - باب: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.
	31 - باب: {ليس من البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون} /189/.
	32 - باب: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} /193/.
	33 - باب: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} /195/.
	34 - باب: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} /196/.
	35 - باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} /البقرة: 196/.
	36 - باب: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} /198/.
	37 - باب: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} /199/.
	38 - باب:
	39 - باب: {وهو ألد الخصام} /204/.
	40 - باب: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب} /214/.
	41 - باب: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم}. الآية /223/
	42 - باب: {واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} /232/.
	43 - باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} /234/.
	44 - باب: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} /238/.
	45 - باب: {وقوموا لله قانتين} /238/: مطيعين.
	46 - باب: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما
	47 - باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} /240/.
	48 - باب: {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى} /260/.
	49 - باب: قوله: {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب}
	50 - باب: {لا يسألون الناس إلحافا} /273/.
	51 - باب: {وأحل الله البيع وحرم الربا} /275/.
	52 - باب: {يمحق الله الربا} /276/: يذهبه.
	53 - باب: {فأذنوا بحرب} /279/: فاعلموا.
	54 - باب:
	55 - باب: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله} /281/.
	56 - باب: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير} /284/.
	57 - باب: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} /285/.
	58 - باب: تفسير سورة آل عمران.
	59 - باب: {منه أيات محكمات} /7/.
	60 - باب: {واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} /36/.
	61 - باب: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم} /77/:
	62 - باب: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله} /64/.
	64 - باب: {قل فأتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين} /93/.
	65 - باب: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} /110/.
	66 - باب: {اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا} /122/.
	67 - باب: {ليس لك من الأمر شيء} /128/.
	68 - باب: {والرسول يدعوكم في أخراكم} /153/:
	69 - باب: {أمنة نعاسا} /154/.
	70 - باب: {الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم} /172/.
	71 - باب: {إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم}. الآية /173/.
	72 - باب: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير} /180/.
	73 - باب: {ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} /186/.
	74 - باب: {ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا} /188/.
	75 - باب: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} /190/.
	76 - باب: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض} /191/.
	77 - باب: {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار} /192/.
	78 - باب: {ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان} /193/. الآية.
	79 - باب: تفسير سورة النساء.
	80 - باب: {وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} /3/.
	81 - باب: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا} /6/.
	82 - باب: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} /8/. الآية.
	83 - باب: {يوصيكم الله في أولادكم} /11/.
	84 - باب: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} /12/.
	85 - باب: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} /19/. الآية.
	86 - باب: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا} /33/.
	87 - باب: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} /40/.
	88 - باب: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} /41/.
	89 - باب: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط} /43/.
	90 - باب: قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} /59/.
	91 - باب: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} /65/.
	92 - باب: {فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين} /69/.
	93 - باب: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء}. الآية /75/.
	94 - باب: {فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا} /88/.
	95 - باب: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} /83/: أفشوه.
	96 - باب: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} /93/.
	97 - باب: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} /94/.
	98 - باب: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين.. والمجاهدون في سبيل الله} /95/.
	99 - باب: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} /97/. الآية.
	100 - باب: {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا
	101 - باب: قوله: {فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا} /99/.
	102 - باب: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} /102/.
	103 - باب: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} /127/.
	104 - باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} /128/.
	105 - باب: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} /145/.
	106 - باب: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} /163/.
	107 - باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
	108 - باب: تفسير سورة المائدة.
	109 - باب: {اليوم أكملت لكم دينكم} /3/.
	110 - باب: قوله: [فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} /6/.
	111 - باب: {فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} /24/.
	112 - باب: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا - إلى قوله - أو ينفوا من الأرض} /33/.
	113 - باب: {والجروح قصاص} /45/.
	114 - باب: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} /67/.
	115 - باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم} /89/.
	116 - باب: قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} /87/.
	117 - باب: قوله: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} /90/.
	118 - باب: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية /93/.
	119 - باب: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} /101/.
	120 - باب: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} /103/.
	121 - باب: {وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد} /117/.
	122 - باب: قوله: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} /118/.
	123 - باب: تفسير سورة الأنعام.
	124 - باب: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} /59/.
	125 - باب: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} /65/.
	126 - باب: {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} /82/.
	127 - باب: {ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين} /86/.
	128 - باب: قوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} /90/.
	129 - باب: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهما شحومهما} الآية /146/.
	130 - باب: قوله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} /151/.
	131 - باب: {هلم شهداءكم} /150/.
	132 - باب: {لا ينفع نفسا إيمانها} /158/.
	133 - باب: تفسير سورة الأعراف.
	134 - باب: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن /33/.
	135 - باب: {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين} /143/.
	136 - باب: {المن والسلوى} /160/.
	137 - باب: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون} /158/.
	138 - باب: {وقولوا حطة} /161/.
	139 - باب: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} /199/.
	140 - باب: قوله: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} /1/.
	141 - باب: {إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون} /22/.
	142 - باب: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون} /24/.
	143 - باب: {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم} /32/.
	144 - باب: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} /33/.
	145 - باب: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} /39/.
	146 - باب: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} /65/.
	147 - باب: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا}. الآية /66/.
	148 - باب: تفسير سورة {براءة} [التوبة].
	149 - باب: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} /1/.
	150 - باب: قوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين} /2/.
	151 - باب: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم} /3/.
	152 - باب: {إلا الذين عاهدتم من المشركين} /4/.
	153 - باب: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} /12/.
	154 - باب: قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} /34/.
	155 - باب: قوله: {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} /35/.
	156 - باب: قوله: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم} /36/.
	157 - باب: قوله: {ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} /40/.
	158 - باب: {والمؤلفة قلوبهم} /60/.
	159 - باب: قوله: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين} /79/.
	160 - باب: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} /80/.
	161 - باب: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} /84/.
	162 - باب: قوله: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون} /95/.
	163 - باب: قوله: {يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم}. إلى قوله: {الفاسقين} /96/.
	164 - باب: قوله: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} /102/.
	165 - باب: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} /113/.
	166 - باب: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم} /117/.
	167 - باب: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم} /118/.
	168 - باب: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} /119/.
	169 - باب: قوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} /128/: من الرأفة.
	170 - باب: تفسير سورة يونس.
	171 - باب: {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين} /90/.
	172 - باب: تفسير سورة هود.
	173 - باب: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور} /5/.
	174 - باب: قوله: {وكان عرشه على الماء} /7/.
	175 - باب: {ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين} /18/.
	176 - باب: قوله: {وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} /102/.
	177 - باب: قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} /114/.
	178 - باب: تفسير سورة يوسف.
	179 - باب: قوله: {ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق} /6/.
	180 - باب: {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} /7/.
	181 - باب: قوله: {قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا} /18/.
	182 - باب: {وروادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك} /23/.
	183 - باب: قوله: {فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشى لله} /50 - 51/.
	184 - باب: قوله: {حتى إذا استيأس الرسل} /110/.
	185 - باب: تفسير سورة الرعد.
	186 - باب: قوله: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام} /8/.
	187 - باب: تفسير سورة إبراهيم.
	188 - باب: قوله: {كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين} /24 - 25/.
	189 - باب: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} /27/.
	190 - باب: {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا} /28/.
	191 - باب: تفسير سورة الحجر.
	192 - باب: قوله: {إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين} /18/.
	193 - باب: قوله: {ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين} /80/.
	194 - باب: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} /87/.
	195 - باب: قوله: {الذين جعلوا القرآن عضين} /91/.
	196 - باب: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} /99/.
	197 - باب: تفسير سورة النحل.
	198 - باب: {ومنكم من يرد إلى أرذل العمر} /70/.
	199 - باب: سورة بني إسرائيل [الإسراء].
	200 - باب: قوله: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} /1/.
	201 - باب: {ولقد كرمنا بني آدم} /70/.
	202 - باب: قوله: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها}. الآية /16/.
	203 - باب: {ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا} /3/.
	204 - باب: {وآتينا داود زبورا} /55/.
	205 - باب: {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا} /56/.
	206 - باب: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة}. الآية /57/.
	207 - باب: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} /60/.
	208 - باب: {إن قرآن الفجر كان مشهودا} /78/.
	209 - باب: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} /79/.
	210 - باب: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} /81/.
	211 - باب: {ويسألونك عن الروح} /85/.
	212 - باب: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} /110/.
	213 - باب: تفسير سورة الكهف.
	214 - باب: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} /54/.
	215 - باب: { وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا } /60/: زمانا، وجمعه أحقاب.
	216 - باب: { فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا } /61/.
	217 - باب: {فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت}.
	218 - باب: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا} /103/.
	219 - باب: {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم}. الآية/105/.
	220 - باب: تفسير سورة مريم.
	221 - باب: {وأنذرهم يوم الحسرة} /39/.
	222 - باب: {وما نتنزل إلا بأمر ربك} /64/.
	223 - باب: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا} /77/.
	224 - باب: قوله: {أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا} /78/.
	225 - باب: {كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا} /79/.
	226 - باب: قوله عز وجل: {ونرثه ما يقول ويأتينا فردا} /80/.
	227 - باب: تفسير سورة طه.
	228 - باب: قوله: {واصطنعتك لنفسي} /41/.
	229 - باب: قوله: {ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى} /77، 78/.
	230 - باب: {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} /117/.
	231 - باب: تفسير سورة الأنبياء.
	232 - باب: {كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا} /104/.
	233 - باب: تفسير سورة الحج.
	234 - باب: {وترى الناس سكارى} /2/.
	235 - باب: {ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة}.
	236 - باب: {هذان خصمان اختصموا في ربهم} /19/.
	237 - باب: تفسير سورة المؤمنين.
	238 - باب: تفسير سورة النور.
	239 - باب: قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} /6/.
	240 - باب: {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} /7/
	241 - باب: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} /8/.
	242 - باب: قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} /9/.
	243 - باب: قوله: {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} /11/.
	244 - باب: قوله:
	245 - باب: قوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم} /14/.
	246 - باب: {إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} /15/.
	247 - باب: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} /16/.
	248 - باب: {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا} /17/.
	249 - باب: قوله: {ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم} /18/.
	250 - باب: قوله: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم} /19، 20/.
	251 - باب: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} /31/.
	252 - باب: تفسير سورة الفرقان
	253 - باب: قوله:
	254 - باب: قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} /68/: العقوبة.
	255 - باب: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} /69/.
	256 - باب: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} /70/.
	257 - باب: {فسوف يكون لزاما} /77/: هلكة.
	258 - باب: تفسير سورة الشعراء.
	259 - باب: {ولا تخزني يوم يبعثون} /87/.
	260 - باب: {وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك} /214، 215/: ألن جانبك.
	261 - باب: تفسير سورة النمل.
	262 - باب: تفسير سورة القصص.
	263 - باب: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} /56/.
	264 - باب: {إن الذي فرض عليك القرآن}. الآية /85/.
	265 - باب: تفسير سورة العنكبوت.
	266 - باب: تفسير سورة آلم غلبت الروم.
	267 - باب: {لا تبديل لخلق الله} /30/: لدين الله.
	268 - باب: {لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم} /13/.
	269 - باب: {إنه الله عنده علم الساعة} /34/.
	271 - باب: قوله: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} /17/.
	272 - باب: تفسير سورة الأحزاب.
	273 - باب: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} /6/.
	274 - باب: {ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله} /5/.
	275 - باب: {فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} /23/.
	276 - باب: قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} /28/.
	277 - باب: {وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} /29/.
	278 - باب: {وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق
	279 - باب: قوله: {ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} /51/.
	280 - باب: قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما} /53/.
	281 - باب: قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} /54، 55/.
	282 - باب:
	283 - باب: قوله: {لا تكونوا كالذين آذوا مويى} /69/.
	284 - باب: تفسير سورة سبأ.
	285 - باب:
	286 - باب: قوله: {إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد} /46/.
	287 - باب: تفسير سورة الملائكة. [فاطر]
	288 - باب: تفسير سورة يس.
	289 - باب: {والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم} /38/.
	290 - باب: تفسير سورة الصافات.
	291 - باب: {وإن يونس لمن المرسلين} /139/.
	292 - باب: تفسير سورة ص.
	293 - باب: قوله: {هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب} /35/.
	294 - باب: قوله: {وما أنا من المتكلفين} /76/.
	295 - باب: تفسير سورة الزمر.
	296 - باب: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} /53/.
	297 - باب: {وما قدروا الله حق قدره} /67/.
	298 - باب: قوله: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه} /67/.
	299 - باب: {ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون} /68/.
	300 - باب: تفسير سورة المؤمن (غافر).
	301 - باب: تفسير سورة حم السجدة (فصلت)
	302 - باب: قوله: {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون} /22/.
	303 - باب: قوله:
	304 - باب: تفسير سورة حم عسق (الشورى).
	305 - باب: قوله: {إلا المودة في القربى} /23/.
	306 - باب: تفسير سورة حم الزخرف.
	307 - باب: قوله: {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون} /77/.
	308 - باب: تفسير سورة حم (الدخان)
	309 - باب: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} /10/.
	310 - باب: {يغشى الناس هذا عذاب أليم} /11/.
	311 - باب: {ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون} /12/.
	312 - باب: {أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين} /13/.
	313 - باب: {ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون} /14/.
	314 - باب: {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} /16/.
	315 - باب: تفسير سورة حم (الجاثية).
	316 - باب: {وما يهلكنا إلا الدهر} /24/. الآية.
	317 - باب: تفسير سورة حم (الأحقاف)
	318 - باب: {والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين} /17/.
	319 - باب: قوله: {فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم} /24/.
	320 - باب: تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
	321 - باب: {وتقطعوا أرحامكم} /22/.
	322 - باب: تفسير سورة الفتح.
	323 - باب: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} /1/.
	324 - باب: قوله: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما} /2/.
	325 - باب: {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} /8/.
	326 - باب: {هو الذي أنزل الكينة في قلوب المؤمنين} /4/.
	327 - باب: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} /18/.
	328 - باب: تفسير سورة الحجرات.
	329 - باب: {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} الآية /2/.
	330 - باب: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} /4/.
	331 - باب: قوله: {ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم} /5/.
	332 - باب: تفسير سورة ق
	333 - باب: قوله: {وتقول هل من مزيد} /30/.
	334 - باب: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} /39/.
	335 - باب: تفسير سورة: {والذاريات} /1/.
	336 - باب: تفسير سورة: {والطور} /1/.
	337 - باب: تفسير سورة {والنجم} /1/.
	338 - باب: {فكان قاب قوسين أو أدنى} /9/. حيث الوتر من القوس.؟؟
	339 - باب: قوله: {فأوحى إلى عبده ما أوحى} /10/.
	340 - باب: {لقد رأى من آيات ربه الكبرى} /18/.
	341 - باب: {أفرأيتم اللات والعزى} /19/.
	342 - باب: {ومناة الثالثة الأخرى} /20/.
	343 - باب: {فاسجدوا لله واعبدوا} /62/.
	344 - باب: تفسير سورة (القمر): {اقتربت الساعة} /1/.
	345 - باب: {وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا} /1، 2/.
	346 - باب: {تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر} /14، 15/.
	347 - باب: {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} /17، 22، 32، 40/.
	348 - باب: {أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر} /20، 21/.
	349 - باب: {فكانوا كهشيم المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} /31، 32/.
	350 - باب: {ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر} إلى: {فهل من مدكر} /38 - 40/.
	351 - باب: {ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر} /51/.
	352 - باب: قوله: {سيهزم الجمع ويولون الدبر} /45/.
	353 - باب: {بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر} /46/.
	354 - باب: تفسير سورة الرحمن.
	355 - باب: قوله: {ومن دونهما جنتان} /62/.
	356 - باب: {حور مقصورات في الخيام} /72/.
	357 - باب: تفسير سورة الواقعة.
	358- باب: قوله: {وظل ممدود} /30/.
	359 - باب: تفسير سورة الحديد.
	360 - باب: تفسير سورة المجادلة.
	361 - باب: تفسير سورة الحشر.
	362 - باب: {ما قطعتم من لينة} /5/.
	363 - باب: قوله: {ما أفاء الله على رسوله} /6، 7/.
	364 - باب: {وما آتاكم الرسول فخذوه} /7/.
	365 - باب: {والذين تبوؤوا الدار والإيمان} /9/.
	366 - باب: {ويؤثرون على أنفسهم}. الآية /9/.
	367 - باب: تفسير سورة الممتحنة.
	368 - باب: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} /1/.
	369 - باب: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} /10/.
	370 - باب: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} /12/.
	371 - باب: تفسير سورة الصف.
	372 - باب: قوله تعالى: {من بعدي اسمه أحمد} /6/.
	373 - باب: قوله: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} /3/.
	374 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا} /11/.
	375 - باب: قوله: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله}. الآية /1/.
	376 - باب: {اتخذوا أيمانهم جنة} /2/: يجتنون بها.
	377 - باب: {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون} /3/.
	378 - باب: {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون} /4/.
	379 - باب: قوله: {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون} /5/.
	380 - باب: قوله: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين} /6/.
	381 - باب: قوله: {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون} /7/.
	382 - باب: قوله: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون} /8/.
	383 - باب: تفسير سورة التغابن.
	384 - باب: تفسير سورة الطلاق
	385 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} /4/.
	386 - باب: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم} /1/.
	387 - باب: {تبتغي مرضاة أزواجك} /1/.
	388 - باب: {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير} /3/.
	389 - باب: قوله: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} /4/.
	390 - باب: قوله: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} /5/.
	391 - باب: تفسير سورة الملك: {تبارك الذي بيده الملك} /1/.
	392 - باب: تفسير سورة: {ن والقلم} /1/.
	393 - باب: {عتل بعد ذلك زنيم} /13/.
	394 - باب: {يوم يكشف عن ساق} /42/.
	395 - باب: تفسير سورة الحاقة.
	395 - باب: تفسير سورة الحاقة.
	396 - باب: تفسير سورة المعارج {سأل سائل} /1/.
	397 - باب: تفسير سورة نوح: {إنا أرسلنا} /1/.
	398 - باب: {ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق} /23/.
	399 - باب: تفسير سورة (الجن): {قل أوحي إلي} /1/.
	400 - باب: تفسير سورة المزمل.
	401 - باب: تفسير سورة المدثر.
	402 - باب: {قم فأنذر} /2/.
	403 - باب: {وربك فكبر} /3/.
	404 - باب: {وثيابك فطهر} /4/.
	405 - باب: قوله: {والرجز فاهجر} /5/.
	406 - باب: تفسير سورة القيامة.
	407 - باب: {إن علينا جمعه وقرآنه} /17/.
	408 - باب: قوله: {فأذا قرأناه فاتبع قرآنه} /18/.
	409 - باب: تفسير سورة (الإنسان، الدهر): {هل أتى على الإنسان} /1/.
	410 - باب: تفسير سورة: {والمرسلات}.
	411 - باب: قوله: {إنها ترمي بشرر كالقصر} /32/.
	412 - باب: قوله: {كأنه جمالات صفر} /33/.
	413 - باب: قوله: {هذا يوم لا ينطقون} /35/.
	414 - باب: تفسير سورة النبأ: {عم يتساءلون} /1/.
	415 - باب: {يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا} /18/: زمرا.
	416 - باب: تفسير سورة: {والنازعات}.
	417 - باب: تفسير سورة: {عبس}.
	418 - باب: تفسير سورة: {إذا الشمس كورت}. (التكوير)
	419 - باب: تفسير سورة: {إذا السماء انفطرت}. (الانفطار)
	420 - باب: تفسير سورة: {ويل للمطففين}. (المطففين)
	421 - باب: تفسير سورة: {إذا السماء انشقت}. (الانشقاق)
	422 - باب: {فسوف يحاسب حسابا يسيرا} /8/.
	423 - باب: {لتركبن طبقا عن طبق} /19/.
	424 - باب: تفسير سورة البروج.
	425 - باب: تفسير سورة الطارق.
	426 - باب: تفسير سورة: {سبح اسم ربك الأعلى}. (الأعلى)
	427 - باب: تفسير سورة: {هل أتاك حديث الغاشية}. (الغاشية)
	428 - باب: تفسير سورة: {والفجر}. (الفجر)
	429 - باب: تفسير سورة: {لا أقسم}. (البلد)
	430 - باب: تفسير سورة: {والشمس وضحاها}. (الشمس)
	431 - باب: تفسير سورة: {والليل إذا يغشى}. (الليل)
	432 - باب: {والنهار إذا تجلى} /2/.
	433 - باب: {وما خلق الذكر والأنثى} /3/.
	434 - باب: قوله: {فأما من أعطى واتقى} /5/.
	435 - باب: قوله: {وصدق بالحسنى} /6/.
	436 - باب: {فسنيسره لليسرى} /7/.
	437 - باب: {وأما من بخل واستغنى} /8/.
	438 - باب: قوله: {وكذب بالحسنى} /9/.
	439 - باب: {فسنيسره للعسرى} /10/.
	440 - باب: تفسير سورة: {والضحى}. (الضحى)
	441 - باب: قوله: {ما ودعك ربك وما قلى} /3/.
	442 - باب: تفسير سورة: {ألم نشرح}. (الشرح)
	443 - باب: تفسير سورة: {والتين}. (التين)
	444 - باب: تفسير سورة: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}. (العلق)
	445 - باب: قوله: {خلق الإنسان من علق} /2/.
	446 - باب: قوله: {اقرأ وربك الأكرم} /3/.
	447 - باب: {الذي علم بالقلم} /4/.
	448 - باب: {كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة} /15، 16/.
	449 - باب: تفسير سورة: {إنا أنزلناه}. (القدر)
	450 - باب: تفسير سورة: {لم يكن}. (البينة)
	451 - باب: تفسير سورة: {إذا زلزلت الأرض زلزالها}. (الزلزلة)
	452 - باب: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} /8/.
	453 - باب: تفسير سورة: {والعاديات}.
	454 - باب: تفسير سورة: {القارعة}.
	455 - باب: تفسير سورة: {ألهاكم}. (التكاثر)
	456 - باب: تفسير سورة: {والعصر}. (العصر)
	457 - باب: تفسير سورة: {ويل لكل همزة}. (الهمزة)
	458 - باب: تفسير سورة: {ألم تر} /الفيل:1/: ألم تعلم.
	459 - باب: تفسير سورة: {لإيلاف قريش}. (قريش)
	460 - باب: تفسير سورة: {أرأيت}. (الماعون)
	461 - باب: تفسير سورة: {إنا أعطيناك الكوثر}. (الكوثر)
	462 - باب: تفسير سورة: {قل يا أيها الكافرون}. (الكافرون)
	463 - باب: تفسير سورة: {إذا جاء نصر الله}. (النصر)
	464 - باب: قوله: {ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا} /2/.
	465 - باب: قوله: {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} /3/.
	466 - باب: تفسير سورة: {تبت يدا أبي لهب}. (المسد)
	467 - باب: قوله: {وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب} /2، 3/.
	468 - باب: قوله: {سيصلى نارا ذات لهب} /3/.
	469 - باب: {وامرأته حمالة الحطب} /4/.
	470 - باب: تفسير قوله: {قل هو الله أحد}. (الإخلاص)
	471 - باب: قوله: {الله الصمد} /2/.
	472 - باب: تفسير سورة: {قل أعوذ برب الفلق}. (الفلق)
	473 - باب: تفسير سورة: {قل أعوذ برب الناس}. (الناس)

	69 - كتاب فضائل القرآن.
	1 - باب: كيف نزول الوحي، وأول ما نزل.
	2 - باب: نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
	3 - باب: جمع القرآن.
	4 - باب: كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
	5 - باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف.
	6 - باب: تأليف القرآن.
	7 - باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم.
	8 - باب: القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	9 - باب: فضل فاتحة الكتاب.
	10 - باب: فضل سورة البقرة.
	11 - باب: فضل سورة الكهف.
	12 - باب: فضل سورة الفتح.
	13 - باب: فضل: {قل هو الله أحد}.
	14 - باب: فضل المعوذات.
	15 - باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.
	16 - باب: من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
	17 - باب: فضل القرآن على سائر الكلام.
	18 - باب: الوصية بكتاب الله عز وجل.
	19 - باب: (.. من لم يتغن بالقرآن).
	20 - باب: اغتباط صاحب القرآن.
	21 - باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
	22 - باب: القراءة عن ظهر القلب.
	23 - باب: استذكار القرآن وتعاهده.
	24 - باب: القراءة على الدابة.
	25 - باب: تعليم الصبيان القرآن.
	26 - باب: نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟.
	27 - باب: من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة، وسورة كذا وكذا.
	28 - باب: الترتيل في القراءة.
	29 - باب: مد القراءة.
	30 - باب: الترجيع.
	31 - باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن.
	32 - باب: من أحب أن يسمع القرآن من غيره.
	33 - باب: قوله المقرئ للقارئ: حسبك.
	34 - باب: في كم يقرأ القرآن.
	35 - باب: البكاء عند قراءة القرآن.
	36 - باب: إثم من راءى بقراءة القرآن، أو تأكل به، أو فخر به.
	37 - باب: (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم).

	70 - كتاب النكاح
	1 - باب: الترغيب في النكاح
	2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج). وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح.
	3 - باب: من لم يستطغ الباءة فليصم
	4 - باب: كثرة النساء
	5 - باب: من هاجر أوعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
	6 - باب: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام.
	7 - باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
	8 - باب: ما يكره من التبتل والخصاء.
	9 - باب: نكاح الأبكار
	10 - باب: تزويج الثيبات.
	11 - باب: تزويج الصغار من الكبار.
	12 - باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب.
	13 - باب: اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها.
	14 - باب: من جعل عتق الأمة صداقها.
	15 - باب: تزويج المعسر.
	16 - باب: الأكفاء في الدين.
	17 - باب: الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية.
	18 - باب: ما يتقى من شؤم المرأة.
	19 - باب: الحرة تحت العبد.
	20 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع.
	21 - باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم] / النساء: 23/
	22 - باب: من قال لا رضاع بعد حولين.
	23 - باب: لبن الفحل.
	24 - باب: شهادة المرضعة.
	25 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم.
	26 - باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن} /النساء: 23/.
	27 - باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}./النساء: 23/.
	28 - باب: لاتنكح المرأة على عمتها.
	29 - باب: الشغار.
	30 - باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد.
	31 - باب: نكاح المحرم.
	32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
	33 - باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
	34 - باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
	35 - باب: قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله - الأية إلى قوله - غفور رحيم}. /البقرة: 235/.
	36 - باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج.
	38 - باب: إذا كان الولي هو الخاطب.
	39 - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار.
	40 - باب: تزويج الأب ابنته من الإمام.
	41 - باب: السلطان ولي
	42 - باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها.
	43 - باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود.
	44 - باب: تزويج اليتيمة.
	45 - باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أم قبلت.
	46 - باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع.
	48 - باب: الخطبة.
	50 - باب: قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} /النساء: 4/.
	51 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
	52 - باب: المهر بالعروض و خاتم من حديد.
	52 - باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد.
	53 - باب: الشروط في النكاح.
	54 - باب: الشروط التي لا تحل في النكاح.
	55 - باب: الصفرة للمتزوج.
	56 - باب: كيف يدعى للمتزوج.
	57- باب: الدعاء للنساء اللواتي يهدين العروس وللعروس.
	58 - باب: من أحب البناء قبل الغزو.
	59 - باب: من بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين.
	60 - باب: البناء في السفر.
	61 - باب: البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران.
	62 - باب: الأنماط ونحوها للنساء.
	63 - باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها.
	64 - باب: الهدية للعروس
	65 - باب: استعارة الثياب للعروس وغيرها.
	66 - باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
	67 - باب: الوليمة الحق.
	68 - باب: الوليمة ولو بشاة.
	69 - باب: من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض.
	70 - باب: من أولم بأقل من شاة.
	71 - باب: حق أجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
	72 - باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
	73 - باب: من أجاب إلى كراع.
	74 - باب: أجابة الداعي في العرس وغيره.
	75 - باب: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس.
	76 - باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.
	77 - باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.
	78 - باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس.
	79 - باب: المداراة مع النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما المرأة كالضلع).
	80 - باب: الوصاة بالنساء.
	81- باب: {قوا أنفسكم وأهيلكم نارا} /التحريم: 6/.
	82 - باب: حسن المعاشرة مع الأهل.
	83 - باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها.
	84 - باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوع.
	85 - باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها.
	86 - باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه.
	87 - باب: كفران العشير وهو الزوج، وهو الخليط، من المعاشرة.
	88 - باب: (لزوجك عليك حقا).
	89 - باب: المرأة راعية في بيت زوحها.
	90 - باب: قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض - إلى قوله - أن الله كان عليا كبيرا} /النساء: 34/.
	91 - باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه في غير بيوتهن.
	92 - باب: ما يكره من ضرب النساء.
	93 - باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية.
	96 - باب: القرعة بين النساء إذا أراد سفرا.
	97 - باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك.
	98 - باب: العدل بين النساء.
	99 - باب: إذا تزوج البكر على الثيب.
	100 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر.
	101 - باب: من طاف على نسائه في غسل واحد.
	102 - باب: دخول الرجل على أهله في يوم.
	106 - باب: الغيرة.
	107 - باب: غيرة النساء ووجدهن.
	108 - باب: ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف.
	109 - باب: يقل الرجال ويكثر النساء.
	110 - باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة.
	111 - باب: ما يجوز أن يخلوا الرجل بالمرأة عند الناس.
	112 - باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة.
	113 - باب: نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة.
	114 - باب: خروج النساء لحوائجهن.
	115 - باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.
	116 - باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.
	118 - باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي.
	119 - باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم.
	120 - باب: طلب الولد.
	121 - باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة.
	122 - باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - لم يظهروا على عورات النساء} /النور: 31/.
	123 - باب: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم} /النور: 58/.
	124 - باب: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟

	71 - كتاب الطلاق
	1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
	2 - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
	3 - باب: من أجاز طلاق الثلاث.
	4 - باب: من خير أزواجه.
	5 - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
	6 - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام.
	7 - باب: {لم تحرم ما أحل الله لك} /التحريم: 1/.
	8 - باب: لا طلاق قبل النكاح.
	9 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه.
	10 - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
	11 - باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه.
	12 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة.
	13 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
	14 - باب: خيار الأمة تحت العبد.
	15 - باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على زوج بريرة.
	16 - باب: قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} /البقرة: 221/.
	17 - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
	18 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
	19 - باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/.
	20 - باب: حكم المفقود في أهله وماله.
	21 - باب: الظهار.
	22 - باب: الإشارة في الطلاق والأمور.
	23 - باب: اللعان.
	24 - باب: إذا عرض بنفي الولد.
	25 - باب: إحلاف الملاعن.
	26 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن.
	27 - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان.
	28 - باب: التلاعن في المسجد.
	29 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجما بغير بينة).
	30 - باب: صداق الملاعنة.
	31 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب).
	32 - باب: التفريق بين المتلاعنين.
	33 - باب: يلحق الولد بالملاعنة.
	34 - باب: قول الإمام: اللهم بين.
	35 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها.
	36 - باب: {واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم} /الطلاق: 4/.
	37 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
	38 - باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.
	39 - باب: قصة فاطمة بنت قيس.
	40 - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة.
	41 - باب: قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/ من الحيض والحبل
	42 - باب: {وبعولتهن أحق بردهن} /البقرة: 228/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.
	43 - باب: مراجعة الحائض.
	44 - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
	45 - باب: الكحل للحادة.
	46 - باب: القسط للحادة عند الطهر.
	47 - باب: تلبس الحادة ثياب العصب.
	48 - باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. /البقرة: 234/.
	49 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.
	50 - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس.
	51 - باب: المتعة للتي لم يفرض لها.

	72 - كتاب النفقات
	1 - باب: فضل النفقة على الأهل.
	2 - باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.
	3 - باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله. وكيف نفقات العيال.
	4 - باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.
	5 - باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد.
	6 - باب: عمل المرأة في بيت زوجها.
	7 - باب: خادم المرأة.
	8 - باب: خدمة الرجل في أهله.
	9 - باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف.
	10 - باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة.
	11 - باب: كسوة المرأة بالمعروف.
	12 - باب: عون المرأة زوجها في ولده.
	13 - باب: نفقة المعسر على أهله.
	14 - باب: {وعلى الوارث مثل ذلك} /البقرة: 233/ وهل على المرأة منه شيء.
	15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك كلا أو ضياعا فإلي)
	16 - باب: المراضع من المواليات وغيرهن.

	73 - كتاب الأطعمة.
	1 - باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين.
	2 - باب الأكل مما يليه.
	3 - باب: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية.
	4 - باب: التيمن في الأكل وغيره.
	5 - باب: من أكل حتى شبع.
	6 - باب: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} الآية /النور: 61/.
	7 - باب: الخبز المرقَّق، والأكل على الخِوَان والسُّفرة.
	8 - باب: السَّوِيق.
	9 - باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يُسَمَّى له، فيعلم ما هو.
	10 - باب: طعام الواحد يكفي الإثنين.
	11 - باب: المؤمن يأكل في مِعًى واحد.
	12 - باب: الأكل متكئاً.
	13 - باب الشِّواء.
	14 - باب: الخَزِيرَة.
	15 - باب: الأقِطِ.
	16 - باب: السلق والشعير.
	17 - باب: النَّهْسِ وانتشال اللحم.
	18 - باب: تعرُّق العَضُدِ.
	19 - باب: قطع اللحم بالسكين.
	20 - باب: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً.
	21 - باب: النفخ في الشعير.
	22 - باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون.
	23 - باب: التَّلْبِينَة.
	24 - باب: الثَّريد.
	25 - باب: شاة مسموطة، والكتف والجنب.
	26 - باب: ما كان السلف يدَّخرون في بيوتهم وأسفارهم، من الطعام واللحم وغيره.
	27 - باب: الحَيْسِ.
	28 - باب: الأكل في إناء مفضَّض.
	29 - باب: ذكر الطعام.
	30 - باب: الأدْمِ.
	31 - باب: الحلواء والعسل.
	32 - باب: الدُّبَّاء.
	33 - باب: الرجل يتكلَّف الطعام لإخوانه.
	34 - باب: من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله.
	35 - باب: المَرَقِ.
	36 - باب: القَدِيد.
	37 - باب: من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المائدة شيئاً.
	38 - باب: الرُّطَبِ بالقِثَّاء.
	39 - باب: الرطب والتمر.
	40 - باب: أكل الجُمَّار.
	41 - باب: العجوة.
	42 - باب: القِرَانِ في التمر.
	43 - باب: القِثَّاء.
	44 - باب: بركة النخل.
	45 - باب: جمع اللونين أو الطعامين بمَرَّة.
	46 - باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والجلوس على الطعام عشرة عشرة.
	47 - باب: ما يُكْرَهُ من الثوم والبُقُولِ.
	48 - باب: الكَبَاثِ، وهو ثمر الأراك.
	49 - باب: المضمضة بعد الطعام.
	50 - باب: لعق الأصابع ومصِّها قبل أن تُمسح بالمنديل.
	51 - باب: المنديل.
	52 - باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه.
	53 - باب: الأكل مع الخادم.
	54 - باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر.
	55 - باب: الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي.
	56 - باب: إذا حضر العَشَاء فلا يعجل عن عَشَائه.
	57 - باب: قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} /الأحزاب: 53/.

	74 - كتاب العقيقة
	1 - باب: تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يَعُقَّ عنه، وتَحْنيكه.
	2 - باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة
	3 - باب: الفَرَع.
	4 - باب: العَتِيرَةِ.

	75 - كتاب الذبائح والصيد
	1 - باب: التسمية على الصيد.
	2 - باب: صيد المِعْرَاض.
	3 - باب: ما أصاب المعراض بعرضه.
	4 - باب: صيد القوس.
	5 - باب: الخَذْفِ والبندقة.
	6 - باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية.
	7 - باب: إذا أكل الكلب.
	8 - باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
	9 - بابك إذا وجد مع الصيد كلباً آخر.
	10 - باب: ما جاء في التَّصَيُّدِ.
	11 - باب: التصيُّد على الجبال.
	12 - باب: قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} / المائدة: 96/.
	13 - باب: أكل الجراد.
	14 - باب: آنية المجوس والميتة.
	15 - باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمِّداً.
	16 - باب: ما ذُبح على النُّصُبِ والأصنام.
	17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليذبح على اسم الله).
	18 - باب: ما أنْهَرَ الدَّمَ من القَصَبِ والمَرْوَةِ والحديد.
	19 - باب: ذبيحة المرأة والأمة.
	20 - باب: لا يُذكَّى بالسن والعظم والظفر.
	21 - باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.
	22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.
	23 - باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
	24 - باب: النحر والذبح.
	25 - باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.
	26 - باب: لحم الدجاج.
	27 - باب: لحوم الخيل.
	28 - باب: لحوم الحُمُر الإنسية.
	29 - باب: أكل كل ذي ناب من السباع.
	30 - باب: جلود الميتة.
	31 - باب: المسك.
	32 - باب: الأرنب.
	33 - باب: الضب.
	34 - باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.
	35 - باب: الوَسْم والعَلَم في الصورة
	36 - باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل.
	37 - باب: إذا ندَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فهو جائز.
	38 - باب: أكل المضْطَرِّ.

	76 - كتاب الأضاحي.
	1 - باب: سنَّة الأضحية.
	2 - باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس.
	3 - باب: الأضحية للمسافر والنساء.
	4 - باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر.
	5 - باب: من قال: الأضحى يوم النحر.
	6 - باب: الأضحى والنحر بالمُصلَّى.
	7 - باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين.
	8 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: (ضَحِّ بالجَذَع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك).
	9 - باب: من ذبح الأضاحي بيده.
	10 - باب: من ذبح ضَحِيَّة غيره.
	11 - باب: الذبح بعد الصلاة.
	12 - باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
	13 - باب: وضع القدم على صَفْح الذبيحة.
	14 - باب: التكبير عند الذبح.
	15 - باب: إذا بعث بِهَدْيِهِ ليُذبح لم يَحْرُمْ عليه شيء.
	16 - باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها.

	77 - كتاب الأشربة.
	1 - باب: الخمر من العنب.
	2 - باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر.
	3 - باب: الخمر من العسل، وهو البِتْعُ.
	4 - باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.
	5 - باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمِّيه بغير اسمه.
	6 - باب: الانتباذ في الأوعية والتَّوْر.
	7 - باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي.
	8 - باب: نقيع التمر ما لم يسكر.
	9 - باب: البَاذَقِ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
	10 - باب: من رأى أن لا يخلط البُسْر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام.
	11 - باب: شرب اللبن.
	12 - باب: استعذاب الماء.
	13 - باب: شرب اللبن بالماء.
	14 - باب: شراب الحلوى والعسل.
	15 - باب: الشرب قائماً.
	16 - باب: من شرب وهو واقف على بعيره.
	17 - باب: الأيمن فالأيمن في الشرب.
	18 - باب: هل يستأذن الرجل مَنْ عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر.
	19 - باب: الكرع في الحوض.
	20 - باب: خدمة الصغارِ الكبارَ.
	21 - باب: تغطية الإناء.
	22 - باب: اخْتِنَاثِ الأسقية.
	23 - باب: الشرب من فم السقاء.
	24 - باب: النهي عن التنفس في الإناء.
	25 - باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة.
	26 - باب: الشرب في آنية الذهب.
	27 - باب: آنية الفضة.
	28 - باب: الشرب في الأقداح.
	29 - باب: الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته.
	30 - باب: شرب البَركة والماء المبارك.

	78 - كتاب المرضى.
	1 - باب: ما جاء في كفارة المرضى.
	2 - باب: شدة المرض.
	3 - باب: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأول فالأول.
	4 - باب: وجوب عيادة المريض.
	5 - باب: عيادة المُغمى عليه.
	6 - باب: فضل من يُصرع من الريح.
	7 - باب: فضل من ذهب بصره.
	8 - باب: عيادة النساء والرجال.
	9 - باب: عيادة الصبيان.
	10 - باب: عيادة الأعراب.
	11 - باب: عيادة المشرك.
	12 - باب: إذا عاد مريضاً، فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة.
	13 - باب: وضع اليد على المريض.
	14 - باب: ما يقال للمريض، وما يجيب.
	15 - باب: عيادة المريض، راكباً وماشياً، ورِدْفاً على الحمار.
	16 - باب: ما رُخِّص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع.
	17 - باب: قول المريض قوموا عني.
	18 - باب: من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له.
	19 - باب: نهي تمنِّي المريض الموت.
	20 - باب: دعاء العائد للمريض.
	21 - باب: وضوء العائد للمريض.
	22 - باب: من دعا برفع الوباء والحمى.

	79 - كتاب الطب.
	1 - باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
	2 - باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل.
	3 - باب: الشفاء في ثلاث.
	4 - باب: الدواء بالعسل.
	5 - باب: الدواء بألبان الإبل.
	6 - باب: الدواء بأبوال الإبل.
	7 - باب: الحبَّة السوداء.
	8 - باب: التلبينة للمريض.
	9 - باب: السَّعوط.
	10 - باب: السَّعوط بالقسط الهندي والبحري.
	11 - باب: أيَّ ساعة يحتجم.
	12 - باب: الحجم في السفر والإحرام.
	13 - باب: الحجامة من الداء.
	14 - باب: الحجامة على الرأس.
	15 - باب: الحجم من الشقيقة والصداع.
	16 - باب: الحلق من الأذى.
	17 - باب: من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو.
	18 - باب: الإثْمِدِ والكحل من الرَّمد.
	19 - باب: الجُذام.
	20 - باب: المَنُّ شفاء للعين.
	21 - باب: اللَّدُود.
	22 - باب: العُذْرة.
	23 - باب: دواء المبطون.
	24 - باب: لا صَفَرَ، وهو داء يأخذ البطن.
	25 - باب: ذات الجَنْبِ.
	26 - باب: حرق الحصير ليُسد به الدم.
	27 - باب: الحمى من فيح جهنم.
	28 - باب: من خرج من أرض لا تلايمه.
	29 - باب: ما يُذكر في الطاعون.
	30 - باب: أجر الصابر في الطاعون.
	31 - باب: الرقى بالقرآن والمعوِّذات.
	32 - باب: الرقى بفاتحة الكتاب.
	33 - باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
	34 - باب: رقية العين.
	35 - باب: العين حق.
	36 - باب: رقية الحية والعقرب.
	37 - باب: رقية النبي صلى الله عليه وسلم.
	38 - باب: النفث في الرقية.
	39 - باب: مسح الراقي الوجع بيده اليمنى.
	40 - باب: في المرأة ترقي الرجل.
	41 - باب: من لم يَرْق.
	42 - باب: الطِّيَرَة.
	43 - باب: الفأل.
	44 - باب: لا هَامَةَ، ولا صَفَرَ.
	45 - باب: الكهانة.
	46 - باب: السحر.
	47 - باب: الشرك والسحر من الموبقات.
	48 - باب: هل يُستخرج السحر.
	49 - باب: السحر.
	50 - باب: إن من البيان سحراً.
	51 - باب: الدواء بالعجوة للسحر.
	52 - باب: لا هامة.
	53 - باب: لا عدوى.
	54 - باب: ما يُذكر في سَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم.
	55 - باب: شرب السم والدواء به وبما يُخاف منه والخبيث.
	56 - باب: ألبان الأتُن.
	57 - باب: إذا وقع الذباب في الإناء.

	80 - كتاب اللباس
	1 - باب: من جر إزاره من غير خُيَلاء.
	2 - باب: التشمير في الثياب.
	3 - باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
	4 - باب: من جر ثوبه من الخيلاء.
	5 - باب: الإزار المهدَّب.
	6 - باب: الأردية.
	7 - باب: لبس القميص.
	8 - باب: جيب القميص من عند الصدر وغيره.
	9 - باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر.
	10 - باب: لبس جبة الصوف في الغزو.
	11 - باب: القَبَاء وفَرُّوج حرير.
	12 - باب: البرانس.
	13 - باب: السراويل.
	14 - باب: العمائم.
	15 - باب: التقنُّع.
	16 - باب: المِغْفَرِ.
	17 - باب: البرود والحِبَرة والشَّملة.
	18 - باب: الأكسية والخمائص.
	19 - باب: اشتمال الصمَّاء.
	20 - باب: الاحتباء في ثوب واحد.
	21 - باب: الخميصة السوداء.
	22 - باب: الثياب الخضر.
	23 - باب: الثياب البيض.
	24 - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه.
	25 - باب: من مس الحرير من غير لبس.
	26 - باب: افتراش الحرير.
	27 - باب: لبس القَسِّيِّ.
	28 - باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة.
	29 - باب: الحرير للنساء.
	30 - باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط.
	31 - باب: ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً.
	32 - باب: التزعفر للرجال.
	33 - باب: الثوب المزعفر.
	34 - باب: الثوب الأحمر.
	35 - باب: الميثرة الحمراء.
	36 - باب: النعال السبتية وغيرها.
	37 - باب: يبدأ بالنعل اليمنى.
	38 - باب: ينزع نعله اليسرى.
	39 - باب: لا يمشي في نعل واحدة.
	40 - باب: قبالان في نعل، ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً.
	41 - باب: القبة الحمراء من أدم.
	42 - باب: الجلوس على الحصير ونحوه.
	43 - باب: المزرر بالذهب.
	44 - باب: خواتيم الذهب.
	45 - باب: خاتم الفضة.
	46 - باب: فص الخاتم.
	47 - باب: خاتم الحديد.
	48 - باب: نقش الخاتم.
	49 - باب: الخاتم في الخنصر.
	50 - باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشئ، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم.
	51 - باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه.
	52 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه.
	53 - باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر.
	54 - باب: الخاتم للنساء.
	55 - باب: القلائد والسخاب للنساء.
	56 - باب: استعارة القلائد.
	57 - باب: القرط للنساء.
	58 - باب: السخاب للصبيان.
	59 - باب: المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال.
	60 - باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت.
	61 - باب: قص الشارب.
	62 - باب: تقليم الأظفار.
	63 - باب: إعفاء اللحى.
	64 - باب: ما يذكر في الشيب.
	65 - باب: الخضاب.
	66 - باب: الجعد.
	67 - باب: التلبيد.
	68 - باب: الفرق.
	69 - باب: الذوائب.
	70 - باب: القزع.
	71 - باب: تطييب المرأة زوجها بيديها.
	72 - باب: الطيب في الرأس واللحية.
	73 - باب: الامتشاط.
	74 - باب: ترجيل الحائض زوجها.
	75 - باب: الترجيل والتيمن فيه.
	76 - باب: ما يذكر في المسك.
	77 - باب: ما يستحب من الطيب.
	78 - باب: من لم يرد الطيب.
	79 - باب: الذريرة.
	80 - باب: المتفلجات للحسن.
	81 - باب: الوصل في الشعر.
	82 - باب: المتنمصات.
	83 - باب: الموصولة.
	84 - باب: الواشمة.
	85 - باب: المستوشمة.
	86 - باب: التصاوير.
	87 - باب: عذاب المصورين يوم القيامة.
	88 - باب: نقض الصور.
	89 - باب: ما وطئ من التصاوير.
	90 - باب: من كره القعود على الصور.
	91 - باب: كراهية الصلاة في التصاوير.
	92 - باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة.
	93 - باب: من لم يدخل بيتاً فيه صورة.
	94 - باب: من لعن المصور.
	95 - باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.
	96 - باب: الارتداف على الدابة.
	97 - باب: الثلاثة على الدابة.
	98 - باب: حمل صاحب الدابة غيره بين يديه.
	99 - باب: إرداف الرجل خلف الرجل.
	100 - باب: إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم
	101 - باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى.

	81 - كتاب الأدب
	1 - باب: البر والصلة.
	2 - باب: من أحق الناس بحسن الصحبة.
	3 - باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
	4 - باب: لا يسب الرجل والديه.
	5 - باب: إجابة دعاء من بر والديه.
	6 - باب: عقوق الوالدين من الكبائر.
	7 - باب: صلة الوالد المشرك.
	8 - باب: صلة المرأة أمها ولها زوج.
	9 - باب: صلة الأخ المشرك.
	10 - باب فضل صلة الرحم.
	11 - باب: إثم القاطع.
	12 - باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم.
	13 - باب: من وصل وصله الله.
	14 - باب: تبل الرحم ببلالها.
	15 - باب: ليس الواصل بالمكافئ.
	16 - باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم.
	17 - باب: من ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبلها أو مازحها.
	18 - باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.
	19 - باب: جعل الله الرحمة في مائة جزء.
	20 - باب: قتل الولد خشية أن يأكل معه.
	21 - باب: وضع الصبي في الحجر.
	22 - باب: وضع الصبي على الفخذ.
	23 - باب: حسن العهد من الإيمان.
	24 - باب: فضل من يعول يتيماً.
	25 - باب: الساعي على الأرملة.
	26 - باب: الساعي على المسكين.
	27 - باب: رحمة الناس والبهائم.
	28 - باب: الوصاءة بالجار.
	29 - باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه.
	30 - باب: لا تحقرن جارة لجارتها.
	31 - باب: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره).
	32 - باب: حق الجوار في قرب الأبواب.
	33 - باب: كل معروف صدقة.
	34 - باب: طيب الكلام.
	35 - باب: الرفق في الأمر كله.
	36 - باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً.
	37 - باب: قول الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً} /النساء:85/.
	38 - باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً.
	39 - باب: حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل.
	40 - باب: كيف يكون الرجل في أهله.
	41 - باب: المقة من الله تعالى.
	42 - باب: الحب في الله.
	44 - باب: ما ينهى من السباب واللعن.
	45 - باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير.
	46 - باب: الغيبة.
	47 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير دور الأنصار).
	48 - باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
	49 - باب: النميمة من الكبائر.
	50 - باب: ما يكره من النميمة.
	51 - باب: قول الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} /الحج:30/.
	52 - باب: ما قيل في ذي الوجهين.
	53 - باب: من أخبر صاحبه بما يقال فيه.
	54 - باب: ما يكره من التمادح.
	55 - باب: من أثنى على أخيه بما يعلم.
	56 - باب: قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} /النحل:90/.
	57 - باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر.
	58 - باب: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} /الحجرات:12/.
	59 - باب: ما يجوز من الظن.
	60 - باب: ستر المؤمن على نفسه.
	61 - باب: الكبر.
	62 - باب: الهجرة.
	63 - باب: ما يجوز من الهجران لمن عصى.
	64 - باب: هل يزور صاحبه كل يوم، أو بكرة وعشياً.
	65 - باب: الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم.
	66 - باب: من تجمل للوفود.
	67 - باب: الإخاء والحلف.
	68 - باب: التبسم والضحك.
	69 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} /التوبة: 119/. وما ينهى عن الكذب.
	70 - باب: في الهدي الصالح.
	71 - باب: الصبر على الأذى.
	72 - باب: من لم يواجه الناس بالعتاب.
	73 - باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.
	74 - باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً.
	75 - باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
	76 - باب: الحذر من الغضب.
	77 - باب: الحياء.
	78 - باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
	79 - باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين.
	80 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا).
	81 - باب: الانبساط إلى الناس.
	82 - باب: المداراة مع الناس.
	83 - باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
	84 - باب: حق الضيف.
	85 - باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.
	86 - باب: صنع الطعام والتكلف للضيف.
	87 - باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف.
	88 - باب: قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل.
	89 - باب: إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال.
	90 - باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه.
	91 - باب: هجاء المشركين.
	92 - باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن.
	93 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تربت يمينك). و: (عقرى حلقى).
	94 - باب: ما جاء في زعموا.
	95 - باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك.
	96 - باب: علامة الحب في الله عز وجل.
	97 - باب: قول الرجل للرجل: اخسأ.
	98 - باب: قول الرجل مرحباً.
	99 - باب: ما يدعى الناس بآبائهم.
	100 - باب: لا يقل خبثت نفسي.
	101 - باب: لا تسبوا الدهر.
	102 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الكرم قلب المؤمن).
	103 - باب: قول الرجل: فداك أبي وأمي.
	104 - باب: قول الرجل: جعلني الله فداك.
	105 - باب: أحب الأسماء إلى الله عز وجل.
	106 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
	107 - باب: اسم الحزن.
	108 - باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.
	109 - باب: من سمى بأسماء الأنبياء.
	110 - باب: تسمية الوليد.
	111 - باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً.
	112 - باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل.
	113 - باب: التكني بأبي تراب، وإن كانت له كنية أخرى.
	114 - باب: أبغض الأسماء إلى الله.
	115 - باب: كنية المشرك.
	116 - باب: المعاريض مندوحة عن الكذب.
	117 - باب: قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق.
	118 - باب: رفع البصر إلى السماء.
	119 - باب: من نكت العود في الماء والطين.
	120 - باب: الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض.
	121 - باب: التكبير والتسبيح عند التعجب.
	122 - باب: النهي عن الخذف.
	123 - باب: الحمد للعاطس.
	124 - باب: تشميت العاطس إذا حمد الله.
	125 - باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب.
	126 - باب: إذا عطس كيف يشمت.
	127 - باب: لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله.
	128 - باب: إذا تثاوب فليضع يده على فيه.
	1 - باب: بدء السلام.
	2 - باب:
	3 - باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى.
	4 - باب: تسليم القليل على الكثير.
	6 - باب: يسلم الماشي على القاعد.
	7 - باب: يسلم الصغير على الكبير.
	8 - باب: إفشاء السلام.
	9 - باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة.
	10 - باب: آية الحجاب.
	11 - باب: الاستئذان من أجل البصر.
	12 - باب: زنا الجوارح دون الفرج.
	13 - باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً.
	14 - باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن.
	15 - باب: التسليم على الصبيان.
	16 - باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال.
	17 - باب: إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا.
	18 - باب: من رد فقال: عليك السلام.
	19 - باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام.
	20 - باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.
	21 - باب: من لم يسلم على من اقترف ذنباً، ولم يرد سلامه، حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي.
	22 - باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام.
	23 - باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره.
	24 - باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب.
	25 - باب: بمن يبدأ في الكتاب.
	26 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم).
	27 - باب: المصافحة.
	28 - باب: الأخذ باليدين.
	29 - باب: المعانقة، وقول الرجل كيف أصبحت.
	30 - باب: من أجاب بلبيك وسعديك.
	31 - باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه.
	32 - باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا} الآية /المجادلة: 11/.
	33 - باب: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس.
	34 - باب: الاحتباء باليد، وهو القرفصاء.
	35 - باب: من اتكأ بين يدي أصحابه.
	36 - باب: من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد.
	37 - باب: السرير.
	38 - باب: من ألقي له وسادة.
	39 - باب: القائلة بعد الجمعة.
	40 - باب: القائلة في المسجد.
	41 - باب: من زار قوماً فقال عندهم.
	42 - باب: الجلوس كيفما تيسر.
	43 - باب: من ناجى بين يدي الناس، ومن لم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر به.
	44 - باب: الاستلقاء.
	45 - باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث.
	46 - باب: حفظ السر.
	47 - باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.
	48 - باب: طول النجوى.
	49 - باب: لا تترك النار في البيت عند النوم.
	50 - باب: غلق الأبواب بالليل.
	51 - باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط.
	52 - باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك.
	53 - باب: ما جاء في البناء.

	83 - كتاب الدعوات.
	1 - باب: لكل نبي دعوة مستجابة.
	2 - باب: أفضل الاستغفار.
	3 - باب: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة.
	4 - باب: التوبة.
	5 - باب: الضجع على الشق الأيمن.
	6 - باب: إذا بات طاهراً.
	7 - باب: ما يقول إذا نام.
	8 - باب: وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى.
	9 - باب: النوم على الشق الأيمن.
	10 - باب: الدعاء إذا انتبه بالليل.
	11 - باب: التكبير والتسبيح عند المنام.
	12 - باب: التعوذ والقراءة عند النوم.
	13 - باب: الدعاء نصف الليل.
	14 - باب: الدعاء عند الخلاء.
	15 - باب: ما يقول إذا أصبح.
	16 - باب: الدعاء في الصلاة.
	17 - باب: الدعاء بعد الصلاة.
	18 - باب: قول الله تعالى: {وصل عليهم} /التوبة: 103/. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه.
	19 - باب: ما يكره من السجع في الدعاء.
	20 - باب: ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له.
	21 - باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل.
	22 - باب: رفع الأيدي في الدعاء.
	23 - باب: الدعاء غير مستقبل القبلة.
	24 - باب: الدعاء مستقبل القبلة.
	25 - باب: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.
	26 - باب: الدعاء عند الكرب.
	27 - باب: التعوذ من جهد البلاء.
	28 - باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم الرفيق الأعلى).
	29 - باب: الدعاء بالموت والحياة.
	30 - باب: الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم.
	31 - باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
	32 - باب: هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
	33 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة).
	34 - باب: التعوذ من الفتن.
	35 - باب: التعوذ من غلبة الرجال.
	36 - باب: التعوذ من عذاب القبر.
	37 - باب: التعوذ من فتنة المحيا والممات.
	38 - باب: التعوذ من المأثم والمغرم.
	39 - باب: الاستعاذة من الجبن والكسل.
	40 - باب: التعوذ من البخل.
	41 - باب: التعوذ من أرذل العمر.
	42 - باب: الدعاء برفع الوباء والوجع.
	43 - باب: الاستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، وفتنة النار.
	44 - باب: الاستعاذة من فتنة الغنى.
	45 - باب: التعوذ من فتنة الفقر.
	46 - باب: الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة.
	47 - باب: الدعاء بكثرة الولد مع البركة.
	48 - باب: الدعاء عند الاستخارة.
	49 - باب: الدعاء عند الوضوء.
	50 - باب: الدعاء إذا علا عقَبَةً.
	51 - باب: الدعاء إذا هبط وادياً.
	52 - باب: الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع.
	53 - باب: الدعاء للمتزوج.
	54 - باب: ما يقول إذا أتى أهله.
	55 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة).
	56 - باب: التعوذ من فتنة الدنيا.
	57 - باب: تكرير الدعاء.
	58 - باب: الدعاء على المشركين.
	59 - باب: الدعاء للمشركين.
	60 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخَّرت).
	61 - باب: الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
	62 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا).
	63 - باب: التأمين.
	64 - باب: فضل التهليل.
	65 - باب: فضل التسبيح.
	66 - باب: فضل ذكر الله عز وجل.
	67 - باب: قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
	68 - باب: لله مائة اسم غير واحد.
	69 - باب: الموعظة ساعة بعد ساعة.

	84 - كتاب الرقاق.
	1 - باب: ما جاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
	2 - باب: مثل الدنيا في الآخرة.
	3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل).
	4 - باب: في الأمل وطوله.
	5 - باب: من بلغ ستين سنة، فقد أعذر الله إليه في العمر.
	6 - باب: العمل الذي يبتغي به وجه الله.
	7 - باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.
	8 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الناس إنَّ وعد الله حق فلا تغرَّنكم الحياة الدنيا ولا يغرَّنكم بالله الغَرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} /فاطر: 5 - 6/.
	9 - باب: ذهاب الصالحين.
	10 - باب: ما يتقى من فتنة المال.
	11 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا المال خضرة حلوة).
	12 - باب: ما قدم من ماله فهو له.
	13 - باب: المكثرون هم المقلون.
	14 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً).
	15 - باب: الغنى غنى النفس.
	16 - باب: فضل الفقر.
	17 - باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتخليهم من الدنيا.
	18 - باب: القصد والمداومة على العمل.
	19 - باب: الرجاء مع الخوف.
	20 - باب: الصبر عن محارم الله.
	21 - باب: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) /الطلاق: 3/.
	22 - باب: ما يكره من قيل وقال:
	23 - باب: حفظ اللسان.
	24 - باب: البكاء من خشية الله.
	25 - باب: الخوف من الله.
	26 - باب: الانتهاء عن المعاصي.
	27 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً).
	28 - باب: حجبت النار بالشهوات.
	29 - باب: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك).
	30 - باب: لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه.
	31 - باب: من همَّ بحسنة أو بسيئة.
	32 - باب: ما يُتَّقى من محقَّرَات الذنوب.
	33 - باب: الأعمال بالخواتيم، وما يخاف منها.
	34 - باب: العزلة راحة من خلاط السوء.
	35 - باب: رفع الأمانة.
	36 - باب: الرياء والسمعة.
	37 - باب: من جاهد نفسه في طاعة الله.
	38 - باب: التواضع.
	39 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهاتين).
	40 - باب: طلوع الشمس من مغربها.
	41 - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
	42 - باب: سكرات الموت.
	43 - باب: نفخ الصور.
	44 - باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة.
	45 - باب: كيف الحشر.
	46 - باب: قوله عز وجل: {إن زلزلة الساعة شيء عظيم} /الحج: 1/.
	47 - باب: قول الله تعالى: {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين} /المطففين: 4 - 6/.
	48 - باب: القصاص يوم القيامة.
	49 - باب: من نوقش الحساب عُذَّب.
	50 - باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب.
	51 - باب: صفة الجنة والنار.
	52 - باب: الصراط جسر جهنم.
	53 - باب: في الحوض.

	85 - كتاب القدر.
	1 - باب: جف القلم على علم الله.
	2 - باب: الله أعلم بما كانوا عاملين.
	3 - باب: {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} /الأحزاب: 38/.
	4 - باب: العمل بالخواتيم.
	5 - باب: إلقاء العبد النَّذر إلى القدر.
	6 - باب: لا حول ولا قوة إلا بالله.
	7 - باب: المعصوم من عصم الله.
	8 - باب: {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون} /الأنبياء: 95/.
	9 - باب: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} /الإسراء: 60/.
	10 - باب: تحاج آدم وموسى عند الله.
	11 - باب: لا مانع لما أعطى الله.
	12 - باب: من تعوذ بالله من درك الشقاء، وسوء القضاء.
	13 - باب: {يحول بين المرء وقلبه} /الأنفال: 24/.
	14 - باب: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} /التوبة: 51/: قضى.
	15 - باب: {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} /الأعراف: 43/.

	86 - كتاب الأيمان والنذور.
	1 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وايم الله).
	2 - باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
	3 - باب: لا تحلفوا بآبائكم.
	4 - باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت.
	5 - باب: من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف.
	6 - باب: من حلف بملَّة سوى ملة الإسلام.
	7 - باب: لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك.
	8 - باب: قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} /الأنعام: 109/.
	9 - باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله.
	10 - باب: عهد الله عز وجل.
	11 - باب: الحلف بعزَّة الله وصفاته وكلماته.
	12 - باب: قول الرجل: لعمر الله.
	13 - باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} /البقرة: 225/.
	14 - باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان.
	15 - باب: اليمين الغموس.
	16 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} /آل عمران: 77/.
	17 - باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب.
	18 - باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبَّح، أو كبَّر، أو حمد، أو هلَّل، فهو على نيته.
	19 - باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً، وكان الشهر تسعاً وعشرين.
	20 - باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً.
	21 - باب: إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمراً بخبز، وما يكون من الأدم.
	22 - باب: النية في الأيمان.
	23 - باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة.
	24 - باب: إذا حرم طعاماً.
	25 - باب: الوفاء بالنذر.
	26 - باب: إثم من لا يفي بالنذر.
	27 - باب: النذر في الطاعة.
	28 - باب: إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنساناً، في الجاهلية، ثم أسلم.
	29 - باب: من مات وعليه نذر.
	30 - باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية.
	31 - باب: من نذر أن يصوم أياماً، فوافق النحر أو الفطر.
	32 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة.

	87 - كتاب كفارات الأيمان.
	1 - باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير.
	2 - باب: من أعان المعسر في الكفَّارة.
	3 - باب: يعطي في الكفَّارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيداً.
	4 - باب: صاع المدينة ومدِّ النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن.
	5 - باب: قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} /المائدة: 89/. وأيُّ الرقاب أزكى.
	6 - باب: عتق المدبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفَّارة، وعتق ولد الزنا.
	7 - باب: إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر.
	8 - باب: إذا أعتق في الكفَّارة، لمن يكون ولاؤه.
	9 - باب: الاستثناء في الأيمان.
	10 - باب: الكفَّارة قبل الحنث وبعده.

	88 - كتاب الفرائض.
	1 - باب: تعليم الفرائض.
	2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة).
	3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من ترك مالاً فلأهله).
	4 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه.
	5 - باب: ميراث البنات.
	6 - باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
	7 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.
	8 - باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة.
	9 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره.
	10 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
	11 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
	12 - باب: ميراث الأخوات والإخوة.
	13 - باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم} /النساء: 176/.
	14 - باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج.
	15 - باب: ذوي الأرحام.
	16 - باب: ميراث الملاعنة.
	17 - باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
	18 - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط.
	19 - باب: ميراث السائبة.
	20 - باب: إثم من تبرأ من مواليه.
	21 - باب: إذا أسلم على يديه.
	22 - باب: ما يرث النساء من الولاء.
	23 - باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم.
	24 - باب: ميراث الأسير.
	25 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
	26 - باب: ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
	27 - باب: إثم من انتفى من ولده. ومن ادعى أخاً أو ابن أخ.
	28 - باب: من ادَّعى إلى غير أبيه.
	29 - باب: إذا ادَّعت المرأة ابناً.
	30 - باب: القائف.

	89 - كتاب الحدود.
	1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر.
	2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر.
	3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت.
	4 - باب: الضرب بالجريد والنعال.
	5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
	6 - باب: السارق حين يسرق.
	7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ.
	8 - باب: الحدود كفَّارة.
	9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
	10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
	11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
	13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.
	14 - باب: توبة السارق.

	90 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة.
	1 - باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا.
	2 - باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا.
	3 - باب: سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين.
	4 - باب: فضل من ترك الفواحش.
	5 - باب: إثم الزناة.
	6 - باب: رجم المحصن.
	7 - باب: لا يرجم المجنون والمجنونة.
	8 - باب: للعاهر الحجر.
	9 - باب: الرجم في البلاط.
	10 - باب: الرجم بالمصلَّى.
	11 - باب: من أصاب ذنباً دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتياً.
	12 - باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.
	13 - باب: هل يقول الإمام للمقرِّ: لعلك لمست أو غمزت.
	14 - باب: سؤال الإمام المقرَّ: هل أحصنت.
	15 - باب: الاعتراف بالزنا.
	16 - باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
	17 - باب: البكران يجلدان وينفيان.
	18 - باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين.
	19 - باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه.
	20 - باب: قول الله تعالى.
	21 - باب: إذا زنت الأمة.
	22 - باب: لا يثرَّب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
	23 - باب: أحكام أهل الذمَّة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
	24 - باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به.
	25 - باب: من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان.
	26 - باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله.
	27 - باب: ما جاء في التعريض.
	28 - باب: كم التعزير والأدب.
	29 - باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيِّنة.
	30 - باب: رمي المحصنات.
	31 - باب: قذف العبيد.
	32 - باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه.

	91 - كتاب الدّيات.
	1 - باب: قول الله تعالى: {ومن أحياها} /المائدة: 32/.
	2 - باب: قول الله تعالى:
	3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود.
	4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.
	5 - باب: قول الله تعالى:
	6 - باب: من أقاد بالحجر.
	7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
	8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق.
	9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت.
	10 - باب: قول الله تعالى:
	12 - باب: قتل الرجل بالمرأة.
	13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
	14 - باب: من أخذ حقه، أو اقتصَّ دون السلطان.
	15 - باب: إذا مات في الزحام أو قُتِل.
	16 - باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.
	17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه.
	18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/.
	19 - باب: دية الأصابع.
	20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم.
	21 - باب: القسامة.
	23 - باب: العاقلة.
	24 - باب: جنين المرأة.
	25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
	26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً.
	27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار.
	28 - باب: العجماء جُبار.
	29 - باب: إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم.
	30 - باب: لا يقتل المسلم بالكافر.
	31 - باب: إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب.

	92 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم.
	1 - باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة.
	2 - باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.
	3 - باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة.
	4 - باب: إذا عرَّض الذمِّيُّ بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرِّح، نحو قوله: السام عليكم.
	5 - باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم.
	6 - باب: من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه.
	7 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، دعواهما واحدة).
	8 - باب: ما جاء في المتأولين.

	93 - كتاب الإكراه.
	1 - باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
	2 - باب: في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره.
	3 - باب: لا يجوز نكاح المكره.
	4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.
	5 - باب: من الإكراه.
	6 - باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.

	94 - كتاب الحيل.
	1 - باب: في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها.
	2 - باب: في الصلاة.
	3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
	4 - باب: الحيلة في النكاح.
	5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ.
	6 - باب: ما يكره من التناجش.
	7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع.
	8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها.
	9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.
	10 - باب: في النكاح.
	11 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
	12 - باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
	13 - باب: في الهبة والشفعة.
	14 - باب: احتيال العامل ليهدى له.

	95 - كتاب التعبير.
	1 - باب: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة.
	2 - باب: رؤيا الصالحين.
	3 - باب: الرؤيا من الله.
	4 - باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
	5 - باب: المبشِّرات.
	6 - باب: رؤيا يوسف.
	7 - باب: رؤيا إبراهيم عليه السلام.
	8 - باب: التواطؤ على الرؤيا.
	9 - باب: رؤيا أهل السجون والفساد والشرك.
	10 - باب: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
	11 - باب: رؤيا الليل.
	12 - باب: الرؤيا بالنهار.
	13 - باب: رؤيا النساء.
	14 - باب: الحلم من الشيطان. وإذا حلم فليبصق عن يساره، وليستعذ بالله عز وجل.
	15 - باب: اللبن.
	16 - باب: إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره.
	17 - باب: القميص في المنام.
	18 - باب: جر القميص في المنام.
	19 - باب: الخضر في المنام، والروضة الخضراء.
	20 - باب: كشف المرأة في المنام.
	21 - باب: ثياب الحرير في المنام.
	22 - باب: المفاتيح في اليد.
	23 - باب: التعليق بالعروة والحلقة.
	24 - باب: عمود الفسطاط تحت وسادته.
	25 - باب: الإستبرق ودخول الجنة في المنام.
	26 - باب: القيد في المنام.
	27 - باب: العين الجارية في المنام.
	28 - باب: نزع الماء من البئر حتى يروى الناس.
	29 - باب: نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف.
	30 - باب: الاستراحة في المنام.
	31 - باب: القصر في المنام.
	32 - باب: الوضوء في المنام.
	33 - باب: الطواف بالكعبة في المنام.
	34 - باب: إذا أعطى فضله غيره في النوم.
	35 - باب: الأمن وذهاب الروع في المنام.
	36 - باب: الأخذ على اليمين في النوم.
	37 - باب: القدح في النوم.
	38 - باب: إذا طار الشيء في المنام.
	39 - باب: إذا رأى بقراً تنحر.
	40 - باب: النفخ في المنام.
	41 - باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة، فأسكنه موضعاً آخر.
	42 - باب: المرأة السوداء.
	43 - باب: المرأة الثائرة الرأس.
	44 - باب: إذا هزَّ سيفاً في المنام.
	45 - باب: من كذب في حلمه.
	46 - باب: إذا رأى ما يكره، فلا يخبر بها ولا يذكرها.
	47 - باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب.
	48 - باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.

	96 - كتاب الفتن.
	1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:{واتقوا فتنة لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة} /الأنفال: 25/. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذِّر من الفتن.
	2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سترون بعدي أموراً تنكرونها).
	3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء).
	4 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للعرب من شر قد اقترب).
	5 - باب: ظهور الفتن.
	6 - باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه.
	7 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
	8 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
	9 - باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم.
	10 - باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما.
	11 - باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.
	12 - باب: من كره أن يكثِّر سواد الفتن والظلم.
	13 - باب: إذا بقي في حثالة من الناس.
	14 - باب: التعرُّب في الفتنة.
	15 - باب: التعوذ من الفتن.
	16 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفتنة من قبل المشرق).
	17 - باب: الفتنة التي تموج كموج البحر.
	18 - باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباً.
	19 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: (إن ابني هذا لسيِّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين).
	20 - باب: إذا قال عند القوم شيئاً، ثم خرج فقال بخلافه.
	21 - باب: لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور.
	22 - باب: تغيير الزمان حتى تُعبد الأوثان.
	23 - باب: خروج النار.
	24 - باب: ذكر الدجَّال.
	25 - باب: لا يدخل الدجال المدينة.
	26 - باب: يأجوج ومأجوج.

	97 - كتاب الأحكام.
	1 - باب: قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} /النساء: 59/.
	2 - باب: الأمراء من قريش.
	3 - باب: أجر من قضى بالحكمة.
	4 - باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.
	5 - باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها.
	6 - باب: من سأل الإمارة وُكِل إليها.
	7 - باب: ما يُكره من الحرص على الإمارة.
	8 - باب: من استرعي رعية فلم ينصح.
	9 - باب: من شاقَّ شقَّ الله عليه.
	10 - باب: القضاء والفتيا في الطريق.
	11 - باب: ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بوَّاب.
	12 - باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه.
	13 - باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان.
	14 - باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة.
	15 - باب: الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي.
	16 - باب: متى يستوجب الرجل القضاء.
	17 - باب: رزق الحكام والعاملين عليها.
	18 - باب من قضى ولاعن في المسجد.
	19 - باب: من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حدٍّ أمر أن يخرج من المسجد فيقام.
	20 - باب: موعظة الإمام للخصوم.
	21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم.
	22 - باب: أمر الموالي إذا وجَّه أميرين إلى موضع: أن يتطاوعا ولا يتعاصيا.
	23 - باب: إجابة الحاكم الدعوة.
	24 - باب: هدايا العمَّال.
	25 - باب: استقضاء الموالي واستعمالهم.
	26 - باب: العرفاء للناس.
	27 - باب: ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك.
	28 - باب: القضاء على الغائب.
	29 - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحلُّ حراماً ولا يحرِّم حلالاً.
	30 - باب: الحكم في البئر ونحوها.
	31 - باب القضاء في كثير المال وقليله.
	32 - باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.
	33 - باب: من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً.
	34 - باب: الألدُّ الخصِم، وهو الدائم في الخصومة.
	35 - باب: إذا قضى الحاكم بجَورٍ، أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ.
	36 - باب: الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم.
	37 - باب: يُستحبُّ للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً.
	38 - باب: كتاب الحاكم إلى عمَّاله، والقاضي إلى أمنائه.
	39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور.
	40 - باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد.
	41 - باب: محاسبة الإمام عمَّاله.
	42 - باب: بطانة الإمام وأهل مشورته.
	43 - باب: كيف يبايع الإمام الناس.
	44 - باب: من بايع مرتين.
	45 - باب: بيعة الأعراب.
	46 - باب: بيعة الصغير.
	47 - باب: من بايع ثم استقال البيعة.
	48 - باب: من بايع رجلاً لا يبايعه إلاَّ للدنيا.
	49 - باب: بيعة النساء.
	50 - باب: من نكث بيعة.
	51 - باب: الإستخلاف.
	52 - باب: إخراج الخصوم وأهل الرِّيب من البيوت بعد المعرفة.
	53 - باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه.

	98 - كتاب التمنِّي.
	1 - باب: ما جاء في التمنِّي، ومن تمنَّى الشهادة.
	2 - باب: تمني الخير.
	3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت).
	4 - باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا.
	5 - باب: تمنِّي القرآن والعلم.
	6 - باب: ما يُكره من التمني.
	7 - باب: قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا.
	8 - باب: كراهية تمنِّي لقاء العدو.
	9 - باب: ما يجوز من اللَّو.
	10 - باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
	11 - باب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده.
	12 - باب: قول الله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبيِّ إلا أن يؤذن لكم}
	13 - باب: ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد.
	14 - باب: وِصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يُبَلِّغوا من وراءهم.
	15 - باب: خبرالمرأة الواحدة.

	99 - كتاب الإعتصام بالكتاب والسنَّة.
	1 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بُعِثتُ بجوامع الكلم).
	2 - باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	3 - باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه.
	4 - باب: الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
	5 - باب: ما يكره من التعمُّق والتَّنازع في العلم، والغلوِّ في الدين والبدع.
	6 - باب: إثم من آوى محدِثاً.
	7 - باب: ما يُذكر من ذمِّ الرأي وتكلُّف القياس.
	8 - باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل مما لم يُنزل عليه الوحي، فيقول: (لا أدري). أو لم يجب حتى يُنزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس.
	9 - باب: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علَّمه الله، ليس برأي ولا تمثيل.
	10 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). وهم أهل العلم.
	11 - باب: في قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعاً} /الأنعام: 65/.
	12 - باب: من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبيَّن، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما، ليُفْهِم السائل.
	13 - باب: ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى.
	14 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لتتبعنَّ سَنَنَ من كان قبلكم).
	15 - باب: إثم من دعا إلى ضلالة، أو سنَّ سُنَّة سيئة.
	16 - باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحضَّ على اتِّفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
	17 - باب: قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} /آل عمران: 128/.
	18 - باب: قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً} /الكهف: 54/.
	19 - باب: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} /البقرة: 143/. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم.
	20 - باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود.
	21 - باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
	22 - باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام.
	23 - باب: من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول.
	24 - باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها.
	25 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء).
	26 - باب: كراهية الاختلاف.
	27 - باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تُعرف إباحته، وكذلك أمره.
	28 - باب: قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} /الشورى: 38/. {وشاورهم في الأمر} /آل عمران: 159/. وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: {فإذا عزمت فتوكل على الله}. /آل عمران: 159/. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله.

	100 - كتاب التوحيد.
	1 - باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
	2 - باب: قول الله تبارك وتعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} /الإسراء: 110/.
	3 - باب: قول الله تعالى: {إن الله هو الرزَّاق ذو القوة المتين} /الذاريات: 58/.
	4 - باب: قول الله تعالى: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً} /الجن: 26/. و: {إنَّ الله عنده علم الساعة} /لقمان: 34/. و: {أنزله بعلمه} /النساء: 166/. {وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه} /فاطر: 11/. {إليه يُرَدُّ علم الساعة} /فصلت: 47/.
	5 - باب: قول الله تعالى: {السلام المؤمن} /الحشر: 23/.
	6 - باب: قول الله تعالى: {ملك الناس} /الناس: 2/.
	7 - باب: قول الله تعالى: {وهو العزيز الحكيم} /الحشر: 24/. {سبحان ربك رب العزة} /الصافات: 180/. {ولله العزة ولرسوله} /المنافقون: 8/. ومن حلف بعزة الله وصفاته.
	8 - باب: قول الله تعالى: {وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق} /الأنعام: 73/.
	9 - باب: قول الله تعالى: {وكان الله سميعاً بصيراً} /النساء: 134/.
	10 - باب: قول الله تعالى: {قل هو القادر} /الأنعام: 65/.
	11 - باب: مقلب القلوب.
	12 - باب: إن لله مائة اسم إلا واحداً.
	13 - باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها.
	14 - باب: ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله.
	15 - باب: قول الله تعالى: {ويحذِّركم الله نفسه} /آل عمران: 28/.
	16 - باب: قول الله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} /القصص: 88/.
	17 - باب: قول الله تعالى: {ولتُصنع على عيني} /طه: 39/: تُغَذَّى. وقوله جل ذكره: {تجري بأعيننا} /القمر: 14/.
	18 - باب: {هو الله الخالق البارئ المصوِّر} /الحشر: 24/.
	19 - باب: قول الله تعالى: {لِمَا خلقتُ بيديَّ} /ص: 75/.
	20 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شخص أغير من الله).
	21 - باب: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} /الأنعام: 19/. فسمى الله تعالى نفسه شيئاً. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً، وهو صفة من صفات الله. وقال: {كل شيء هالك إلا وجهه} /القصص: 88/.
	22 - باب: {وكان عرشه على الماء} /هود: 7/. {وهو ربُّ العرش العظيم} /التوبة: 129/.
	23 - باب: قول الله تعالى: {تعرج الملائكة والروح إليه} /المعارج: 4/. وقوله جل ذكره: {إليه يصعد الكلم الطيب} /فاطر: 10/.
	24 - باب: قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة} /القيامة: 22 - 23/.
	25 - باب: ما جاء في قول الله تعالى: {إن رحمة الله قريب من المحسنين} /الأعراف: 56/.
	26 - باب: قول الله تعالى: {إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا} /فاطر: 41/.
	27 - باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق.
	28 - باب: {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين}. /الصافات: 171/.
	29 - باب: قول الله تعالى: {إنما قولنا لشيء} /النحل: 40/.
	30 - باب: قول الله تعالى: {قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً} /الكهف: 109/.
	31 - باب: في المشيئة والإرادة. {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله}. /الإنسان: 30/.
	32 - باب: قول الله تعالى: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير} /سبأ: 23/: ولم يقل: ماذا خلق ربكم.
	33 - باب: كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة.
	34 - باب قول الله تعالى: {أنزله بعلمه والملائكة يشهدون} /النساء: 166/.
	35 - باب: قول الله تعالى: {يريدون أن يُبَدِّلوا كلام الله} /الفتح: 15/.
	36 - باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.
	37 - باب: قوله: {وكلم الله موسى تكليماً} /النساء: 164/.
	38 - باب: كلام الرب مع أهل الجنة.
	39 - باب: ذكر الله بالأمر، وذكر العباد بالدعاء، والتضرع والرسالة والبلاغ.
	40 - باب: قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أنداداً} /البقرة: 22/.
	41 - باب: قول الله تعالى: {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون} /فصلت: 22/.
	42 - باب: قول الله تعالى: {كل يوم هو في شأن} /الرحمن: 29/.
	43 - باب: قول الله تعالى: {لا تحرِّك به لسانك} /القيامة: 16/.
	44 - باب: قول الله تعالى: {وأسرُّوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} /الملك: 13 - 14/.
	45 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل).
	46 - باب قول الله تعالى: {يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالاته} /المائدة: 67/.
	47 - باب: قول الله تعالى: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها} /آل عمران: 93/.
	48 - باب: وسمَّى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً، وقال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
	49 - باب: قول الله تعالى: {إنَّ الإنسان خُلق هلوعاً. إذا مسَّه الشر جزوعاً. وإذا مسَّه الخير منوعاً} /المعارج: 19 - 21/.
	50 - باب: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه.
	51 - باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله، بالعربية وغيرها.
	52 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة).
	53 - باب: قول الله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسَّر منه} /المزمل: 20/.
	54 - باب: قول الله تعالى: {ولقد يسَّرنا القرآن للذكر} /القمر: 17 - 22 - 32 - 40/.
	55 - باب: قول الله تعالى: {بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ} /البروج: 21 - 22/.
	56 - باب: قول الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} /الصافات: 96/.
	57 - باب: قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.
	58 - باب: قول الله تعالى: {ونضع الموازين القسط} /الأنبياء: 47/. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.


